
clima & tempo
Sertão

29o Máx.
23o  Mín.

33o   Máx.
19o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,027 (compra) R$ 2,028 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,640 (compra) R$ 2,641 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

20h13

07h53

2.2  m

2.2m

baixa

baixa

13h51

01h24

0.6m

0.4m

l MPF reabre em janeiro inscrições para estágio de Direito em Sousa 

l  Laboratório de criação de dança será realizado hoje no Santa Roza 

l PMJP realiza consultas com mastologistas hoje na Praça Rio Branco

l Espep inicia hoje sete cursos de capacitação de servidores estaduais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 225

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Reajustes das mensalidades 
escolares serão fiscalizados

Espetáculo Axial,   
da Cia Lunay, 
estreia hoje 
no Santa Roza 

BB lança edital 
para concurso 
com 20 vagas 
na Paraíba

Caminhões 
com cargas 
irregulares são 
apreendidos

FOTO: Kleide Teixeira/Secom-PB

O reajuste das escolas e 
faculdades particulares será 
monitorado pelo Procon Mu-
nicipal. As instituições terão 
que justificar os aumentos 
aplicados. Essas orientações 
serão repassadas numa reu-
nião do órgão com os donos 
de escolas.  PágINA 13

PágINA 8 PágINA 4 PágINA 4 Feira de Brinquedos Artesanais acontece até quarta-feira 
na praça de eventos do Manaíra Shopping PágINA 13

Empreender-PB financia complexo turístico de lazer no valor de R$ 500 mil na Praia de Coqueirinho PágINA 15
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Goretti Zenaide 
comemora 16 anos 
de colunismo com 
baile e ação social

ENTREVISTA

O PMDB de José Mara-
nhão, e o PDT, de Damião 
Feliciano, mergulharam esta 
semana em disputas inter-
nas pelo poder. PágINA 17

O alto número de votos 
para candidatos barrados 
ameaça os pleitos em Bar-
ra de Santana, Coremas e 
Pedra Branca. PágINA 25

Grupos brigam 
pelo poder no 
PMDB e PDT 
de olho em 2014

Três municípios 
paraibanos 
podem ter 
novas eleições

Racha ImPaSSe

Cehap divulga lista de 37 
cidades aptas ao Minha Casa

HABITAção
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Entidades médicas estão cada vez mais 
preocupadas com a velha e perigosa prática 
da automedicação. Se esta disposição de ad-
quirir medicamentos sem consultar os médi-
cos já era um problema sério em todo o país, 
com as “facilidades” proporcionadas por al-
guns sites de buscas na internet o quadro só 
tem piorado.

O Google é, de longe, o site de pesquisas 
mais acessado por internautas. E as pessoas 
estão aproveitando essa ferramenta para 
buscar, entre tantas outras coisas, informa-
ções sobre a própria saúde. De fato, lá se en-
contra tudo, dos sintomas das doenças aos 
remédios correspondentes, das possíveis 
cirurgias aos efeitos colaterais dos medica-
mentos. 

A internet, a princípio, pode ser uma 
grande aliada dos pacientes. Mas será uma 
fonte de informações segura e confiável, a 
ponto de decidir o que o doente deve fazer? 
Essa nova tendência tem alarmado os profis-
sionais de saúde e não raro provocado com-
plicações médicas de consequências graves. 

Aqui na Paraíba não se tem um levanta-
mento preciso de quantas pessoas recorrem 
ao “dr. Google” para resolver seus problemas 
de saúde, mas importantes profissionais da 
área de saúde garantem que o caso já requer 
uma campanha de esclarecimento nos meios 
de comunicação, alertando para os riscos de 
se tomar medicamentos por conta própria. 

Dá pra confiar nas informações e “re-
ceitas” do Google? Os especialistas garantem 
que não e lembram um caso que ficou famo-
so no mundo inteiro. Alertado com a reação 
do pai de um de seus pacientes, que chegou a 
seu consultório já com a certeza do diagnós-

tico do filho, o médico australiano Hangwi 
Tang, especialista em doenças do sono resol-
veu testar as habilidades de diagnóstico do 
Google. 

Examinou casos publicados ao longo de 
um ano pela revista médica “New England 
Journal of Medicine”, sem consultar os diag-
nósticos corretos. Com a busca por três a 
cinco termos citados nos estudos, o Google 
forneceu informações permitindo que os 
médicos chegassem a diagnósticos iguais aos 
publicados em apenas 58% das ocorrências. 
A internet, segundo esse estudo,  acertou em 
casos de linfoma e síndrome toráxica aguda, 
por exemplo, mas se confundiu em muitas 
outras enfermidades. 

Um número razoável de profissionais 
de saúde considera  que as ferramentas de 
busca como o Google são boas, mas tão-
-somente como complemento para os mé-
dicos. Isto é, não podem substituir o diag-
nóstico. O temor é que os resultados destas 
buscas sejam simplificados demais e levem 
as pessoas a acreditar que uma consulta ao 
“Dr. Google” possa  substituir uma consulta 
médica. 

No Brasil, a procura de informações 
médicas na rede mundial de computado-
res cresce assustadoramente. E a autome-
dicação, além de mascarar doenças pelo 
uso inadequado de remédios, pode até 
levar a óbito, considerando que os efeitos 
colaterais dos medicamentos são em ge-
ral desprezados pelos frequentadores do 
consultório do “Dr. Google”. O Ministério 
da Saúde não pode cruzar os braços diante 
desta situação. Até do ponto de vista eco-
nômico, fica mais caro para o país. 

Em meu romance Relato de 
Prócula, meu personagem princi-
pal – Padre Martinho Lutero – diz, 
entrevistado por Jô, que intensifica 
suas aulas no Colégio Diocesano de 
Pombal com filmes. 

- É impossível – explica -  falar 
da Idade Média para os jovens, sem 
lhes mostrar o El Cid, Decameron, 
Ivanhoé, O Senhor da Guerra, Exca-
libur e O Nome da Rosa. Não pode-
ria falar de nossa escravidão sem 
Sinhá Moça, Xica da Silva, Ganga 
Zumba e Chico Rei. Impossível 
falar de cangaceiros sem mostrar O 
Baile Perfumado, Deus e o Diabo na 
Terra do Sol, Corisco e Dadá, mais O 
Cangaceiro. Não poderia falar sobre 
colonialismo, sem Lanceiros da Ín-
dia, Kim, Os Sete Samurais, 55 Dias 
em Pequim, O Homem que Queria 
ser Rei, Anna e o Rei nem Laurence 
da Arábia. Como falar da Revolução 
Russa sem os filmes de Eisenstein - 
O Encouraçado Potenkim, Outubro, 
A Greve, O Velho e o Novo – além 
de obras de outros autores, como O 
Assassino do Czar, O Assassinato de 
Trotski, Reds,  Anastácia? 

Deu-me prazer criar esse pa-
dre. Porque, segundo Aristóteles, a 
História conta o que aconteceu, e a 
Poesia (atualizemos para Ficção), 
conta como poderia ter acontecido, 
sendo isso uma necessidade urgen-
te do ser humano para preencher 
enormes lacunas da primeira, pois 
nem tudo é testemunhado, docu-
mentado, arquivado. Sobre Cristo, 

mesmo - figura antes da qual tudo 
acabou sendo chamado de a.C., e, 
depois, de d.C. – não existe  ne-
nhuma descrição, retrato ou relato 
contemporâneo.  E o que se regis-
trou mais tarde – entre nascimento 
virginal e ressurreição, dificilmente 
poderia corroborar o filósofo grego 
em seu “poderia ter acontecido”. 
Mas foi justamente essa “realidade 
virtual” que marcou o mundo. 

Quando me acerquei de Guara-
rapes pra escrever meu romance A 
Batalha de Oliveiros, em busca de 
nossas raízes,  li tudo que me foi 
possível encontrar a respeito, inclu-
sive testemunhos como O Valeroso 
Lucideno e o Triunfo da Liberdade, 
de Frei Manuel Calado do Salvador, 
mais a História dos Feitos Praticados 
por Nassau durante oito anos no Brasil, 
de Gaspar Barléu, além do que, para 
trazer o grande espetáculo bem para 
o proscênio, para bem mais perto do 
leitor, recorri ao documento visual 
dos pintores conterrâneos e contem-
porâneos do evento, como Frans Hals, 
Rembrandt, Frans Post, Albert Eckout e 
Vermeer. Só então trabalhei para reali-
zar uma visão solta de tudo aquilo. 

Jamais será escrita uma História 
que presentifique a invasão napoleôni-
ca na Rússia com a força, a vida do 
romance Guerra e Paz, que o meu 
Padre Martinho por certo anteporia 
– como forma de conhecimento - ao 
cinema. Ou admitiria que na His-
tória das Artes, todas, está a mais 
completa arte da História.   

Quando o Santos de São Paulo veio 
jogar com o Botafogo, no antigo Dede, 
em 14 de novembro de 1969, até eu fui 
assistir o jogo. Somente duas vezes fui a 
campo assistir jogo de futebol na capital 
da Paraíba, três em Campina, uma no 
Maracanã, ver Brasil X Peru, e outra no 
Beira Rio de Porto Alegre, assistir ao 
jogo Brasil X Argentina. Total: oito vezes 
por vida. E espero não ir mais nesta 
encarnação. Não vou porque, além de 
futebol ser uma coisa brega, me senti 
logrado e roubado naquele jogo Santos 
X Botafogo, e não me devolveram o 
ingresso.

O Santos estava fazendo uma turnê 
caça-níqueis com a expectativa do 
milésimo gol de Pelé, pois a conta dos 
golos do Rei ia a 998, e ele podia fazer 
dois golos na Paraíba, completando 
os mil ansiosamente esperados pela 
torcida brasileira. Parecia que as traves 
estavam emparedadas, pois Edson do 
Nascimento, por mais que tentasse, não 
emplacava um gol. Nem de bola parada. 
E podia desencabular aqui na Paraíba, 
jogando com um time da roça, digo, o 
time do Botafogo. 

Tiraram o centro e Nininho pegou 

a bola, driblou quase toda a defesa do 
Santos mas não conseguiu o grito de 
gol. Nininho era a estrela do Bota. Um 
rapaz de Bayeux que estava prometen-
do muito. Mas veio um problema renal e 
nosso atleta foi jogar para os cartolas do 
céu, na seleção dos eternos campeões. 

Jogo vai e vem, Pelé fez o dele. Upa, 
urras. Só faltava um para os mil. Aí o go-
leiro do Santos arranjou uma contusão 
e pediu para sair. Não havia um goleiro 
no banco santista; Pelé vestiu a camisa 
de mangas compridas e foi para o gol, 
pois o único goleiro disponível era ele. 

Senti-me desrespeitado. Eu não 
paguei o ingresso para ver Pelé jogar de 
goleiro, mas como goleador. Isso não é 
coisa que um Rei faça. Bem que sempre 
achei Garrincha mais do que ele; Pelé 
pode ser o maior, mas Garrincha foi o 
melhor. Se Pelé foi o Rei, Garrincha foi o 
Imperador. E Didi o primeiro-ministro, 
distribuindo o jogo para os duques, con-
des e barões da nobreza do gramado. O 
futebol devia ser democrático, acabar 
com essa falsa nobreza. Um rei me rou-
bou, e eu saí ligeiro do campo, como se 
tivesse perdido um campeonato não de 
chuteiras, mas de polichinelo.

Editorial

Um
Arte da História

As receitas do “Dr. Google”

O goleiro

Os candidatos eleitos devem 
procurar adquirir o trabalho “Me-
tas de Sustentabilidade para os 
Municípios Brasileiros”,  lançado 
recentemente  pelo Instituto 
Ethos e Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis.
Nas 70 páginas do material, es-
tão metas de referência de 12 
eixos relacionados ao desenvol-
vimento sustentável dos muni-
cípios. No documento, a OMS re-
comenda que as cidades tenham, 
no mínimo, 12 metros quadrados 
de área verde por habitante. 
As metrópoles que possuem os 
melhores indicadores neste item 
estão Estocolmo, na Suécia, com 
86 m2, e Oslo, na Noruega, com 
52 m2. 

Já era tempo de alguém se 
levantar contra a proibição ab-
surda de não se beber nos dias 
de eleição. O deputado Paulo 
Baeur(PSDB-PB)  está  entrando 
com projeto tirando a chama-
da Lei Seca do ordenamento 
jurídico do país.  Ele cita o seu  
Estado, onde poucos municípios 
cumprem e não se registra caso 
de violência em dias de pleito.

Agora é lei. Foi publicado nesta 
semana, no Diário Oficial da União, 
o decreto Nº 7.825, que eleva o li-
mite de renda da segunda faixa do 
programa Minha Casa, Minha Vida 
de R$ 3.100,00 para R$ 3.275,00. 
A faixa 1 continua com limite de 
até R$ 1.600,00 e a faixa 3 com R$ 
5.000,00.

Além do PDT e PMDB, cujas 
bases se levantam para der-
rubar a tirania da direção no 
Estado, há indicação de que 
o levante pode se estender 
a outras siglas depois das 
eleições, em partidos como o 
PTB e PSDB. É hora de largar 
o osso.

Esgotou ontem o prazo para os governos municipais e estaduais prestarem in-
formações sobre abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos à 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, dados 
relativos ao ano de 2011. O envio das informações é requisito indispensável para 
que estados e municípios tenham acesso aos recursos do Ministério das Cidades. 

Com a seca impiedosa, com forte im-
pacto na economia, é possível  que seja 
prorrogado o estado de emergência 
nos municípios atingidos. Os prejuízos 
são incalculáveis e é preciso a flexi-
bilidade que o estado de emergência 
permite aos gestores para providenciar, 
com menos burocracia, ações emer-
genciais para atender a população.
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O presidente nacional do PT, 
Ruy Falcão, foi emprestar apoio 
do partido a Tatiana Medeiros, 
em Campina Grande. Cidade 
onde nem Lula e nem Dilma 
venceu lá, e que o candidato 
petista –Alexandre Almeida - 
no primeiro turno das eleições 
obteve, apenas, 2.551 votos, 
ficando na sexta colocação.  
Pior: em Campina, o PT não ele-
geu nem um vereador.
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
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Goretti Zenaide
Jornalista e colunista social

Teresas Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de outubro de 2012

EXCLUSIVO

colunista social de A União, jornalista Goretti Zenaide, completa hoje 16 anos de 
atuação como colunista e vai comemorar a data festiva reunindo a sociedade 
paraibana para um baile sob o comando de Josalbo Licarião & Banda Bella, na Casa 
Bella Recepções, no bairro do Bessa, em João Pessoa. Conforme a aniversariante 
a festa é de adesão e a renda será revertida em prol da Associação Metropolitana 
de Erradicação da Mendicância (Amem), uma instituição filantrópica que atende 
idosos carentes no abrigo na estrada de Cabedelo e crianças filhos de empregadas 
domésticas em uma creche no bairro de Tambauzinho, entidade onde a colunista 
exerce um trabalho de forma voluntária como presidente desde setembro de 
2010, com muito afinco para dar uma melhor qualidade de vida a pessoas que 
se encontram em risco social. Goretti é formada em Jornalismo na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), cidade onde iniciou sua carreia de 
jornalista. Sua história na imprensa paraibana começou em 1986, quando passou a 
dirigir o jornal O Momento ficando no cargo por três anos. Na mesma época e por 
seis anos, foi diretora da revista Em Dia. Ela assinava página de Turismo de A União, 
quando em 1996, foi convidada para criar um caderno especial de moda no jornal 
Correio da Paraíba, surgindo assim o Caderno Mulher. Em seguida, passou a ter uma 
coluna social diária naquele jornal, foi durante três anos correspondente da revista 
Caras em João Pessoa, realizando diversas entrevistas com celebridades paraibanas, 
a exemplo de Roberta Aquino, Tereza Helena Madruga, Ney Suassuna, Lenita Maia, 
entre outras. No ano 2001, foi para os Diários Associados, onde passou a escrever 
e editar uma coluna social diária no jornal O Norte até o dia do fechamento daquele 
veículo em 1 de fevereiro de 2012. No último mês de abril, ela retornou ao jornal 
A União passando a assinar a coluna social diária e, no momento também faz o 
programa Assembleia Cidadã abordando assuntos relacionados a cidadania na TV 
Assembleia, no canal 11.

A

lá. Atualizo também meu portal 
www.gorettizenaide.com.br. Quan-
do há necessidade ou reunião vou 
para a Amem e aos sábados faço 
a feira da entidade que abrange 
o abrigo de idosos e a creche. Às 
vezes, durante o dia há almoço de 
aniversário para ir ou então inau-
guração de lojas ou lançamentos de 
coleções. À noite, sempre tem um 
evento para ir e nos finais de sema-
na, invariavelmente um casamento. 
Ou seja, sempre tem que estar ba-
cana, de bom humor, não importa 
o que você está enfrentando no seu 
dia a dia. 

Qual a diferença da coluna no 
jornal e o portal?

A diferença é que o leitor do 
portal é aquele que está mais ate-
nado com a mídia online. O jornal 
impresso ainda tem muitos leitores 
na Paraíba. As pessoas se sentem 
mais prestigiadas quando aparece 
sua foto no jornal impresso do que 
na mídia online.

 
Além de jornalista, colunista 

social, mãe e dona de casa, você 
também dedica um tempo para 
o trabalho da filantropia. Como 
você concilia?

 É dureza. Mas quando a gente 
gosta do que faz, as dificuldades a 
gente vai driblando. Houve noite 
que tive que ir a quatro casamen-
tos, foi uma loucura, mas conseguir 
passar por todos eles. 

Você sente gratificada em 
dirigir uma instituição voltada 
para os idosos carentes? Como 
é esse trabalho?

É gratificante. A Amem é a 
menina dos meus olhos. Estou lá 
como voluntária há mais de quin-
ze anos, mas como presidente só 
há dois anos. Consegui modificar 
a entidade, dando mais qualidade 
de vida aos idosos e dotando-a de 
melhores condições. Já consegui 
substituir os dois carros velhos 
que recebi, sendo um que nem 
andava e outro, uma Kombi que 
levava os idosos e invariavelmen-
te quebrava. Hoje nós temos uma 
Safira – chique não – que trans-
porta os idosos para as consultas, 
adquirida através de convênio 
com a Funcep e outra, uma camio-
neta Saveiro, adquirida através de 
doação da Procuradoria do Minis-
tério do Trabalho para transporte 
de doações. Estou agora traba-
lhando para ter uma sede mais 
condigna com nossos idosos, que 
na sua maioria são recolhidos em 
situação total de risco, apanhan-
do dos filhos em casa, abandona-
dos nas ruas ou até mesmo em 
quartinhos.

 
Quais as suas metas de vida 

profissional? 
Pretendo ainda me tornar es-

critora. Quando? Não sei, mas os 
editores Carlos Roberto Oliveira e 
Juca Pontes estão esperando...

Como você analisa a sua tra-
jetória de colunismo social?

Uma longa caminhada de 16 
anos, com momentos muito sig-
nificativos onde tive o reconheci-
mento do meu público através de 
sua participação nos eventos que 
realizo, bem como na leitura diária 
da minha coluna. Minha história na 
imprensa paraibana começou em 
1986, quando dirigi o jornal O Mo-
mento onde ocupei o cargo por três 
anos. Na mesma época e por seis 
anos, fui diretora da revista Em Dia, 
juntamente com os profissionais 
de comunicação, Jander Neves, Guy 
Joseph, Juca Pontes e Syllas Mariz. 
Com a revista Em Dia adquiri ex-
periências de como produzir uma 
revista, desde sua concepção, reda-
ção, editoração e até a parte gráfica.

O que te motivou a entrar 
para área do colunismo social?

Foram as circunstâncias. Nada 
estava programado, mesmo porque 
nunca havia lidado com o assunto. 
Assinava página de Turismo no Jor-
nal A União, quando em 1996, fui 
convidada para criar um caderno 
especial de moda no jornal Correio 
da Paraíba, surgindo assim o Ca-
derno Mulher. Mas com a morte do 
colunista social Jozildo Albuquer-
que, o jornal Correio da Paraíba me 
convidou para o desafio. Ainda re-
lutei, passei um mês e pouco para 
decidir e me lembro de que meio 
mundo de gente cobiçava o lugar, 
mas Lena Guimarães e Alexandre 
Joubert esperaram minha respos-
ta. Foi mais para atendê-los do que 
propriamente a minha vontade de 
ser uma colunista social.

Como você define os assun-
tos ou eventos que serão mos-
trados?

 Eu procuro me colocar na 

pessoa do leitor, o que interessa a 
ele saber as informações que me 
chegam. Inclusive eu quero apro-
veitar a oportunidade dessa en-
trevista para convidar a todos a 
comemorar hoje à noite os meus 
16 anos de colunismo social. A fes-
ta é de adesão e será um baile sob 
o comando de Josalbo Licarião & 
Banda Bella, na Casa Bella Recep-
ções, no bairro do Bessa, em João 
Pessoa. A renda será revertida em 
prol da Associação Metropolitana 
de Erradicação da Mendicância 
(Amem), uma instituição filantró-
pica que atende idosos carentes 
no abrigo na estrada de Cabedelo e 
crianças filhos de empregadas do-
mésticas em uma creche no bairro 
de Tambauzinho.

Em cada edição de sua colu-
na há uma frase de efeito. Quais 
os critérios para escolha dessas 
frases?

Essa ideia do contraponto  foi 
de um grande amigo meu, há 16 
anos atrás. Falo do saudoso Roelof 
Sá, um grande jornalista que mor-
reu de câncer e que foi um grande 
guru. Pesquiso todos os dias as fra-
ses que vou colocar em vários livros 
de frases que disponho ou mesmo 
na internet. Há frases que deixam 
os leitores homens felizes, outras 
que são as mulheres, sempre com 
aquela de guerra dos sexos.

O colunismo social já foi alvo 
de críticas durante muito tempo 
sendo taxado como um trabalho 
de boataria e não de jornalismo. 
Hoje o colunismo social é bem 
respeitado. Como você vê essa 
mudança?

 É a lei natural em todas as 
profissões. Ou você segue das ten-
dências com profissionalismo ou 
dança.

O colunismo social está em 
franca ascensão na Paraíba, no 
que diz respeito ao jornalismo 
impresso. Como você tem obtido 
êxito?

Procuro sempre dar uma in-
formação direta, objetiva e também 
nunca, em nenhum momento, fiz 
valer o grande poder que a impren-
sa tem para denegrir esta ou aquela 
pessoa. Acho que a coluna social é 
para falar das coisas boas da vida. 
Veja o exemplo da revista “Caras”, 
que é sucesso sempre e onde só se 
vê gente feliz. Eu tenho um amigo, o 
Jesuíno Lacerda, que quando eu era 
correspondente da “Caras” durante 
um período da minha vida, ele dizia 
“você está fazendo matérias naque-
la revista que só faz causar inveja a 
todo mundo, porque ali ninguém é 
infeliz”.

Houve alguma personalida-
de, evento ou acontecimento que 
mais marcou sua carreira?

Uma personalidade que mar-
cou e ainda marca minha vida 
como colunista social é a promoter 
Roberta Aquino. Ela é um baluar-
te da sociedade paraibana, queri-
da por muitos de seus integrantes 
e realiza eventos que marcam a 
vida social, a exemplo do Carnaval 
das Mulheres, que é para mim um 
acontecimento inédito e incomum 
que a Paraíba dispõe e muitos não 
valorizam. 

Como é sua rotina?
 É sangue, suor e lágrimas. 

Acordo sempre às 5h da matina, 
dou uma voltinha com meus ca-
chorros e me sento no computador 
às 7h para começar a coluna. Se não 
fizer assim, não consigo terminá-la 
até às 13h. Faço um programa so-
bre cidadania na TV Assembleia e 
quando é dia de gravação vou para 

Colunismo social 
com cidadania
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Em cima da hora

Concurso para escriturário
no BAnCo Do BRASIL

Institução formará cadas-
tro reserva em 15 estados 
do Sul, Norte e Nordeste

Foi publicado, ontem, o 
tão aguardado edital para es-
criturário do Banco do Brasil. 
Desta vez, o órgão pretende 
formar cadastro reserva em 
15 Estados das regiões Sul, 
Norte e Nordeste.

O Banco do Brasil abriu 
concurso para formação de 
cadastro de reserva para o 
cargo de escriturário, nos es-
tados do Acre, Amapá, Ama-
zonas (parte do Estado), Ce-
ará, Maranhão, Mato Grosso, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina (parte do Estado) 
e Sergipe. O salário é de R$ 
1.892,00 para jornada de tra-
balho de 30 horas semanais. 
O provimento das vagas está 
sujeito ao planejamento es-
tratégico e às necessidades do 
Banco do Brasil.

O número de vagas não 
foi divulgado, porque segun-
do Elinaldo Leal, da Superin-
tendência do Banco do Brasil, 
na Paraíba, as vagas serão 
preenchidas devido à neces-
sidade do banco. No último 
concurso na Paraíba foram 
ofertadas 20 vagas.

É necessário que o can-
didato tenha Ensino Médio 
e idade mínima de 18 anos 
completos até a data da con-
tratação. Conforme o edital, 
ficam asseguradas as ad-
missões, conforme neces-
sidade de provimento, dos 
candidatos classificados nas 
seleções externas 2011/001, 
2011/002 e 2011/003 até 
o término de suas vigências 
(04/03/2013, 29/04/2013 e 
28/09/2013, respectivamen-
te).

Os candidatos poderão 
realizar a inscrição por meio 
do endereço eletrônico www.
concursosfcc.com.br das 10h 
do dia 19 de outubro às 14h 
do dia 5 de novembro, e nos 
postos credenciados pela 
Fundação Carlos Chagas, 
constantes do Anexo III do 
edital. Os postos de inscrição 
estarão em funcionamento 
no período das inscrições, em 
dias úteis, das 9 às 12h e das 
13h às 17h. A taxa é de R$ 40.

Ao se inscrever o candi-
dato deverá indicar no for-
mulário de inscrição o código 
da opção de  macrorregião/
microrregião de classificação 
para a qual pretende concor-

Marcos Tadeu 
mtleao@gmail.com

rer e a cidade de realização 
da prova, conforme tabela 
constante do anexo I do edi-
tal.

As atividades do escritu-
rário são: comercialização de 
produtos e serviços do Banco, 
atendimento ao público, atu-
ação no caixa (quando neces-
sário), contatos com clientes, 
prestação de informações aos 
clientes e usuários; redação 
de correspondências em ge-
ral; conferência de relatórios 
e documentos; controles es-
tatísticos; atualização/manu-
tenção de dados em sistemas 
operacionais informatizados; 
execução de outras tarefas 
inerentes ao conteúdo ocupa-
cional do cargo.

O candidato será classifi-
cado por macrorregião e por 
microrregião, de acordo com 
a sua opção no ato da inscri-
ção. O candidato classificado 
será convocado, em função 
das necessidades do banco, 
a assinar contrato individual 
de trabalho com o banco, que 
se regerá pelos preceitos da 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

O candidato poderá ser 
convocado, uma única vez, 
para microrregião diferente 
daquela em que se inscreveu 
desde que exista vaga e não 
haja candidato classificado 
para preenchê-la. Nesse caso, 
o Banco do Brasil utilizará 
a ordem de classificação da 
macrorregião. Se o candidato 
não aceitar tomar posse na 
dependência fora da micror-
região em que se inscreveu, 
será excluído da classificação 
por macrorregião, manten-
do, porém, a classificação na 
microrregião em que se ins-
creveu. A seleção terá provas 
objetivas e prova discursiva-
-redação. Os procedimentos 
pré-admissionais, exames 
médicos e complementares 
serão de competência do 
Banco do Brasil.

A aplicação das provas 
objetivas e da prova discursi-
va-redação está prevista para 
o dia 13 de janeiro de 2013, 
no período matutino, e serão 
realizadas nas cidades indica-
das no anexo I do edital.

A prova de conhecimen-
tos básicos terá português, 
raciocínio lógico matemá-
tico e atualidades do mer-
cado financeiro. A prova de 
conhecimentos específicos 
terá cultura organizacional, 
técnicas de vendas, atendi-
mento (focado em vendas), 
domínio produtivo da in-
formática e conhecimentos 
bancários.

Com a presença de vários 
imortais, políticos, autoridades 
e da intelectualidade paraibana, 
tomou posse ontem, às 19h30, a 
nova diretoria da Academia Parai-
bana de Letras (APL). A solenidade 
aconteceu na sede da instituição, 
que tem agora como novo presi-
dente o professor Damião Ramos 
Cavalcanti para um mandato de 
2 anos. Ele substitui o jornalista, 
escritor e cronista Gonzaga Rodri-
gues.

Durante a solenidade de pos-
se, o professor Damião Ramos Ca-
valcanti disse que vai continuar o 
trabalho que vinha sendo desen-
volvido pelo seu antecessor, Gon-
zaga Rodrigues com mais dinâmi-
ca, abrindo as portas da casa para 
a população.

Uma de suas intenções à fren-
te da academia é aproximar a Ins-
tituição do público. “A APL deve-
rá se tornar um lugar de encontro 
de namorados, estudantes, estu-
diosos, intelectuais e turistas que 
apreciem a literatura”, afirmou. 
Os destaques do projeto são abrir 
ainda mais a biblioteca para visita-
ção, com acervo digital e internet 
gratuita, e abrir uma videoteca.

Damião também anuncia uma 
reforma no Estatuto e no Regi-
mento Interno com a participação 
de cada acadêmico.

A diretoria será composta ain-
da por Ângela Bezerra de Castro 
(vice-presidente), Maria das Gra-
ças Paiva Santiago Madruga (dire-
tora administrativa), Astênio Cé-

Empossada nova diretoria da APL
nA CAPITAL

sar Fernandes (diretor econômico 
e Patrimonial), Hildeberto Barbosa 
Filho (diretor de Documentação e 
Comunicação), sendo membros su-
plentes Luiz Gonzaga Rodrigues, 
Sérgio de Castro Pinto e Carlos An-
tônio Aranha de Macêdo.

novo presidente 
Damião Ramos Cavalcanti, 

nascido na cidade de Pilar - PB, 
terra do escritor e romancista José 
Lins do Rêgo. Passou parte da sua 
infância em Itabaiana, quando, 
com seus 11 anos, foi estudar na 
cidade de João Pessoa, onde re-
side até hoje. Em 1966, viajou à 
Itália, onde, em Roma, realizou 
seus estudos de graduação e pós-

-graduação em Filosofia; em Paris, 
posgraduou-se em Sociologia da 
Educação pela Sorbonne, de 1978 
a 1983. Professor da Universidade 
Federal da Paraíba, desde 1973, 
onde prestou uma larga folha de 
serviço como docente e dirigente. 
Participou da criação da UEPB em 
Guarabira, da UNIPÊ e da FESP em 
João Pessoa. Hoje, dedica-se a es-
crever seus livros, como membro 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil - OAB; da Academia Paraibana 
de Cinema - APC; da Associação 
Paraibana de Imprensa - API e da 
Academia Paraibana de Filosofia 
- APF. É advogado, escritor, poeta, 
cronista e presidente da Academia 
Paraibana de Letras – APL

gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

O professor Damião Ramos (centro) é o novo presidente da APL para mandato de 2 anos

FOTO: Marcos Russo

O procurador-geral de 
Justiça do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, assu-
miu a presidência do Conselho 
Nacional dos Procuradores 
Gerais de Justiça do Ministério 
Público dos Estados e da União 
(CNPG). A solenidade de posse 
aconteceu no início da noite de 
ontem, na Estação Cabo Bran-
co de Ciência, Cultura e Arte.

Em seu pronunciamento o 
governdor do Estado, Ricardo 

Coutinho,  ressaltou o trabalho 
de Oswaldo Trigueiro à frente 
do Ministério Público.  

“A Paraíba tem um grande 
gestor que está sendo reconhe-
cido pelo Brasil. Ele foi eleito 
para ocupar o mais alto posto 
no Conselho Nacional dos Pro-
curadores”, disse. 

Autoridades 
Entre as autoridades pre-

sentes estavam o procurador-
-geral da República, Roberto 
Gurgel; o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Her-
man Benjamim; o ministro do 

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Mauro Campbel; o presi-
dente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), César Mat-
tar Júnior; o corregedor-geral 
do Conselho Nacional dos Mi-
nistérios Públicos (CNMP), 
Jeferson Luiz Pereira Coelho; 
o presidente do Instituto Bra-
sileiro de Ciências Criminais 
(IBCcrim), Alberto Silva Fran-
co; o conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Gil-
berto Valente Martins.

Emocionado e confiante 
no novo desafio, Oswaldo Tri-

gueiro, falou da importância 
do Conselho Nacional dos Pro-
curadores Gerais da Justiça do 
Ministério Público dos Estados 
e da União. 

“É um órgão de represen-
tação dos Ministérios Públicos 
e da União, que tem um papel 
importante porque representa 
cerca de 15 mil promotores de 
justiça em todo o país. O com-
promisso do Conselho é fazer 
com que as ações possam ser 
desenvolvidas. Quem ganha é 
a Paraíba que será mais reco-
nhecida pela Justiça nacional”,  
comentou . 

Oswaldo Trigueiro Filho assume a CNPG
SoLEnIDADE nA ESTAÇÃo CABo BRAnCo

Uma blitz realizada por 
fiscais da Receita Estadual no 
posto de Mata Redonda na 
BR-101, em Alhandra, resultou 
na  apreensão de 14 veículos 
irregulares. Duas cargas esta-
vam sem nota fiscal e outras 
doze, incluindo dois contêine-
res, não realizaram a parada 
obrigatória no Posto Fiscal de 
Cruz de Almas. A blitz come-
çou às 4h da madrugada e se 
estendeu até as 8h da manhã 
de ontem. Somente de multa, 
calculada em Unidade Fiscal 
de Referência (UFR-PB), por 
furar a parada obrigatória no 
Posto Fiscal de Cruz de Almas, 
está avaliada em quase R$ 50 
mil. Dependendo do valor da 

nota, as multas variam de 100 
a 300 UFR-PB. No mês de outu-
bro, a unidade custa R$ 34,00.  
Entre os conteúdos das cargas, 
apreendidas por sete auditores 
da Gerência Regional do 1º Nú-
cleo Fiscal da Grande João Pes-
soa, estavam peças de cama, 
mesa e banho, tecidos, cerca 
de 120 prateleiras de aço, be-
bidas energéticas e refrescos 
de sucos, condimentos como 
catchup e outras estivas. 

Para as cargas encontra-
das sem nota fiscal, como as 
bebidas energéticas e as prate-
leiras de aço, será cobrada a alí-
quota cheia de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) do Estado que é 

de 17% sobre o produto, além 
de uma multa de 200% sobre o 
valor do imposto devido.

Segundo o supervisor 
do 1º Núcleo Fiscal da Ge-
rência Regional da Grande 
João Pessoa, Jorge Alves da 
Silva, “essa é apenas uma 
das operações que vamos 
realizar até o fim do ano, 
quando se intensifica o fluxo 
de cargas e de veículos nas 
rodovias federais e estaduais 
devido às demandas de fi-
nal de ano. De forma estra-
tégica, vamos realizar ope-
rações em diversos pontos 
nas rodovias tanto federais 
como estaduais da Grande 
João Pessoa”, revelou.

Receita Estadual apreende 14 
veículos com cargas irregulares

EM ALHAnDRA
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Carlos Pereira homenageia 
o jornalista Martinho 
Moreira Franco
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Banda Brasis é a
atração do Corredor 
Cultural

Axial, da Cia. Lunay, 
será apresentado hoje 
no Santa Roza 

PÁGINA 7 PÁGINA 8

MÚSICA DANÇA

Os 16 anos de colunismo social de Go-
retti Zenaide serão comemorados 
em um baile hoje, na Bella Casa Re-
cepções. Responsável por noticiar 
os acontecimentos da sociedade 
paraibana no jornal A União desde 
abril deste ano, ela pretende reunir 
amigos em prol de ajudar os idosos 

da Associação Metropolitana de Erradicação da 
Mendicância (Amem) com parte dos recursos 
obtidos com a bilheteria. O convite custa R$ 110 
e pode ser adquirido na portaria. A animação vai 
ficar por conta de Josalbo Licarião e Banda.

“Sempre faço essas festas em que parte dos 
recursos vai para ajudar a Amem. Reúno amigos 
que fiz nestes anos todos”, disse Goretti Zenai-
de, que é presidente da Associação, que atende 
idosos carentes no abrigo que fica na estrada de 
Cabedelo.

A festa de hoje coroa mais uma vez uma tra-
jetória de simplicidade e conquistas de Goretti 
Zenaide, que começou quando deixou a Paraíba 
para cursar jornalismo na PUC do Rio de Janeiro 
na juventude. Formou-se e viu a censura da dita-
dura de perto quando trabalhou em um jornal de 
Niterói. Mudou de área e, 15 anos depois de ter 
chegado à capital fluminense, resolveu voltar para 
tranquilidade paraibana.

“Voltei para começar do zero”, disse.
Por aqui, montou uma das primeiras em-

presas de publicidade: a M&G. Depois, montou 
a produtora Convideo. Isso até assumir a supe-
rintendência do jornal “O Momento”. E fundar a 
revista Em Dia. Depois, veio a comandar o caderno 
de Turismo de A União.

“Foi uma experiência muito bacana. Passei 
dois anos editando o caderno. Foi tão bom que 
passei a ser assessora da Secretaria de Turismo 
na administração de Chico Franca”, disse Goretti.

Em 1996, foi trabalhar no jornal “Correio da 
Paraíba”. Criou ao lado das editoras Lena Guima-
rães e Paula Gentil o caderno Mulher, que aborda-
va o universo da moda feminina. “Foi o pioneiro 
aqui na Paraíba. Não tinha nada parecido”, disse 
Goretti.

Ela virou referência no assunto aqui na Pa-
raíba. Foi uma das primeiras jornalistas do país 
convidadas a cobrir o São Paulo Fashion Week. 
Tanto que, na décima quinta edição recebeu uma 
homenagem do evento.

“Colocaram uma foto minha de dois metros 
na bienal de São Paulo para comemorar os 15 
anos do São Paulo Fashion Week. Foi uma home-
nagem muito bacana, me surpreendi. Colocaram 
fotos dos primeiros jornalistas que cobriram o 
evento”, disse.

Na época que assumiu o comando do caderno 
Mulher, virou colunista social. “Na época, os colu-
nistas do Correio eram Aberlado Jurema e Josildo 
Albuquerque. Quando Josildo morreu, muitos 
queriam ser o colunista. Fui convidada, mas no 
começo eu não queria. Não queria porque nunca 
tinha feito isso antes e nunca me imaginava como 
colunista”, lembrou Goretti.

Dezesseis anos depois, Goretti é uma consa-
grada e respeitada colunista social. Conquistou 
amizade e o respeito por causa de suas ações, como 
a iniciativa de ajudar instituições com a Amem. Ela 
diz que, no colunismo social, toda informação tem 
que ser leve e que proporcione informação.

“Acho o colunismo um espaço informativo 
sobre o mundo, sobre a sociedade, e, por isso, 
tem que ser leve. É um espaço para mostrar o 
lado bom da vida. E o segredo é manter um bom 
relacionamento e apresentar a informação que 
interessa”, disse.

FOTO: Divulgação 

Goretti Zenaide comemora 16 anos de colunismo social 
com festa que terá parte da renda revertida para a Amem

Jornalismo e solidariedade

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Profissonal reconhecida 
e respeitada, a 

jornalista Goretti 
Zenaide confessa que 

nunca havia se 
imaginado colunista 

social



UNIÃO  A

Vivências

Para homenagear Martinho Moreira Franco 
que este ano foi escolhido como patrono do prêmio 
AETC de Jornalismo, resolvo reproduzir abaixo a 
crônica que publiquei quando ele completou 60 
anos (e não faz tanto tempo!), até porque coisa me-
lhor talvez não fosse capaz de produzir nesta vida 
tão corrida que levo hoje em dia. 

“Menino órfão de mãe, criado pela tia Ilza que 
lhe dedicou todo o carinho maternal, nascido e 
crescido no Jaguaribe da minha infância, eis que 
Martinho Moreira Franco, do alto dos seus mais de 
1 metro e 80, chega aos 60 anos. E o faz de forma 
gloriosa “comme il fault” – como dizem os franceses. 
Com pompas e circunstâncias, diria o romântico 
Luiz Augusto Crispim ou no verdor dos anos – acres-
centaria Gonzaga Rodrigues.

De Martinho, nascido Luiz (em homenagem ao 
pai, a quem conheci embora à distância), morador da 
Rua da Palmeira, registro três passagens – dentre tan-
tas outras que marcam a vida desse festejado cronista 
da terra. Dos mais admirados, com toda justiça.

Quando fui feito professor do Liceu Paraibano, 
aproveitando uma chance que me deu a diretora 
Daura Santiago Rangel, coube-me ensinar Física aos 
alunos do curso Clássico. Então, como meu aluno 
Martinho se mostrou inteligente, de constante bom 
humor que o levava às vezes a se exceder nas tira-
das alegres que se transformavam em gostosas e 
sonoras gargalhadas, o que me levou, certa vez, a lhe 
advertir com a expressão que minha avó Mãe Venân-
cia, de vez em quando, nos repassava:

- Muito riso, pouco siso...
Ele jamais esqueceu a observação e às vezes a 

reproduz, quando nos encontramos e recordamos os 
bons tempos em que vivenciamos o tempo do velho 
Liceu.

Sua vida amorosa ele a dedicou, por força do 
destino, a duas mulheres com o mesmo nome de Go-

reth. A primeira, de quem ficou viúvo e que lhe deu 
os primeiros filhos, era filha do saudoso Milton Viei-
ra que – recordo bem – muito me ajudou a construir 
os dois estádios de futebol da Paraíba, no governo 
de Ernani Sátyro. A segunda, sua atual companheira, 
tocou o barco criando – como se fossem  dela – os 
três filhos que a primeira Goreth tinha trazido ao 
mundo, além dos dois de sua origem.

Assim, Martinho construiu uma bela família, 
numerosa e feliz que junta aos amigos e colegas, o 
homenageou, no sábado passado, cantando com ele, 
sorrindo com ele e até chorando com ele – emocio-
nados ao som de “Emoções”, imortalizada pelo rei 
Roberto Carlos.

O segundo registro é ligado ao futebol – uma das 
nossas paixões. Convidado para ver, pela televisão, a 
final do campeonato carioca de 1989 entre Flamengo 
x Botafogo, na casa do meu irmão Zé Humberto, não 
se fez de rogado. Ao lado de torcedores alvinegros, 
ele em absoluta minoria, foi de uma elegância sem par. 
Curtiu conosco o título do Botafogo, conquistado após 
longos 17 anos de jejum. Então, tomamos um belo porre 
e saímos abraçados, meio-irmãos, meio rubro-negros, 
meio-botafoguenses...

O terceiro e último registro, este com um toque 
de saudade e de tristeza, disse-o Martinho a mim, 
quando o abracei naquela festa de sábado, de tan-
tos amigos: aqui está faltando uma pessoa que, com 
certeza, estaria presente, se pudesse. Era a ausência 
sentida de Tarcísio Burity, seu amigo e admirador, 
que nunca lhe poupou elogios e de quem se tornou 
amigo inseparável.”

Esse foi o texto que escrevi naquele ano e que 
agora fecho com os meus mais escolhidos votos de 
parabéns, pela homenagem que agora lhe presta a 
AETC/JP, mais do que merecida. Que Deus  continue 
a  cobrir-lhe  de bênçãos, meu amigo-irmão Marti-
nho Moreira Franco!

Os políticos, referenciados no 
título destes escritos, correspondem 
àqueles que tratam e/ou se ocupam 
da política buscando verdadeira e 
sinceramente a proteção e melhoria 
de vida das comunidades pelas quais 
sejam eleitos, e não os politiqueiros 
ou pessoas astutas que tudo fazem 
para a conquista dos 
votos, mesmo sem 
previamente anali-
sarem se há ou não 
viabilidade para o 
que prometem.

Quanto ao 
transporte indicado 
no título acima alu-
de-se ao transporte 
público, especifica-
mente o mais conhe-
cido como transporte 
coletivo no modal 
ônibus, como o exis-
tente nesta cidade de 
João Pessoa.

Ah, leitores! 
Como o transporte público tem sido 
um dos principais focos na presente 
campanha político-eleitoral!... Assim 
foi no 1º turno como o está sendo 
agora no 2º. E com as respectivas pro-
postas partindo de candidatos sérios, 
partindo de Políticos com “P” maiús-
culo... como isso é bom para a cidade! 
Como isso propicia muita esperança 
de que teremos ainda mais melhorias 
para o transporte público!

Esta é a expressão, sim: “Mais 
melhorias!”. E assim o é porque, a 
contragosto de poucos, a contragosto 
daqueles que parecem não gostar – 
“de jeito nenhum” - de empresários, 

a contragosto dos que parecem não 
compreender que vivemos sob o 
regime democrático, a contragosto 
dos que desconhecem os sistemas de 
transporte das demais cidades brasi-
leiras, reafirmamos, sim, que aqui em 
João Pessoa a população conta com 
um serviço de transporte coletivo 

bem posicionado no ce-
nário nacional, seja por 
sua própria operacionali-
dade, seja na modicidade 
tarifária! Porém, ressal-
vamos:

- Problemas ou defi-
ciências existem! (Como 
não?!). E existem em to-
das as médias e grandes 
cidades nas quais não 
se disponham de corre-
dores exclusivos para os 
ônibus, tendo em vista 
sobretudo os gargalos 
do trânsito, com as vias 
cheias de veículos outros 
que não só os ônibus, 

estes disputando os mesmos espaços 
com aqueles, e, daí, os congestiona-
mentos e atrasos nas viagens destas 
todas viaturas!

É verdade, leitor! Em uma Aveni-
da Epitácio Pessoa, por exemplo, es-
pecialmente nos chamados horários 
de pico, todos os veículos trafegam 
muito lentamente, quase parados, 
muito atrasando suas viagens... todos 
os veículos – atentemos -, em que se 
incluem os ônibus. Esses congestio-
namentos, espalhados pela cidade, 
logicamente acarretam atrasos nas 
viagens dos ônibus, de tal maneira 
que anteriormente cada um desses 

veículos fazia em média 10 viagens/
dia, depois ficou em 9, agora em 
algumas linhas programa-se só 8... e 
assim mesmo há dificuldade para seu 
cumprimento.

Mas, como já dissemos, como é 
bom que as preocupações para com 
a melhoria do transporte público 
sejam manifestadas por Políticos com 
“P” maiúsculo, especialmente quando 
essas suas manifestações e propostas 
digam respeito à questão de benefí-
cios tarifários a serem concedidos, 
porquanto são eles conscientes 
– e assim já se expressam – que os 
respectivos custos desses benefícios 
devem ser assumidos pelo próprio 
Governo através de seus orçamentos 
anuais, isto para não onerarem o 
valor da passagem aos que a pagam 
em seu preço inteiro.

Esses Políticos com “P” maiús-
culo sabem que no tocante ao valor 
tarifário seus reajustes não estão 
necessariamente atrelados aos índices 
inflacionários dos respectivos perío-
dos. Recentemente, por exemplo, a 
tarifa de João Pessoa, em janeiro, foi 
reajustada em apenas 4,7% (R$ 2,10 
para R$ 2,20), enquanto a inflação 
oficial chegou a 6,5%. Sabem que o 
valor tarifário de João Pessoa, se os 
passageiros não tivessem – como têm 
– o benefício da integração tempo-
ral, em que praticamente 12% deles 
tomam o segundo ônibus de graça, se 
não houvesse esse benefício o cálculo 
tarifário já teria resultado com 12% 
a menos, porque estes 12% estariam 
pagando a passagem do 2º ônibus em 
vez de tê-lo gratuitamente.  Políticos 
com “P” maiúsculo sabem disso!

jornalista - ademilson1956@gmail.com

Coisa de cinema
Eu detesto solenidade de todos os tipos 

e, principalmente, os paletós, as gravatas e os 
discursos escritos que ela enseja. Mas, quinta-
feira passada, juro a vocês, fui condenado para 
sempre a mudar de ideia. E numa boa.

É que a solenidade era de Mário Tourinho, 
descontraído que só ele, e o discurso escrito foi 
de Martinho Moreira Franco, diga-se de pas-
sagem, uma peça que, se não tivesse chegado 
escrita, precisaria que fosse, depois colocada 
em memorial.

Pra começo de conversa, não compuseram 
mesa. Mário apenas explicou que sofreu pra 
conseguir transformar Martinho no homena-
geado do prêmio de Jornalismo da AETC deste 
ano e, depois, em nosso nome, Gonzaga Rodri-
gues, Fernando Moura, Rafael e Marcela agra-
deceram.

Aí lá vem Martinho. Acho que pra facili-
tar a leitura, aboletou-se numa das cadeiras 
da mesa e, sem pedir, determinou um silêncio 
que o auditório Celso Furtado, da Academia 
Paraibana de Letras, talvez jamais tenha escu-
tado.

Depois de mais de vinte anos lendo Marti-
nho, sinceramente, somente ali é que o conheci 
de fato. É porque, ao contrário desses textos 
meio brincalhões do dia a dia - essas coisas 
meio Flamengo, meio Roberto Carlos, meio 
Tutty Vasques - , Martinho foi bater no coração 
dos anos 50 sem sair de hoje.

Pela primeira vez vi o cara, intelectual-
mente, pegando no pesado. Falou dos tempos 
de um avô que ensinava ele a assistir “O Rei 
dos Reis” e de um Liceu Paraibano que inven-
tou o seu primeiro jornal, devidamente mimio-
grafado.

Interessante, sabe?, é que ao contrário de 
mim e de tantos outros malucos que também 
se metem a escrever, o texto de Martinho é 
diferente demais. Por exemplo: Por mais emo-
ção e senso de humor que ele carregue, é seco 
demais.

Seco assim: Praticamente não tem “que” 
nem “virgula”. É “papapá ponto. Papapá ponto. 
Papapá ponto”... Parece que vai parar, mas não 
para. Vai. Vai envolvendo todo mundo como 
se fosse um desfile de frases em fila indiana, 
completamente distintas e, ao mesmo tempo, 
estritamente ligadas umas as outras.

Assim em termos de (con)texto, lembrei 
muito do meu saudoso professor de Filoso-
fia Moderna, Chico Pereira. Sim, aquele que 
quando escrevia nos jornais assinava F. Pereira 
Nóbrega. Lembrei de tanta coisa. Coisas de-
mais.

Só esqueci do principal. De depois da 
danada da solenidade, pedir a cópia do texto a 
Martinho pra ler e reler sozinho depois. Aqui 
trancado no meu quarto, por exemplo. É por-
que sempre achei que as palavras são como 
as mulheres. Gostam de ser vistas. Demorada-
mente olhadas. Consumidas.

É por isso que, apesar de ter ouvido e 
entendido muito bem todo o discurso de Marti-
nho, queria lê-lo também. Vê-lo naquele rotei-
ro seco de palavras cravadas no papel.   

E foi por isso também que saí da solenida-
de, sinceramente, achando a mais bacana que 
já vi e participei. É por que, a rigor, não teve 
àquela chatice de discurso escrito.

Já que tem uma câmera no texto, ao in-
vés de ler um pouco de sua história, Martinho 
Moreira Franco acabou foi passando o filme de 
sua vida pra gente. Coisa de cinema.

Bastava isso pra merecer a homenagem e, 
se dependesse de nós, até já ficar lá na Acade-
mia também.

 

Ademilson
JoséMinha homenagem a Martinho

Os políticos e o transporte

Ah, leitores! 
Como o 
transporte 
público tem sido 
um dos principais 
focos na
presente 
campanha  
político-eleitoral!... 
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Banda Brasis é a atração de hoje 
do Projeto Corredor Cultural

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de outubro de 2012

Roteiro

Uma fusão de ritmos da 
cultura popular, apimentada 
com as melhores versões de 
frevos e marchinhas. É o que o 
público – inclusive os turistas 
- terá a oportunidade para ou-
vir no repertório que a banda 
paraibana Brasis apresentará 
hoje, em show a partir das 15h, 
na Praça Rio Branco, localizada 
no Centro Histórico da capi-
tal, como atração do Corredor 
Cultural, projeto realizado pela 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). O grupo, 
a propósito, está finalizando 
o primeiro álbum, intitulado 
Pressinto Calor, cujo pré-lan-
çamento será no dia 21 do pró-
ximo mês de dezembro. E, em 
caráter oficial, ocorrerá em ja-
neiro de 2013.

Unindo a voz, o corpo e 
a emoção, o cantor e compo-
sitor Rafa Araújo e a Brasis 
apresentarão repertório de 
20 músicas – entre autorais 
e versões – em ritmos varia-
dos, a exemplo de afro, rock, 
maracatu e MPB. Além disso, 
outra atração característica 
é que, sob a direção artística 
de Marina Pessoa, a banda in-
corpora elementos cênicos e 
visuais e performáticos, com 
destaque para o uso de mala-
bares de fogo durante o show, 
tudo por meio da personalida-
de original, marcante e irreve-
rente do seu vocalista.

Além do cantor Rafa 
Araújo, integram a banda Bra-
sis os músicos Raoni Barbosa 
(violão), Fabiane Fernandes 
(guitarra), Emanuel-Rudá 
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(contrabaixo), Eliza Garcia 
(bateria e, ainda, responsável 
pela direção musical) e Tita 
Lamara (percussão). E, na 
produção, direção artística e 
malabares, Marina Pessoa.

“O Corredor Cultural é 
um projeto de extrema im-
portância, pois, além de servir 
de vitrine para que os artistas 
apresentem seus trabalhos, 
serve para revitalizar aquela 
área do Centro Histórico da 
cidade”, disse Marina Pessoa, 
produtora da banda Brasis, 
que se apresentará no evento 
pela segunda vez. A primeira 
foi no último mês de abril.    

  Com relação ao primei-
ro disco da banda Brasis, cujo 
título é Pressinto Calor, Ma-
rina Pessoa informou que o 

Brad Pitt deve ser protagonista da nova 
versão de 20.000 Léguas Submarinas

Segundo a Variety, Brad Pitt é o preferido da Walt 
Disney Pictures para estrelar a nova versão de 20.000 
Léguas Submarinas. O diretor David Fincher (A Rede 
Social) se reunirá com o astro em breve para discutir 
o projeto. Os dois já colaboraram em três filmes: 
‘Seven - Os Sete Crimes Capitais’, ‘Clube da Luta’ e ‘O 
Curioso Caso de Benjamin Button’.Scott J. Burns (‘O 
Desinformante’) roteiriza. Os estúdios já fizeram uma 
adaptação do livro para os cinemas em 1954, com Kirk 
Douglas e James Mason no elenco. 20.000 Léguas Sub-
marinas: Capitão Nemo gira em torno de um naturalista, 
uma mulher misteriosa e o capitão de um submarino 
futurista que saem em busca de uma civilização sub-
aquática perdida, que pode destruir a humanidade.

Nem Juracy, nem Lula

Quando assumiu o cargo de embaixador do Brasil em 
Washington, em junho de 1964, premiado pelo Golpe Militar 
de que foi um dos articuladores e fiel escudeiro, o general 
Juracy Magalhães, ao ser interpelado por um repórter com 
que espírito assumia seu novo posto, ele disse uma frase que 
ainda hoje causa controvérsias: “O que é bom para os Estados 
Unidos é bom para o Brasil”. 

Passados 38 anos dessa declaração do general cearense, 
o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua primeira 
visita a Washington, foi provocado por um repórter, que lhe 
perguntou por que razão o PT estabelecera parceria com o 
Partido Comunista da China. E Lula, astutamente, como é do 
seu feitio, saiu-se com essa resposta:

 “Eu não conhecia a China muito bem, até que o governo 
americano fez da China seu parceiro comercial preferencial. 
E eu pensei comigo mesmo: ‘se é bom para os americanos, 
deve ser bom para os brasileiros”. E afirmou a intenção de 
estender essa parceria ao seu governo: “Nós vamos trabalhar 
muito estreitamente com a China, porque ela é um parceiro 
importante para os nossos objetivos comerciais”. 

Tempos, situações, personagens... Tudo diferente. Os lo-
cais, os mesmos: Estados Unidos e Brasil, nos quais as condi-
ções de trabalho profissional, por semelhantes que sejam nos 
seus objetivos, metodologias e procedimentos, têm resulta-
dos de preferência e de satisfação bem diferenciados.

Considerando os aspectos remuneração, ambiente de 
trabalho, nível de estresse e perspectiva de contratação, re-
centes pesquisas realizadas pelo Bureau of Labor Statistics 
e outras agências do governo dos Estados Unidos revelaram 
que jornalista e locutor de rádio, no país do Tio Sam, estão 
entre as 10 piores profissões, ocupando, respectivamente, as 
posições de 5º e 10º lugares nesse ranking.  

Essa conceituação parece mais deprimente quando se 
relacionam as outras consideradas piores profissões: lenha-
dor, produtor de leite, soldado, operador de plataforma de 
petróleo, garçon, leitor de medidor residencial, lavador de 
pratos e açougueiro. Já entre os melhores empregos estão lis-
tadas, nos primeiros lugares, as profissões de engenheiro de 
software, atuário e gerente de recursos humanos. 

Como se vê, a realidade aqui e agora é outra. Pelo me-
nos com relação aos locutores de rádio, que, de certo tem-
po pra cá, quando erroneamente se previa que o advento 
da televisão causaria a morte do rádio, eles são os donos 
da bola. E quando se fazem ambivalentes, por respaldo de 
diploma ou por empirismo consentido, e exercem também 
o jornalismo, jamais poderiam estar nessa lista que a Car-
rercast americana dá ampla divulgação através do seu site. 
Portanto, nem Juracy, nem Lula. 

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@gmail.com

Foto: Divulgação

O grupo Choramigo 
é a atração de hoje do 
Projeto Sabadinho Bom 
que acontece, a partir 
das 12h, na Praça Rio 
Branco. O grupo vai 
fazer a um verdadeiro 
passeio pelos clássicos 
do choro, imortalizados 
por ícones do gênero 
como Ernesto Nazareth, 
Sivuca, Jacob do Bando-
lim, Chiquinha Gonzaga, 
Avena de Castro e Pixin-
guinha. 

Tudo isso sobre o 
comando de um grupo 
formado há seis anos 
e que já conta com um 
repertório com mais de 
60 músicas. O grupo, é 
formado por Pelággio, 
Ednor Macedo, Tony, An-
derson e Ivan.

Choramigo é 
atração do Projeto 
Sabadinho Bom

O Zarinha Centro de Cultu-
ra promove,  hoje, às.  10h, 
uma palestra sobre “Carrei-
ra Diplomática: os Mitos, os 
Ritos e o Fascínio”, que será 
proferida pelos diplomata 
paraibano Ramon Arruda”. 
A entrada é franca, mas tem 
que fazer a reserva pelo 
telefone 4009-1111.  A 
palestra integra o Projeto 
“Diplomacia e Relações 
Internacionais” desen-
volvido pelo ZCC. O evento 
é destinado a estudantes 
do Ensino Médio, universi-
tários e profissionais, prin-
cipalmente dos cursos de 
Relações Internacionais, de 
Comércio Exterior e de Di-
reito e alunos e ex-alunos 
do ZCC.

Diplomata 
faz palestra
hoje no Zarinha

Mídias em destaque

Drops & notas

A banda paraibana, liderada por Rafa Araújo, vai mostrar frevos e ritmos da cultura popular

Em cartaz

Ted

Ted e John Bennett em uma cena do longa de Seth MacFarlane

Em um Natal, o ursinho de 
pelúcia de John Bennett ganha 
vida. Os dois crescem juntos e, 
já adulto, ele deve escolher en-
tre ficar com sua namorada Lori 
Collins ou manter sua amizade 
com o urso Ted.

Foto: Divulgação

álbum contém 14 novas com-
posições autorais e arranjos, 
com direção musical de Eliza 
Garcia e gravado e mixado 
por Marcelo Macedo e Paulo 
Taz no Estúdio Peixe-Boi, em 
João Pessoa. O pré-lançamen-
to, segundo ela, será no dia 
21 de dezembro, na Vila do 
Porto, localizado no Centro 
Histórico da cidade. Já o lan-
çamento oficial, por meio do 
Fundo Municipal de Cultura 
de João Pessoa, está previsto 
para janeiro de 2013, no Tea-
tro Santa Roza, em data a ser 
agendada. Nesta ocasião, o 
disco será vendido por R$ 10.

Marina Pessoa ainda in-
formou que a banda Brasis 
possui projeto – no momento 
em análise pelo Fundo de In-

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.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

centivo à Cultura – de realizar, 
em março e abril de 2013, uma 
turnê para a divulgação do ál-
bum Pressinto Calor por oito 
cidades da Paraíba. A ideia é 
se apresentar nos teatros e 
principais espaços represen-
tativos da cultura. E, depois, 
ainda no próximo ano, realizar 
shows pelo Brasil. 

Além de ter participado 
em diversos eventos, a banda 
Brasis já ostenta, em sua tra-
jetória, por exemplo, a pre-
miação – ocorrida em 2010, 
quando havia completado um 
ano de existência - no Festival 
Sesc de Música Paraibana com 
a canção Meu Inocente Mar 
Azul, de Rafa Araújo. A compo-
sição integrou a coletânea do 
evento, lançada em 2011.
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Dança

A Cia. Lunay estreia hoje, em única apresentação, no Teatro Santa Roza, 
em João Pessoa, o espetáculo Axial, que funde danças afro-brasileiras

FOTOS: Divulgação

Simbiose rítmica
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

De acordo com a diretora geral do espe-
táculo, “uma forte característica trazida das 
danças tribais é a coletividade. As bailarinas, 
como numa tribo, celebram a vida e a dança 
em grupo. Dentre as várias disposições cêni-
cas do Estilo Tribal estão a roda e a meia- lua. 
No grande círculo, as bailarinas têm a opor-
tunidade de se comunicarem visualmente, 
de dançarem umas para as outras, de man-
terem o vínculo que as une como trupe. Da 
meia -lua surgem duetos, trios, quartetos, 
pequenos grupos que se destacam para levar 
até o público esta interatividade”. 

 Surgido na Califórnia (Estados Unidos) 
nos anos 80, por meio do método American 
Tribal Style, desenvolvido pela bailarina Caro-
lena Nericcio, Kilma Farias trouxe a herança 
afro-brasileira para o estilo em 2003, quando 
surgiu o Tribal Brasil. A partir daquele ano ela 
deu cunho mais regional, pela fusão de passos 
afro-brasileiros com o tribal, resultando no 
surgimento da Cia. Lunay. Hoje, o estilo está 
difundido por toda a América Latina. 

Depois de dez meses de es-
tudos iniciados em janeiro 
deste ano, sob orientação 
do professor doutor Gui-
lherme Schulze e, também, 
responsável pela direção 
coreográfica, a Cia. Lunay 
esteia hoje, em apresentação 

única a partir das 20h, no Teatro Santa Roza, 
localizado em João Pessoa, o espetáculo Axial, 
cujo eixo central são as danças afro de traba-
lho, mas também, como um processo de fusão, 
se utiliza de ritmos brasileiros. A montagem 
– que reúne 13 bailarinos e dura cerca de 40 
minutos - tem cunho solidário, pois quem 
optar pela aquisição antecipada do ingresso 
pagará R$ 5, mais 1kg de alimento, que será 
doado para o Hospital Infantil Dr. João Soares, 
na capital, dentro de parceria com o programa 
Doe Sangue PB.  

Em Axial o público assistirá danças afro 
de trabalho - a exemplo das que retratam a 
colheita do algodão, o corte da cana, a pesca e, 
ainda, as dos Orixás – e de algumas brasileiras, 
como a capoeira, coco de roda, maracatu, sam-
ba e jongo. “São danças modificadas, que tra-
zem uma linguagem nova, mas que mantém 
a fidelidade aos ritmos pela movimentação, 
musicalidade e vestuário”, disse a diretora 
geral da montagem, Kilma Farias, para o jor-
nal A União. Do espetáculo participam oito 

bailarinos de João Pessoa e cinco de Recife, 
onde a companhia também possui um núcleo. 
A propósito, será no próximo dia 28, na capital 
pernambucana, a próxima apresentação, na 
Caravana Tribal Nordeste. 

“A escolha desse caminho vem do desejo 
do grupo em estudar as danças afro-brasilei-
ras para ampliar o repertório de movimentos 
a serem adaptados ao estilo Tribal Brasil, 
que é desenvolvido pela Lunay”, acrescentou 
Kilma Farias, que o criou. Nesse sentido, faz 
parte desse processo de montagem o projeto 
Cultura em Movimento, produzido pela pró-
pria companhia. “Diversos professores são 
convidados a ministrar oficinas de danças 
étnicas, contribuindo para o aprofundamento 
das pesquisas do grupo, além da divulgação e 
fortalecimento da nossa cultura, propondo a 
integração de saberes com outros bailarinos 
da cidade”, explicou ela.

“Axial é uma percepção diferente do 
estilo Tribal Brasil, trazendo à cena um olhar 
contemporâneo, por meio da utilização das 
técnicas do Método Laban. Não pode ser con-
siderado folclore. Também não é etnicamente 
tradicional. O Estilo Tribal é uma modalidade 
de dança que funde arquétipos, conceitos 
e movimentos de danças étnicas das mais 
variadas regiões, como a Dança do Ventre, o 
Flamenco, a Dança Indiana, danças folclóricas 
de diversas partes do Oriente e danças tribais 
da África Central, chegando até mesmo às lon-
gínquas tradições das populações islâmicas”, 
esclareceu Kilma Farias. 

SeRviçO

espetáculo: Axial
Montagem: Cia. Lunay
estreia: Hoje (única apresentação)
Hora: 20h
Local: Teatro Santa Roza, em João Pessoa
endereço: Praça Pedro Américo, Centro    
ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); antecipado: 
R$ 5 + 1kg de alimentoAxial, novo espetáculo 

da Cia. Lunay, que tem 
direção de Kilma Farias, 
traz uma percepção 
diferente do estilo Tribal
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UFPB registra a primeira 
patente internacional com 
projeto odontológico
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Apenas 1/3 das crianças tem peso recomendado pela OMS
FOTO: Re

O peso corporal dos brasileiros 
tem aumentado de forma assus-
tadora nos últimos anos. Segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia Estatística, uma em cada três 
crianças de 5 a 9 anos está com o 
peso recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Um fator 
agravante para elevar esse número 
é a disponibilidade dos pais em pre-
parar o lanche do filho levá-lo para 
escola. Muitos afirmam que com a 
vida corrida, o tempo é curto para 
elaborar uma dieta saudável para 
que as crianças possam se nutrir 
adequadamente na hora do recreio. 

A saída, então, é recorrer a ali-
mentos que não possuem a quan-
tidade de nutrientes necessários 
ao organismo humano. Quando 
perguntado o porque de uma mãe 
escolher um bolinho com refrige-
rante para dar para a filha de 6 anos, 
a responsável que preferiu não se 
identificar, disse que a escolha se 
dava pelo fato do alimento já estar 
preparado.

Segundo o nutricionista Celso 
Costa, a fase infantil requer cuida-
dos redobrados, por ser um impor-
tante período de formação, tanto do 
organismo do indivíduo, como dos 
seus hábitos, inclusive o hábito ali-
mentar. Neste período, o indicado 
são alimentos ricos em vitaminas e 
minerais, por exemplo, frutas, legu-
mes e verduras, alimentos integrais, 
tais como, grãos e cereais, carnes 
magras, e a redução de alimentos in-
dustrializados, estes abarrotados de 
açúcares refinados, sódio, aditivos e 
gorduras, e pobres em nutrientes.

“Alimentos que forneçam a 
energia adequada para o organis-
mo se reabastecer e cumprir suas 
funções sem prejuízo ou dano às 
suas estruturas ou atividades. Ali-
mentos  que não mobilizem muita 
energia, desviando a atenção da 
criança, que é o caso dos alimen-
tos gordurosos, que possuem uma 
digestibilidade mais lenta, não são 
indicados. As frutas são boas fontes 
de energia e nutrientes, além se se-
rem de fácil digestibilidade”, acres-
centa Celso Costa.

Vilões
As cantinas de escolas, muitas 

vezes são grandes vilãs quando o 
assunto é alimentação saudável. Po-
rém, alguns colégio têm adotado me-
didas de conscientização das crian-
ças a este respeito. “As crianças não 
gostam muito de frutas e legumes, 
então nós tivemos a preocupação 
em promover dias de alimentação 
saudável. Nesses dias, que podem 
ser semanal, quinzenal ou até men-
salmente, nós comunicamos com 
antecedência aos pais, e eles trazem 
as frutas para as crianças. Nós faze-
mos espetinhos de frutas, saladas, 
entre outras coisas, para chamar 
atenção delas. Colocamos tudo na 
mesa e deixamos que as crianças es-
colham as que elas querem”, relata o 
vice-diretor do colégio Interactivo, 
Williams Bezerra.  

Está atividade é acompanha 
da  por uma nutricionista e os valo-
res alimentícios são explicados de 
forma lúdica aos pequeninos. “Nós 
mostramos à criança o poder nutri-
cional de cada legume e fruta, por 
exemplo, que a cenoura não é tão 
ruim quanto parece, e tomate não 
é tão ruim”, disse, ainda, Williams 
Bezerra. Os pais precisam entender 
que a criança vive de exemplos, logo, 
se a família tem o hábito de alimen-
tar-se mal, isso irá refletir direta-
mente nas crianças. Para os pais que 
desejarem mudar a alimentação dos 
filhos, alguns cuidados devem ser 
seguidos. 

Nádya Araújo
Especial para A União

Equipe avalia alunos 
da rede pública

Os cuidados também de-
vem ser estendidos às escolas 
dos pequeninos, elas podem 
optar por fornecer os alimen-
tos mais saudáveis possíveis às 
crianças, como gelatinas, vita-
minas de frutas, sucos, frutas, 
saladas, e nos sanduíches da-
rem preferência a alimentos na-
turais e magros ou com médio 
teor de gordura, e assim dimi-
nuir ou evitar vender, nas can-
tinas salgados, refrigerantes, 
doces, e substituindo-os por sa-
ladas, sucos de frutas e sanduí-

ches. Alimentos como salgados 
e frituras também podem ser 
consumidos, mas não devem 
ser prioridade e qualquer ali-
mento deve ser consumido em 
quantidades moderadas. 

Ainda segundo o nutricio-
nista Celso Costa, é importan-
te que uma rotina alimentar 
seja estabelecida e seguida, 
não apenas para as crianças, 
mas para toda a família. Fixar 
os horários das refeições evi-
tando grandes intervalos de 
jejum. O ideal é alimentar-se 

em intervalos regulares, de 
cerca de três horas. Evitar a 
monotonia alimentar, sempre 
variando nas preparações. Im-

plementar alimentos integrais 
como grãos e cereais. Dimi-
nuir o consumo de sal, açúca-
res, alimentos condimentados 
e refrigerantes. 

E praticar regularmente 
atividades físicas buscando, ini-
cialmente, a orientação de um 
médico, sendo instruídos na 
prática de exercícios por edu-
cadores físicos, e procurar um 
nutricionista para ser avaliado 
em seu estado nutricional e 
acompanhado na nutrição no 
exercício.

Escola pode fornecer comida mais saudável

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) cobrou dos líderes 
mundiais a elaboração de planos 
efetivos para erradicar a desnu-
trição infantil, melhorar a alimen-
tação das mães e estimular um 
cardápio saudável para evitar o 
sobrepeso em crianças e adoles-
centes. Pelos dados da OMS, mais 
de 100 milhões de crianças me-
nores de 5 anos estavam abaixo 
do peso em 2010 e cerca de 170 
milhões apresentavam atrofias e 
problemas, como anemia e carên-
cia de vitamina A.

A OMS alerta que a desnutri-
ção, em todas as suas formas, pre-
judica a saúde, o desenvolvimen-
to cognitivo e físico da criança e 

também a saúde reprodutiva e o 
sistema imunológico. O assunto 
foi tema das discussões da 64ª 
Assembleia Mundial da Saúde, em 
Genebra, na Suíça. O diretor do 
Departamento de Saúde e Desen-
volvimento da organização, Fran-
cesco Branca, afirmou que muitos 
países precisam de ajuda externa 
para elaborar um programa de es-
tímulo à alimentação.

Paralelamente, os especia-
listas advertem que cerca 43 mi-
lhões de crianças apresentaram 
sobrepeso ou já estavam obesas, no 
ano passado. Com taxas crescentes 
de excesso de peso em países de 
renda média e baixa, as doenças 
não transmissíveis, como diabetes 

e problemas cardiovasculares, são 
mais difíceis de tratar por causa 
dos recursos limitados. De acor-
do com os dados da OMS, as grá-
vidas estão cada vez mais acima 
do peso, o que aumenta o risco de 
complicações no parto.

No ano passado, durante a 
63ª Assembleia da OMS, a exigên-
cia foi de os líderes aumentarem o 
compromisso político para adotar 
programas que visam a melhoria 
da alimentação e um aconselha-
mento estratégico. A assembleia 
é o órgão decisório que reúne de-
legações de todos os países para 
determinar as políticas da organi-
zação e aprovar o orçamento dos 
programas propostos.

Brasília - As condições de saú-
de de 11 milhões de estudantes 
de escolas públicas brasileiras são 
avaliadas por médicos, enfermeiros 
e dentistas das Unidades Básicas de 
Saúde. O trabalho vem sendo feito 
desde março passado. Os profissio-
nais estão em 50 mil escolas de 2 
mil municípios do país.

“Muitas vezes, um problema de 
saúde, se não for identificado, pode 
atrapalhar o rendimento escolar”, 
disse a presidenta Dilma Rousseff no 
programa de rádio Café com a Presi-
denta.  Ela acrescentou que o governo 
deverá ainda envolver os pais no com-
bate à obesidade, problema que afeta 
um quinto das crianças brasileiras. 

Sobrepeso afeta cerca de 43 milhões

Cantinas de-
veriam reduzir 
o consumo de 
salgados, doces 
e refrigerantes

A fase infantil exige cuidados redobrados no que se refere à comida por ser um importante período de formação, tanto do organismo como dos hábitos alimentares
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Rio de Janeiro - Embo-
ra a venda de cigarro para 
menores de 18 anos seja 
proibida no país, o pro-
duto pode ser facilmente 
comprado por essa parcela 
da população. A conclusão 
está em um estudo divulga-
do pelo Instituto Nacional 
do Câncer (Inca).

O levantamento é ba-
seado em pesquisas do 
Sistema Internacional de 
Vigilância do Tabagismo 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), feitas no 
Brasil entre 2002 e 2009, 
e revela que a maior parte 
dos adolescentes nunca foi 
impedida de comprar ci-
garro por causa da idade. 
Em Maceió, essa situação 
foi relatada por 96,7% dos 
jovens com idades entre 13 
e 15 anos que afirmaram 
já terem fumado. Em For-
taleza, o percentual alcan-
çou 89,9% e em Salvador, 
88,9%.

O estudo aponta que 
a maior parte da venda do 
produto é feita por unidade, 
apesar de a prática também 
ser proibida por lei, em es-
tabelecimentos legalizados, 
como bancas de jornal, ba-
res e padarias.

Aumento do consumo
De acordo com a geren-

te da Divisão de Epidemio-
logia do Inca, Liz de Almei-
da, outro dado preocupante 
que o documento revela é 
que, ao contrário do que 
ocorre entre os adultos, o 
tabagismo vem aumentan-
do entre os adolescentes. 
Quase oito em cada dez 
fumantes iniciam a prática 

com menos de 20 anos.
Ela destacou que esse 

cenário resulta de uma sé-
rie de ações da indústria do 
tabaco para reduzir os im-
pactos das medidas de con-
trole ao tabagismo no país 
e conquistar consumidores 
cada vez mais jovens.

“Para isso, desenvol-
vem embalagens cada vez 
mais bonitas e atraentes 
ao olhar dos jovens. Além 
disso, os cigarros ganham 
aditivos que lhes dão sa-
bor de cereja, canela ou 
chocolate, para disfarçar 
o gosto desagradável que 
têm. Tudo para conquistar 
o mercado do futuro, afinal 
quanto mais precocemente 
uma pessoa começar a fu-
mar, mais cedo ela fica de-
pendente e mais tempo vai 
consumir o produto”, disse.

Liz de Almeida ressal-
tou que a baixa escolari-
dade tem forte influência 
nesse processo. Entre as 
pessoas sem instrução ou 
com menos de um ano de 
escolaridade, quatro em 
cada dez começaram a fu-
mar antes dos 15 anos. Essa 
proporção cai para menos 
de dois em cada dez entre 
as pessoas que estudaram 
de oito a dez anos. Já no 
caso daqueles com 11 anos 
ou mais de escolaridade, o 
percentual é 12,9%.

Meninas fumam mais
De acordo com o estu-

do, em algumas capitais as 
meninas estão experimen-
tando o cigarro com maior 
frequência do que os meni-
nos. Em Porto Alegre, por 
exemplo, onde foi registra-
da a maior variação entre os 
dois grupos, 52,6% das ado-
lescentes já haviam fumado 
pelo menos uma vez, contra 
38% dos meninos.

O diretor-geral do 
Inca, Luiz Antonio Santini, 
defendeu o fortalecimento 

Jovem compra cigarro livremente
Consumo de tabaCo no país

Venda do produto é proibida a 
menores de 18 anos, lembra o 
Instituto Nacional do Câncer apoio aos índios 

será reforçado 

Brasília – A reforma das 
mais de 50 casas de Saúde Indí-
gena (Casai), centros que fun-
cionam como locais de apoio aos 
índios que vão buscar atendi-
mento médico de média ou alta 
complexidade nas cidades, é uma 
prioridade da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai). No en-
tanto, esses gastos são estima-
dos em R$ 441,5 milhões, valor 
que se aproxima de todo o orça-
mento da secretaria para 2012, 
que alcança R$ 684 milhões.

Os números foram apre-
sentados pelo secretário espe-
cial de Saúde Indígena, Antônio 
Alves de Souza, ao participar 
do Seminário de Saúde Indígena 
realizado no último dia 18 na Câ-
mara dos Deputados. A Sesai foi 
criada em 2010 para substituir a 
Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa) no atendimento aos índios. 
As duas estruturas são do Minis-
tério da Saúde.

O secretário disse, entretan-
to, que há perspectiva de aumento 
em curto prazo dos recursos des-
tinados ao atendimento da saúde 
indígena. De acordo com ele, o 
orçamento previsto para 2013 da 
Sesai é de R$ 920 milhões, mas a 
secretaria ainda busca um acrésci-
mo para que some R$ 1,1 bilhão.

As más condições das casas, 
no entanto, não são os únicos prob-
lemas enfrentados pelas comuni-
dades. Segundo Antônio Alves, al-
gumas aldeias são de difícil acesso 
e demandam vários dias para o 
deslocamento de pacientes e não há 
transporte suficiente. Além disso, 
há falta de preparo de profissionais 
de saúde para tratar a saúde indí-
gena, além de falta de material e 
medicamentos.

O secretário da Sesai disse 
que há uma busca de integração 
com o Sistema Único de Saúde 
(SUS), mas explicou que a ini-
ciativa não resolverá totalmente 
o problema, porque os índios de-
mandam um sistema de atenção 
próprio, com a presença de profis-
sionais dentro das aldeias. 

Foto: Divulgação

desafio do país é 
a infraestrutura

Brasília - O Brasil tem como 
desafio investir mais em infraes-
trutura, na avaliação da diretora 
do Banco Mundial para o Brasil, 
Deborah Wetzel.

A diretora destaca que a 
economia do país, atualmente, 
está muito baseada no consumo. 
Segundo ela, o passo inicial do 
governo para investir mais em in-
fraestrutura foi dado com o lança-
mento de medidas para a redução 
do custo da energia e estímulo ao 
investimento público e privado, 
como o programa de concessão de 
rodovias e ferrovias.

Para o coordenador de Op-
erações Setoriais no Brasil do 
Departamento de Redução da Po-
breza e Gerenciamento Econômico 
do Banco Mundial, Pablo Fajn-
zylber, o país tem como desafio 
crescer nos próximos anos com 
aumento de produtividade.

“O Brasil está vivendo uma 
situação que está afetado por 
ser alta volatilidade da econo-
mia mundial. O que nós estamos 
vendo com otimismo é o fato 
de que o governo está focado 
no curto prazo, mas também no 
crescimento no médio prazo. Este 
pacote para infraestrutura deve 
contribuir para aumentar as taxas 
de crescimento (nos próximos 
anos)”, disse.

das ações de prevenção fo-
cadas principalmente nas 
populações consideradas 
vulneráveis, como os jo-
vens, as pessoas de baixa 
renda, e os moradores das 
regiões Nordeste e Centro-
-Oeste, que, segundo ele, 
concentram as maiores 

proporções de fumantes.
Santini lembrou que o 

Brasil avança no combate ao 
tabagismo, tendo reduzido 
pela metade, em 20 anos, a 
prevalência de fumantes, de 
34% para menos de 17% da 
população. “Mesmo assim, 
esses dados indicam que 

ainda há 25 milhões de fu-
mantes no país, o que é uma 
tragédia sanitária em função 
dos prejuízos à saúde dessas 
pessoas e dos impactos rela-
cionados a custos e tecnolo-
gias e, principalmente, das 
perdas de vidas por causa 
do tabaco”, acrescentou. 

Rio de Janeiro – Um game é o 
mais novo instrumento do Institu-
to Nacional do Câncer (Inca) para 
conscientizar os jovens sobre os 
malefícios do consumo de tabaco. 
O jogo Agentes da Saúde por um 
Mundo sem Tabaco, lançado pelo 
Inca, é ambientado na cidade e no 
campo e objetiva principalmente 
a faixa etária entre 10 e 14 anos.

Em nota, o órgão informou 
que o game aborda a fumicultu-
ra e os malefícios que a ativida-
de acarreta ao meio ambiente e 
aos agricultores, enfatizando as 
doenças ocasionadas aos fuman-
tes. Além disso, destaca a venda 
de cigarros com aromas e sabo-
res em locais destinados ao pú-
blico jovem.

O jogo é dividido em diver-
sas fases. Os jogadores podem 
acompanhar a cadeia produtiva 
do tabaco, desde a plantação até 
a venda. Na primeira parte, são 
apresentadas as fases de produ-
ção no campo, com a participação 
dos agricultores. São abordadas 
as doenças causadas a esses tra-
balhadores e suas famílias devido 
ao cultivo do produto, apontando 
outras culturas que não prejudi-

quem a natureza e a população. 
Nas etapas seguintes, o jogador 
chega à cidade, onde poderá aju-
dar na distribuição de cartazes da 
campanha de prevenção do Inca 
pelas ruas.

O game foi desenvolvido em 
HTML 5,e é financiado pela Orga-
nização Pan-Americana da Saú-
de (Opas). Ele ficará hospedado 
no site do Inca ( www.inca.gov.
br ) para todas as plataformas de 
acesso à internet.

O lançamento do jogo ocor-
reu no Museu da Vida, da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT), que 
termina amanhã em todo o país.

exposição
Durante a SNCT, o Inca, em 

parceria com a Fiocruz, abriu à 
visitação a mostra O Controle do 
Tabaco no Brasil: Uma Trajetória. 
A exposição apresenta 22 painéis 
fotográficos que retratam os es-
forços da saúde pública para 
combater o tabagismo, além das 
estratégias usadas pela indústria 
do tabaco para seduzir fumantes 
ao longo de décadas.

De acordo com o Inca, em 
2011 o país gastou R$ 21 bilhões 
no tratamento de pacientes com 
doenças relacionadas ao consu-
mo de cigarros. 

O valor foi 3,5 vezes maior 
que o imposto arrecadado pela 
Receita Federal com produtos 
derivados do tabaco, e corres-
ponde a 30% de todo o orça-
mento do Sistema Único de Saú-
de (SUS).

O instituto informou ainda 
que nos últimos dez anos, o ta-
baco matou 50 milhões de pes-
soas em todo o mundo. O con-
sumo do cigarro é responsável 
por mais de 15% das mortes de 
homens adultos, e 7% das mor-
tes de mulheres. No Brasil, um 
em cada cinco homens e uma em 
cada dez mulheres morrem por 
causa do tabagismo.

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Game vai conscientizar adolescentes
Da Agência Brasil

Uma morte a 
cada 6 segundos

Brasília – Um bilhão de 
pessoas devem morrer por 
uso e exposição ao fumo até 
o final deste século. O núme-
ro é equivalente a uma morte 
a cada seis segundos. A pre-
visão consta de relatório da 
Fundação Mundial do Pul-
mão e da Sociedade America-
na do Câncer divulgado.

Na última década, as mor-
tes pelo uso de tabaco triplica-
ram, chegando a 50 milhões. 
Somente em 2011, 6 milhões 
de pessoas morreram, sendo 
80% delas em países pobres e 
em desenvolvimento. De acor-
do com a fundação, o cigarro 
e outros derivados de tabaco 
são responsáveis por 15% das 
mortes de homens em todo o 
mundo e 7% entre as mulhe-
res.

As projeções se baseiam 
no fato de que estudos in-
dicam que o organismo de 
quem fuma continuadamente 
fica mais propenso a desen-
volver doenças como câncer, 
ataques cardíacos, diabetes, 
doenças respiratórias crôni-
cas, dentre outras. A China é 
o país onde há mais vítimas 
do fumo. A cada ano, 1,2 mi-
lhão de pessoas morrem em 
decorrência do uso do tabaco. 
Esse número deve saltar para 
3,5 milhões até 2030.

Jogo aborda a 
fumicultura e os 
malefícios que a 
atividade acarreta 
ao meio ambiente 
e enfatiza as 
doenças ocasiona-
das aos fumantes

Uso e exposição ao fumo deve matar um bilhão de pessoas até o final deste século
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Odontologia
UFPB registra primeira patente internacional

Tecnologia

A Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) registrou, este ano, 
sua primeira patente internacio-
nal. Intitulada “Tratamento eletro-
-cinético do esmalte dentário”, 
de autoria de três pesquisadores 
– sendo Hiongyap Gan e Jongyoon 
Han do Instituto de Tecnologia do 
Massachusettes (MIT) e Frederico 
Barbosa de Sousa da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) –, visa 
o controle do transporte rápido e 
controlado de materiais através do 
esmalte dental, com aplicações na 
prevenção/tratamento da cárie e 
em estética em Odontologia. Atu-
almente, um dos colaboradores do 
projeto, o pesquisador Marcus Se-
tally Azevedo, doutorando do cur-
so de Odontologia da UFPB/UFBA, 
encontra-se no MIT, através da 
bolsa de doutorado sanduíche do 
edital Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq-MIT), conduzindo projeto 
relacionado à patente. 

“O dente tem externamente 
uma capa chamado esmalte dentá-
rio. Esse tecido tem espaços que a 
gente chama de canais, que são bas-
tante longos e muito finos, mil ve-
zes mais finos que um fio de cabelo. 
Então, devido a isso, o transporte 
através do dente é muito lento e 
isso limita as opções de tratamento 
do dentista. O nosso método aplica 
uma tensão no dente e essa tensão 
faz com que os materiais sejam 
transportados de maneira rápida, 
controlada e sigam uma direção de-
finida”, explica o professor Frede-
rico. “Convencionalmente, o que o 
dentista tem é que o material quan-
do atravessa o dente pode ir para os 
lados e para a parte mais interna. O 
fato dele ir para os lados reduz a ve-
locidade com que ele atinge a parte 
interna”, completa.

Cáries
De acordo com ele, as aplica-

ções desse tratamento se dão na 
prevenção de cárie dentária e em 
alguns procedimentos estéticos. 
“Por exemplo, nós pegamos uma 
fatia de esmalte no laboratório, e 
conseguimos colocar uma resina 
dentro desses canais bem longos, 
até uma profundidade de um milí-
metro. Essa resina, depois que foi 

FOTO: Ortilo Antônio   

Rafaela Gambarra
Especial para A União

endurecida, vedou esses canais. 
Então, pegamos esse pedaço de 
esmalte, colocamos dentro de um 
ácido semelhante àquele causador 
da cárie e a parte que estava com a 
resina não se dissolveu, pois a resi-
na bloqueou os canais. O tratamen-
to pode impedir, portanto, que as 
pessoas tenham cáries mesmo que 
exista a produção do ácido causa-
dor da cárie pela bactéria”, elucida. 

Já em relação aos procedi-
mentos estéticos, as aplicações se 
dariam, principalmente, nos trata-
mentos de clareamento. “Colocan-
do-se uma resina de uma cor espe-
cífica dentro desses canais, o dente 
pode ter essa cor mais próxima da 
cor de resina, de forma permanen-
te. E, também, os tratamentos que 
existem atualmente envolvem o 
transporte de um agente clareador 
através do esmalte, que é lento, e a 
gente pode acelerar isso. Hoje em 
dia, esses tratamentos têm uma 
reversão da cor original, o que não 

aconteceria. Com esse nosso méto-
do, não precisaria, também, o den-
tista colocar uma restauração, uma 
capa de porcelana, e o dente ficaria 
com sua anatomia normal”, explica.   
Em relação à data em que o trata-
mento estará acessível à população, 
porém, não há nenhuma certeza. 

Os primeiros resultados pro-
missores da pesquisa aconteceram 
em 2010, nos Estados Unidos. Ago-
ra, o grupo encontra-se na fase de 
produzir dados em laboratórios 
para, em seguida, haver a produ-
ção de artigos. Disso até a aplicação 
nas clínicas, porém, pode haver um 
período entre cinco ou dez anos. O 
doutorando Marcus Setally Azeve-
do atualmente encontra-se no MIT, 
onde ficará durante quatro meses 
(até dezembro) através de bolsa 
do CNPq desenvolvendo projeto 
especificamente sobre a infiltração 
da resina em cortes histológicos – 
fatias – de dentes. Aqui na UFPB, 
porém, está sendo desenvolvido, 

também, projeto através do qual 
busca-se a infiltração da resina no 
dente inteiro, o que se aproxima 
ainda mais da aplicação que terá 
em clínica.

A patente, registrada proviso-
riamente em junho de 2011 e ofi-
cialmente em junho deste ano, foi 
a primeira patente internacional 
registrada pela UFPB. “Para regis-
trar uma patente nos EUA, é preciso 
preparar um documento contendo 
a descrição da patente e dados que 
provem o conceito no qual é basea-
da a patente. O texto passa por uma 
avaliação de revisores técnicos an-
tes de ser aprovado”, explica. Em 
relação às dificuldades encontra-
das, as principais foram relativas 
às distâncias físicas. “Mas quando 
nós conseguimos nos encontrar, os 
experimentos se davam de maneira 
tranquila”, pontua. Ao todo, foram 
realizados cinco encontros entre 
o grupo, e o próximo está previsto 
para acontecer ainda esse ano.

Saiba mais

O Instituto de Tecnologia do 
Massachusettes (MIT) ficou em 
primeiro lugar no ranking britâni-
co anual intitulado “Quacquarelli 
Symonds Limited - University 
World Ran kings (QS)” que ava-
lia as universidades do mundo 
inteiro. Segundo Frederico, esse 
é um ponto extremamente po-
sitivo para a qualidade do tra-
balho que está sendo realizado. 
Em relação às universidades 
brasileiras, a Universidade de 
São Paulo (USP) apareceu pelo 
segundo ano consecutivo como 
a primeira colocada no ranking 
das melhores universidades da 
América Latina.

O inovador tratamento eletro-cinético tem papel importante na prevenção de cárie dentária e em alguns procedimentos estéticos , conforme diz o aluno da UFPB

 “Com o  modelo que conhecemos 
aqui podemos produzir outras coisas. Se 
fizermos uma réplica da invenção que 
nos demonstraram e colocarmos um com-
putador para gerar movimentos, eles po-
deriam ser conduzidos por programação 
específica. É possível produzir até robôs, 
diz Davi Gomes Milanês, de apenas 11 
anos, que já faz planos sobre sua carreira 
profissional. “Quero ser um cientista na 
área da medicina”, afirmou o jovem, que 
visitou a 9º Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, em Brasília, que se encerra 
amanhã em todo o país. 

 A invenção de Davi surgiu durante 
a visita ao barco solar em tamanho real, 
exposto no Pavilhão de Exposições do 
Parque da Cidade (ExpoBrasília), onde 
está sendo realizada a semana do Distrito 
Federal . 

O barco solar faz parte do projeto 
Energia Solar Fotovoltaica Aplicada ao 
Transporte e a Atividades Produtivas na 
Amazônia, desenvolvido em parceria 
entre o Ministério da Ciência, Tecnolo-

gia e Inovação (MCTI) e a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Com 
capacidade para transportar 22 pessoas 
e meia tonelada de carga, o barco tem 
o objetivo de possibilitar a geração de 
renda para comunidades amazônicas. 
Antes de ser entregue à comunidade 
no primeiro trimestre de 2013, o pro-
tótipo vai ser submetido a testes finais 
durante um mês, no Rio de Janeiro (RJ).

Perguntado sobre seu interesse pelo 
barco, Artur Rodrigues Ribeiro da Silva, 
12 anos, também revelou ser bastante 
criativo. “É interessante porque cultura é 
sempre bom. Desperta o desejo de con-
hecer mais e produzir novas invenções 
que os cientistas ainda não fizeram”. 
Ele disse que pretende ser biólogo 
marinho.  Avaliou de forma positiva a 
postura dos guias durante a visita: “eles 
ensinam bem, são muito profissionais”.

Estrutura fotovoltaica
O projeto Energia Solar Fotovoltaica 

Aplicada ao Transporte e a Atividades 

Produtivas na Amazônia conta ainda com 
outras iniciativas voltadas para a geração 
de renda da comunidade do Furo do 
Nazário, beneficiária do protótipo do 
barco, e  localizada em uma ilha próxima 
a Belém (PA). O barco será responsável 
pelo escoamento da produção da comu-
nidade, cuja atividade produtiva baseia-
se na pesca e na colheita do açaí, comer-
cializados naquela capital.

A estrutura que servirá de base para 
a implantação de uma oficina comuni-
tária voltada para atividades produtivas 
de homens e mulheres da comunidade 
já está sendo construída. No local, serão 
instaladas máquinas de costura para 
confecção de roupas e produção de ar-
tesanato pelas mulheres e equipamen-
tos de conserto e reparo naval para os 
homens. A oficina contará com subsiste-
ma fixo da tecnologia fotovoltaica para 
geração de energia elétrica a partir da 
radiação solar. O sistema é semelhante 
ao desenvolvido para a unidade fluvial, 
que conta com um subsistema móvel.

O barco possui um espaço refrig-
erado para transporte do gelo e dos 
alimentos, assegurando a qualidade 
dos produtos  que movimentam a eco-
nomia local”, ressalta o pesquisador da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), Lucas Nascimento. “Por ser um 
projeto piloto, a comunidade deve ter 
infraestrutura para que seja bem acom-
panhado e garanta a geração de renda 
associada ao desenvolvimento socioec-
onômico.

Na comunidade será instalado um 
ponto de recarga para o barco,  com um 
banco de 48 baterias, que garantem auto-
nomia de dois dias mesmo à noite ou du-
rante período de chuva.  Seis máquinas de 
gelo, movidas por tecnologia fotovoltaica, 
serão instaladas no local. Vão produzir 30 
quilos de gelo diariamente.  A água utili-
zada na produção do gelo vai ser tratada 
por um reator de desinfecção de baixo 
custo. Produzido com tubo de PVC, o rea-
tor foi desenvolvido por alunos da UFSC 
(Texto: Ricardo Abel – Ascom do MCTI).

Barco solar vai gerar renda para comunidade da AM
EnErgia fOtOvOltaica



Moda
NOITE FASHION 

foi a inauguração da 
loja Têca Ribeiro, da 
empresária Tereza 
Ribeiro Guimarães, 
localizada no endereço 
nobre da Av. Edson Ra-
malho.  Nas prateleiras, 
marcas infantis cheias 
de charme para vestir 
essa turminha mirim.

Um caprichado 
coquetel assinado por 
Yonne Pimenta, do 
Sonho Doce, marcou 
o evento que reuniu 
convidados especiais, 
muitos acompanhados 
de seus filhos.
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Médicos escritores
DENTRO DAS COMEMORAÇÕES  pelo Dia do Mé-

dico, transcorrido na última quinta-feira, no Conselho 
Regional de Medicina acontecem hoje às 20h, lançamen-
tos de livros de autoria de vários médicos.

Fernando Cunha Lima lançará Sonetos com Nome 
de Soneto e Girassóis Urbanos, Ivan Modesto lançará 
Assuntos que interessam ao médico do Trabalho, Ismael 
Jorge de Oliveira, Trajetória de uma carreira acadêmicae 
Walter Fernandes de Azevedo, Gualter Lisboa Ramalho 
e João Bezerra Júnior, A História da Anestesiologia na 
Paraíba.

Nevinha e Wilson Araújo, ele é o aniversariante de hoje

Empresários Wilson 
Araújo e Márcia Bandei-
ra, advogado Harrison 
Targino, Sras. Bernadete 
Alves, Ana Berenice Maia, 
Carmecita Madero e Ana 
Dalva Ribeiro Coutinho, 
executivos Laércio Cirne 
e Milene Araruna, colunis-
ta Ricardo Olavo, médico 
José Romero de Almeida 
Ferreira, prefeita Fátima 
Paulino.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“No final, não nos lem-
braremos das palavras dos 
nossos inimigos, mas do 
silêncio dos nossos amigos”

“Convém tratar a 
amizade como os vinhos, 
desconfiando das 
misturas”

MARTIN LUTHER KING SIDONIE COLETTE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

Zum ZumZum
   Todo prosa está o  fotógrafo e artista plástico Antônio David por ter 
receibo o Diploma e Medalha do Mérico José Américo. A cerimônia aconteceu na 
última quinta-feira nas comemorações do aniversário da Fundação Casa José 
Américo.
   O tradicional jantar dançante do restaurante Panorâmico, no  Esporte 
Clube Cabo Branco, terá animação hoje de Almir Santana e Banda. Para quem 
gosta de dançar de rosto colado, não tem melhor!

   A servidora do TRT/PB, Ana Luisa de Morais Amorim Figueiredo é a mais 
nova juíza empossada no TRT de Alagoas. 

Berenice Paulo Neto, Rosângela Trigueiro, Maria Tereza e a anfitriã Tereza Ribeiro Guimarães

Gláucia Silveira, Ildenir Palitot, Fátima Sobrinho, Roziane Coelho e Socorro Carvalhon
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Presenças elegantes de Vanina Feitosa, Risomar Dias e Leda Maia Rodrigues 

Abelhas sustentáveis
TERMINA HOJE  na cidade de Sousa, no Sertão 

paraibano, a terceira edição do Encontro Paraibano de 
Apicultura e Meliponícultura, que quer dizer criação de 
abelhas sem ferrão. 

O evento, coordenado pelo pelo presidente da 
Fepam, Caetano Lima, tem por objetivo realizar um 
consórcio entre criação de abelhas e meio ambiente.

Odontólogos
A ACADEMIA Pa-

raibana de Odontolo-
gia vai comemorar, na 
próxima quinta-feira 
o Dia do Odontólogo. 
A entidade criada pelo 
cirurgião dentista José 
Gonçalves Diniz, é 
presidida atualmente-
por Manoel Lins, tendo 
com vice, Marize Rosa.
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Hispanidad
 EM HOMENAGEM AOS países de língua hispânica, 

o Yázigi João Pessoa está promovendo a Semana da La 
Hispanidad, com a realização hoje de oficinas de culinária 
espanhola com o chef Juan Rodríguez, das 10h às 12h30 e 
oficina de danças  (tango e flamenco), das 16h às 17h.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Conquista

ATLETAS 
PARALÍMPICOS 
PARAIBANOS comemo-
ram a conquista de sete 
medalhas na competição 
Paralimpíadas Escolares, 
realizado em São Paulo.

A Fundação de 
Apoio a Pessoa com 
Deficiência, Funad, foi 
destaque no atletismo 
com medalhas de ouro 
e prata, enquanto que o 
Instituto dos Cegos de 
João Pessoa conquistou 
medalha de prata e o 
Instituto dos Cegos de 
Campina Grande ficou 
com o bronze no judô.

A ida dos atletas 
sob o comando de Jean 
Klaud, contou com apoio 
da Secretaria da Juventu-
de, Esporte e Lazer.
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   Sem ser Outubro Rosa, os 
jogadores do time Voukefalas, da 
Grécia, estão usando uniforme 
pink, por conta de exigência de 
dois patrocinadores locais: as 
casas de prostituição Villa Erotica 
e Soula´s House of History.

   A notícia está no NY Post, 
que diz que a prostituição, le-
galizada no país, está em melhor 
desempenho que outros segmen-
tos da indústria. 

Hoje é dia de festa!
OS NOSSOS 16 ANOS DE COLUNISMO  Social 

serão comemorados hoje, a partir das 21h, com 
coquetel e jantar dançante, animado por Josalbo 
Licarião & Banda, formada por Marconi nos tecla-
dos, Edilson no baixo, Rosivan na bateria, James na 
guitarra, Draylton no sax, Johnmax na percussão, 
Josalbo no violão, tendo como cantores o próprio 
Josalbo, Soraia e James.

O buffet, composto de coquetel e jantar, tem 
assinatura de Ignez Cunha, com bolo de aniversário 
da expert Maria Helena Moura e bebidas da melhor 
qualidade da Item Hum, de Maria Ita Dantas.

Realizamos este evento, mais uma vez aju-
dando a Amem, graças ao apoio das valorosas 
patronesses, capitaneadas por Roberta Aquino, e 
de amigos como Abelardo Carlos, da GCA Comu-
nicação, de João Batista, da Gráfica JB, Germano 
Toscano, José Ruy Falcão e Kubi Pinheiro.

80 anos
OS BEM VIVIDOS 

80 anos da matriar-
ca Neusa Carvalho 
do Nascimento serão 
comemorados hoje no 
Paço dos Leões. Ela 
reúne com o filho Gui-
lherme Carvalho, ami-
gos e familiares para 
festejar a data.

   Os publicitários Bob Ferraz e Thiago Ferreira são finalistas no concurso 
Creative SandBox, idealizado pelo Google. 

A bela da tarde

A ATRIZ FRANCESA, Catherine Deneuve, habituada 
a atuações impactantes, como no memorável filme Belle 
de Jour, está na comédia do novo filme da série Asterix e 
Obelix, que estreou na última quarta-feira na Europa com 
o título de Au service de Sa Majesté.

A atriz, de 68 anos, está na pele de uma rainha da 
Inglaterra chamada Cordelia usando vestido xadrez, luvas 
e jóias, no filme dirigido por Laurent Tirard, que faz uma 
sátira à Grã-Bretanha, numa homenagem carinhosa ao 
estilo dos ingleses.

O filme não tem previsão de chegada ao Brasil, mas 
vamos apelar para que venha porque é sempre bacana 
assistir a bela Deneuve.

   Auxiliadora Cardoso fará um minidesfile da coleção verão da Baú Chic 
no próximo dia 29 durante a reunião do grupo Amigas Para Sempre. Será no 
Sonho Doce.
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Procon vai fiscalizar reajuste
mensalidades das escolas

Polícia apreende mais de 
meia tonelada de drogas 
em 9 meses no estado

Página 14

Instituições terão que 
comprovar elevação de 
custos para aumentar valor

O Procon de João Pes-
soa vai fiscalizar o reajuste 
de mensalidade das escolas 
e faculdades particulares 
da capital para que as ins-
tituições só aumentem o 
valor se comprovarem ele-
vação de custos. Em reu-
nião na sede do órgão, com 
representantes dos sindica-
tos das instituições de ensi-
no privado e também dos 
trabalhadores, foi definido 
que as entidades terão que 
apresentar as planilhas de 
custo dos dois anos ante-
riores e a que será aplicada 
em 2013. 

O coordenador do Pro-
con-JP, Marcos André Araú-
jo, informou que o órgão vai 
garantir o que determina a 
Lei Nº. 9870/99. “A lei es-
tabelece um prazo mínimo 
de 45 dias, antes do término 
das matrículas, para publica-
ção das planilhas de reajuste 
das mensalidades. O objetivo 
é garantir que os pais, pro-
fessores, funcionários e en-
tidades estudantis tenham 
condições de analisar essas 
planilhas e questionar se for 
o caso”, destacou. 

Segundo a lei, as institui-
ções só poderão aumentar o 
valor se comprovarem eleva-
ção de custeio para manuten-

ção da estrutura física e com 
a equipe de professores e 
funcionários. A lei estabelece 
que o valor anual tenha como 
base a última mensalidade e 
qualquer acréscimo precisa 
ser proporcional à variação 
de despesas.

orientação 
O Procon de João Pessoa 

também alerta que os pais 
devem ficar atentos ao perí-
odo de pré-matrícula e rea-
juste de mensalidade escolar. 
Segundo o coordenador do 
Procon-JP, os pais precisam 
estar atentos e verificar nas 
próprias instituições que 
mudanças foram feitas, se 
houve melhorias na estrutu-
ra ou novos equipamentos 
disponíveis aos alunos. 

O órgão esclarece que 
aqueles alunos que já estão 
matriculados terão direito à 
renovação da matrícula au-
tomaticamente. Já as institui-
ções que cobram taxas para 
reservar vagas devem dedu-
zir o valor da anuidade. 

“Não podemos impedir 
que as escolas cobrem essa 
taxa, mas o que não pode 
acontecer é esse custo ser ex-
tra ao valor total da anuida-
de, tem que ser descontado 
depois. Se os pais pagarem 
essa taxa, devem observar 
se ela integra o total da anui-
dade que será dividido nas 
mensalidades”, alertou Mar-
cos Araújo. 

Mané gostoso, marionete, 
boneca de pano, peteca, pião, 
carrinhos, cineminha e bone-
co de ventríloquo, são alguns 
dos brinquedos que desde on-
tem estão em exposição na 5ª 
edição da Feira de Brinquedos 
Artesanais (5ª Brincarte), na 
praça de eventos do Manaíra 
Shopping, em João Pessoa. A 
feira de brinquedos populares 
faz parte da programação do 
mês das crianças e é uma par-
ceria do programa de artesa-
nato do Governo do Estado e 
Sebrae. Intitulada “Brinquedo 
feito à Mão é Bom pra Imagina-
ção”, o evento se estenderá até 
o próximo dia 24.

Segundo a gestora do pro-
grama de artesanato da Paraí-
ba, Ladjane Barbosa de Souza, 

a feira busca atrair as crianças 
com peças do imaginário in-
fantil, que são os mamulengos, 
ioiôs e pião entre outros, para 
que o público infantil possa co-
nhecer um pouco sobre como 
era que seus pais, avós e bisa-
vós brincavam antigamente.

Ela enfatizou que a Fei-
ra, além de ser lucrativa para 
os artesãos da Paraíba re-
presenta o resgate cultural 
dos brinquedos e das brin-
cadeiras de décadas passa-
das. “Esse evento geralmente 
provoca uma reciprocidade 
muito grande com o público 
infantil e principalmente com 
o público adulto que revive 
seu momento criança. No ano 
passado o evento foi sucesso 
total e os cerca de 20 artesãos 
que participaram venderam 
praticamente todos os brin-
quedos. Esse ano a expec-

tativa também é de sucesso 
em vendas já que os artesãos 
sobrevivem dessa arte”, disse 
Ladjane.

artesão
Júlio César, artesão nasci-

do no Uruguai, mas radicado 
na Paraíba há mais de 20 anos 
disse que é um prazer fabricar 
esses brinquedos no “fundo do 
quintal”, e ver que as crianças 
são muito receptivas com eles. 
“Espero que este ano as vendas 
sejam melhores do que as do 
ano passado”, disse o artesão 
uruguaio. Todos os artesãos 
são unânimes em uma opinião, 
gostam de fabricar brinquedos 
caseiros para fazer mais e mais 
crianças sorrirem. Afinal esses 
brinquedos encantam crianças 
e adultos de todas as gerações 
e classes sociais. 

Para a consumidora Lour-

des Almeida, uma feira como 
essa é maravilhosa porque 
os brinquedos atuais enjoam 
muito rápido, bem diferente 
dos artesanais que são criati-
vos e encantam as crianças que 
passam horas e horas brincan-
do sem se entediar.

Horário
Na Brincarte, que funcio-

na de 10h às 22h, o visitante 
encontra uma grande varie-
dade de brinquedos como bo-
necas de pano, carrinhos de 
madeira, marionetes, peões, 
ioiôs, estilingues, petecas e 
shows de palhaços, entre ou-
tros. A feira expõe trabalhos 
de 20 artesãos paraibanos 
para um público que aprecia 
cultura e que tem a responsa-
bilidade de repassar para fu-
turas gerações o valor históri-
co de um brinquedo popular.

A Paraíba ficou de fora 
do horário de verão que co-
meça neste fim de semana. 
A partir de 0h de amanhã 
até o dia 26 de fevereiro do 
próximo ano, os brasileiros 
que residem nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Distri-
to Federal, Mato Grosso do 
Sul e Bahia devem adiantar 
os relógios em uma hora. O 
decreto assinado pela presi-
dente Dilma Roussef  na últi-
ma quinta-feira dia incluiu a 

Bahia no horário de verão. 
O Estado da Paraíba 

mais uma vez ficou de fora 
do horário de verão, mas a 
programação das redes de 
TVs nacionais devem seguir o 
novo horário com uma hora a 
mais que a nossa. A rede ban-
cária, devido a compensação, 
também funcionará no novo 
horário de verão. Os voos que 
saem e chegam no Aeroporto 
Castro Pinto, em João Pessoa, 
e no Aeroporto João Suas-
suna, em Campina Grande, 
também acompanham o novo 
horário de verão.

Na Paraíba as alterações 
serão climáticas, com dias 
mais ensolarados e noite 

mais  curtas, segundo os téc-
nicos da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa). De acordo com o setor 
de Monitoramento e Hidro-
metria da Aesa, a previsão é 
de que a temperatura no Es-
tado varie entre 17ºC e 36ºC 
até o dia 21 de dezembro, 
quando começa o verão.

O Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) prevê 
uma economia para o Brasil 
que pode variar entre R$ 75 
milhões e R$ 100 milhões 
durante o período. No perío-
do, a ONS prevê a diminuição 
da demanda em 4,6%, ou o 
equivalente a 2.650 mega-
watts.  

Com os dias mais longos, 
o objetivo é reduzir o consumo 
de energia e aproveitar mais a 
luz do sol durante o verão. A 
decisão de utilizar o horário é 
de cada Estado e neste ano a 
Bahia resolveu aderir. A inclu-
são do Estado era reivindicada 
por empresários. Eles queriam 
sincronia com o expediente 
bancário, horário de funciona-
mento de escritórios e sede de 
empresas do Sul e do Sudeste.

Desde 2008, com a edição 
de um decreto do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, o 
horário de verão se inicia no 
terceiro domingo de outubro 
e vai até o terceiro domingo de 
fevereiro.

Brinquedos artesanais são destaque em 
feira e atraem público de todas as idades

Horário de verão começa amanhã e 
voos e bancos terão horários alterados

BRincaRTe

dias mais lonGos

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

No próximo dia 31, 
às 16h, o Procon João 
Pessoa se reunirá com os 
proprietários das escolas 
particulares, na sede do 
Sindicato dos Estabele-
cimentos Particulares de 
Ensino do Estado da Para-
íba - Sinepe-PB, para dis-
cutir a fiscalização do re-
ajuste das mensalidades 
escolares e definir prazos 
para que as planilhas se-
jam disponibilizadas aos 
consumidores.

O presidente do 
Sinepe-PB, Odésio Me-
deiros, informou que até 
agora as escolas particu-
lares têm agido e se com-
portado dentro da lei e 
não possuem problemas 
junto aos órgãos de de-
fesa do consumidor. “As 
escolas sempre elaboram 
e publicam a planilha de 
reajuste das mensalida-
des dentro do prazo de 
45 dias”, atestou.

Ele explicou que não 
existe um índice padrão 
de reajuste das mensali-
dades escolares, uma vez 
que cada escola tem a sua 
realidade. “Algumas fun-
cionam em prédio aluga-
do, outras fazem refor-
mas, têm número maior 
de funcionários e isso 
tudo é levado em conta 
para se fazer a planilha 
de custo”, argumentou.

Na reunião com o 
Procon-JP, no próximo 
dia 31, os diretores de es-

colas terão que apresen-
tar as planilhas de custo 
dos dois anos anteriores 
e a que será aplicada em 
2013. O órgão resolveu se 
antecipar alegando que 
todo início de ano rece-
be inúmeras reclamações 
tanto no que diz respeito 
ao aumento das mensa-
lidades como em relação 
ao material escolar solici-
tado pelas escolas.

inadimplência
Odésio Medeiros 

informou que a inadim-
plência nas escolas já 
atingiu 27,5%. “É ver-
gonhosa”, afirmou ele, 
adiantando que as es-
colas estão tentando 
negociar com os pais o 
pagamento das mensali-
dades atrasadas de todas 
as formas – por meio de 
telefone, email e pesso-
almente. Quando se es-
gotam todas as vias, os 
pais inadimplentes são 
encaminhados ao cartó-
rio de protesto.

O presidente do Si-
nepe-PB enfatizou que, 
enquanto está em nego-
ciação, nenhum aluno 
com mensalidade atra-
sada sofre qualquer tipo 
de constrangimento, ou 
seja, ele assiste as aulas 
e faz as provas. “Caso as 
mensalidades em atraso 
não sejam pagas, as es-
colas não têm obrigação 
de matricular o aluno 
novamente, sob pena 
de sofrer novo calote”, 
alertou.

Reunião com proprietários
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Bonecas de  pano, mané gostoso, marionete, peteca e pião são alguns dos produtos expostos na Feira de Brinquedos Artesanais

Foto: Evandro Pereira



Polícia apreende mais de meia 
tonelada de drogas no Estado
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O número é 60% maior 
em relação ao mesmo  
período do ano passado

O intenso trabalho de 
combate ao tráfico levou a 
polícia da Paraíba a apre-
ender mais de meia tonela-
da de drogas no Estado, de 
janeiro a setembro deste 
ano, número 60% maior 
ao contabilizado no mes-
mo período do ano ante-
rior. Enquanto de janeiro 
a setembro de 2011 foram 
retirados de circulação 
312,9 kg de entorpecentes, 
nos nove meses de 2012 as 
ações policiais resultaram 
na apreensão de aproxima-
damente 503 kg de drogas, 
entre maconha, crack e co-
caína.

Este ano, o destaque 
foi a apreensão de maco-
nha que quase dobrou em 
relação ao mesmo período 
de 2011. Foram apreendi-
dos 404,9 kg da droga nos 
nove meses, enquanto em 
2011,a polícia apreendeu 
204,3kg. Além disso,foi re-
gistrada a apreensão cinco 
vezes maior de cocaína, que 
saltou de 979 gramas em 
2011 para 5,8kg em 2012. 
Também foram apreendi-
dos de janeiro a setembro 
92,3kg de crack.

Apenas durante a Ope-
ração Liberdade, iniciada 
no dia 31 de agosto, mais 
de 100kg de maconha fo-
ram retirados de circulação 
e 25 pessoas presas por trá-
fico de drogas, estando en-
tre elas Esteves Williams da 
Silva, 49, conhecido como 
‘Mago Lila’. De acordo com 
a delegada Maria da Solida-
de Sousa, que comandou os 
180 policiais que participa-
ram da operação, a Liberda-
de foi uma resposta da Polí-
cia Judiciária à sociedade. 
“A partir do momento em 
que apreendemos drogas e 

tiramos traficantes de cir-
culação também reduzimos 
os índices de outros crimes 
relacionados como os rou-
bos e homicídios”,analisa. 

Outra grande quanti-
dade de maconha foi apre-
endida durante a Opera-
ção Eclipse, desencadeada 
também em agosto deste 
ano nos municípios de Pi-
lar, São Miguel de Taipú e 
João Pessoa. Dez pessoas 
foram presas, algumas de-
las também acusadas de 
homicídios relacionados 
ao comércio de entorpe-
cente. A ação foi planejada 
a partir de denúncias re-
cebidas pela Delegacia de 
Pilar nas quais se informa-
vam que a cidade seria rota 
de distribuição de drogas e 
armas no Estado. “Conse-
guimos tirar de circulação 
Sócrates de Sousa Neto, o 
‘Sol’, acusado de tráfico de 
maconha, cocaína e crack 
na região”, comenta o de-
legado municipal, Rodrigo 
Pinheiro.

O titular da Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social (Seds), Cláudio Lima, 
lembrou que o trabalho in-
tegrado das Polícias da Pa-
raíba já tem como saldos 
positivos a diminuição de 
7,1% do número de Crimes 
Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI) –homicídios 
dolosos ou qualquer outro 
crime doloso que resulte 
em morte – e o aumento 
da apreensão de armas e 
drogas. “Essa é uma ges-
tão focada em resultados, 
que criou um setor espe-
cífico para fazer a aferição 
de números - o Núcleo de 
Análise Criminal e Estatís-
tica (Nace) – e que sema-
nalmente monitora e traça 
estratégicas de combate à 
criminalidade, investindo 
em uma repressão cada vez 
mais qualificada”, destaca o 
secretário.

Desde o dia 21 de se-
tembro, quando a Operação 
Lei Seca passou a integrar 
as ações do Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran) e Batalhão de Poli-
ciamento de Trânsito (BP-
Tran),  já foram flagrados 
189 motoristas dirigindo 
embriagados elevando para 
1.111 o número de flagran-
tes em 2012.

Doze motoristas foram 
flagrados dirigindo sob efei-
to do álcool durante blitz da 
Operação Lei Seca realizada 
na madrugada de ontem na 
Avenida Epitácio Pessoa, 

em João Pessoa. Na fiscali-
zação, foram aplicados 232 
testes de alcoolemia.

A barreira policial 
foi montada das 22h da 
quinta-feira (18)  às 5h da 
manhã de ontem. Dos 244 
veículos abordados, 11 fo-
ram apreendidos. Quatro  
motoristas flagrados diri-
gindo alcoolizados foram 
conduzidos à delegacia.

A Operação Lei Seca 
utiliza viaturas equipadas 
com computadores, inter-
ligados ao banco de dados 
do Detran, que permitem 
a consulta online da docu-

mentação dos veículos e dos 
condutores, além de etilô-
metros (bafômetros) des-
cartáveis.

Segundo o superinten-
dente do Detran, Rodrigo 
Carvalho, as fiscalizações, 
com o objetivo de evitar a 
mistura álcool e direção, fo-
ram intensificadas e estão 
sendo realizadas em dias 
que provocam o chamado 
“efeito surpresa”, a exemplo 
da ação realizada na noite 
de quinta-feira, conside-
rando que, normalmente, 
as pessoas aguardam uma 
maior fiscalização nos finais 

de semana, dias de  maior 
concentração de clientes 
nos bares e restaurantes.

O comandante do Ba-
talhão de Policiamento de 
Trânsito, tenente coronel 
Paulo Sérgio, destacou que 
outra novidade  na Opera-
ção Lei Seca tem sido a re-
alização de mais ações nos 
bairros da capital. “Recen-
temente, durante uma blitz 
realizada, em plena quarta-
-feira, na avenida principal 
do Conjunto Ernesto Geisel, 
foram flagrados 10 moto-
ristas embriagados”, lem-
brou o comandante.

Operação Lei Seca já flagrou mais de 
mil motoristas embriagados em 2012

FISCALIZAÇÃO

A União está apoiando a cam-
panha Outubro Rosa, contra o cân-
cer de mama, que ocorre durante 
todo o mês de outubro. Desde o 
início da semana, o rosa está es-
tampado na fachada do jornal, em 
alusão à necessidade de chamar a 
atenção das mulheres para a im-
portância de não apenas se tocar, 
mas de fazer os exames especiali-
zados, especialmente a mamogra-
fia, que ajudam a detectar o cân-

cer em sua fase inicial, quando as 
chances de cura são maiores.

Gilson Renato Oliveira, diretor 
técnico de A União, enfatizou que 
diante do problema que se alastra 
em todo o mundo de forma assus-
tadora, é necessário que as pesso-
as deem as mãos e participem da 
luta contra a doença que tem ti-
rado tantas vidas. Só este ano, 136 
mulheres morreram na Paraíba 
em decorrência deste mal, e até 
o final do ano, conforme estima-
tiva do Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) pelo menos 3.7 mil vão 

desenvolver a doença no Estado, 
sendo 900 em João Pessoa.  

“A comunicação tem papel 
fundamental na divulgação de 
informações que alertem a popu-
lação sobre o câncer de mama. As 
instituições têm a obrigação de 
apoiar de todas as formas possí-
veis iniciativas como essa”, decla-
rou. Ele assegurou que A UniãO 
estará fazendo a sua parte nessa 
luta, não só de forma simbólica, 
mas alertando seus funcionários 
com relação aos cuidados que po-
dem ser tomados.

Jornal A União participa de campanha 
contra o câncer de mama na Paraíba

OUTUBRO ROSA

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

A apreensão de drogas no Estado é uma consequência do intenso trabalho de combate ao tráfico realizado pela polícia da Paraíba

O Governo da Paraíba 
está realizando leilões de su-
cata e de carros de sua frota 
antiga. O trabalho começou 
em Campina Grande ontem, 
onde foram leiloadas 52 uni-
dades. Em João Pessoa o leilão 
acontecerá hoje,  no pátio da 
Secretaria de Segurança, na 
Avenida Hilton Souto Maior, 
em Mangabeira, a partir das 
9h, e na Gerência Executiva de 
Controle e Manutenção de Veí-
culos (Gecov), na Praça Caldas 
Brandão, no bairro de Tambiá, 
às 10h30. Na capital, 108 veí-
culos estarão disponíveis para 
os lances.

Este é o segundo leilão de 
bens realizado pela atual ges-
tão; o último foi em fevereiro 
deste ano. Segundo a secretá-
ria Estadual da Administra-
ção, Livânia Farias, todos os 
carros têm mais de 15 anos 
de circulação. “Não faz sentido 
ocupar terreno público com 
carros velhos e sucata que ser-
vem apenas de criadouros de 
insetos. A determinação pas-

sada pelo governador é que os 
leilões sejam periódicos, com 
o objetivo de organizar os pá-
tios, repassando o que não nos 
serve mais”, explicou.

Os interessados em arre-
matar os carros e as sucatas 
podem fazer o cadastro até 
mesmo na hora do leilão. Eles 
recebem folheto com as regras 
e com a lista dos objetos leilo-
ados. Identificado por crachá, 
o participante oferece seus 
lances. O pagamento é feito 
em cheque e de acordo com as 
regras existe um prazo para os 
compradores retirarem seus 
lotes arrematados, o que ocor-
re assim que os cheques forem 
compensados.

O leilão de número 
002/2012 teve o edital de 
convocação publicado no Diá-
rio Oficial do dia 2 deste mês. 
Os objetos estão divididos em 
93 lotes. Outras informações 
podem ser obtidas na Comis-
são Permanente de Avaliação, 
pelos telefones (83) 3218-
4158 ou (83) 3218-4153.

Governo realiza leilão 
de sucata e veículos

FROTA ANTIGA

FOtO: Evandro Pereira



Cehap divulga lista de 37 cidades
aptas ao ‘Minha Casa Minha Vida’
A relação também traz 
os nomes dos candidatos 
a serem beneficiados 

A edição do Diário Ofi-
cial de ontem publicou a lista 
dos candidatos aptos a serem 
beneficiários do Programa 
Minha Casa Minha Vida para 
municípios abaixo de 50.000 
habitantes. No Estado serão 
construídas 1.325 unidades 
habitacionais, num investi-
mento na ordem de mais de 
R$30 milhões. As casas terão 
36m² de área construída, sala, 
dois quartos, cozinha, banheiro 
e área de serviço

Na Paraíba, foram 37 mu-
nicípios contemplados: Aguiar, 
Alagoa Grande, Alcantil, Assun-
ção, Barra de Santana, Bernar-
dino Batista, Brejo dos Santos, 
Cacimbas, Caturité, Igaracy, 
Itabaiana, Jacaraú, Juazeirinho, 
Juripiranga, Juru, Marcação, 
Marizópolis, Mataraca, Mon-
teiro, Mulungu, Olho D’água, 
Piancó, Pocinhos, Poço Dantas, 
São José de Princesa, São José 
do Sabugi, São João do Rio do 
Peixe, São José dos Ramos, San-
ta Inês, Santa Terezinha, San-
tarém, Santo André, São Ben-
tinho, Serra da Raiz, Serraria, 
Sertãozinho e Uiraúna.

No total, serão constru-
ídas 1.325 unidades habita-
cionais, em um investimento 
na ordem de mais de R$30 
milhões. As casas terão 36m² 
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de área construída, sala, dois 
quartos, cozinha, banheiro e 
área de serviço.

A lista publicada nesta 
sexta-feira é fruto de um traba-
lho elaborado pela Cehap junto 
aos municípios proponentes 
e ao Ministério das Cidades, 
que começou ainda no ano de 
2011. De acordo com a presi-
dente da Cehap, Emilia Correia 
Lima, esta é apenas a primeira 
etapa de um projeto muito re-
presentativo já que, depois de 
10 anos, a Companhia de Ha-
bitação Popular volta a atuar 
como agente financeiro na exe-
cução de obras.

“Ao invés da Caixa Eco-
nômica Federal repassar o di-
nheiro para nós construirmos 
com os municípios, é a Cehap 
quem vai receber esses recur-
sos diretamente do Tesouro 
Nacional e do Ministério das 
Cidades. Trinta e sete mu-
nicípios representam a pri-
meira etapa de um trabalho 
que imaginamos ir bem mais 
além. Nossa meta também é 
reestruturar e reconstruir a 
Cehap”, afirmou.

A Cehap começa, a partir 
de agora, a preparar os contra-
tos de todos os municípios que, 
em contrapartida, irão realizar 
o projeto social da obra envian-
do, entre os nomes aptos, os 
que serão selecionados para 
receber as moradias. Concluí-
do esse trabalho, as obras de-
vem começar em até 90 dias.

A Maternidade Dr. Peregrino 
Filho, em Patos, iniciou uma cam-
panha para coletar junto à popula-
ção vasilhames de vidro que serão 
usados para acondicionamento de 
leite materno. Com esses vasilha-
mes, mulheres que têm leite em ex-
cesso podem guardá-lo, evitando o 
desperdício e formando um banco 
de leite para o hospital.

A maternidade detém o títu-
lo “Amigo da Criança” e vem am-
pliando a coleta de leite em seu 
lactário, após investimentos reali-
zados pelo Governo do Estado, a 
exemplo da abertura das UTI ma-
terna e neonatal, sala de porciona-
mento e ampliação de leitos.

Com o aumento da oferta de 
leite materno há a necessidade de 
armazená-lo. Por isso a iniciativa 
da equipe do lactário – formada 
por seis técnicas de enfermagem, 
duas enfermeiras e uma nutricio-
nista – de lançar uma campanha, 
que coletará objetos de vidro como 
depósitos de maionese e café solú-
vel. Após limpos e esterilizados, são 
perfeitos para armazenar o leite.

Os vasilhames podem ser en-
tregues no Banco de Leite Dra Vilani 
Kherle, na maternidade, localizada 
na Rua Elias Asfora. “A gente ten-
ta com essa ação aproximar mais a 
população da maternidade e des-
se serviço tão importante para os 
recém-nascidos e para suas mães”, 
disse Silvania Rodrigues, nutricio-
nista intensivista neonatal.

Além do gesto de carinho e 
amor a captação do leite promove o 
aleitamento materno exclusivo, es-
timula as mães a manter a lactação 
no período em que os seus recém-
-nascidos estiverem impossibilitados 
de sugar ao seio, aumenta a capta-
ção de doadoras de leite materno e 
consequentemente o volume de lei-
te disponível para o banco de leite.

Inaugurado em 1o de agosto 
deste ano pelo Governo do Estado, 
o lactário da maternidade visa oti-
mizar a captação e distribuição de 
leite humano para garantir nutri-
ção adequada e segura para o re-
cém-nascido internado na unidade 
hospitalar. 

Como Hospital Amigo da Crian-

ça, a Maternidade Dr. Peregrino 
Filho trabalha intensamente na 
proteção contra doenças, desen-
volvimento e fortalecimento do 
vínculo mãe-filho. O incentivo ao 
aleitamento tem sido fundamen-
tal nesse sentido. 

Muitas vezes os bebês que es-
tão internados e não podem ser 
amamentados ao seio da mãe por 
prematuridade, doença e outras di-
ficuldades relacionadas à amamen-
tação, então recebem os benefícios 
do leite materno da própria mãe 
ou de doadoras por meio de sonda 
ou por via oral.

Como funciona
Os profissionais do lactário ini-

cialmente fazem uma triagem des-
sas puérperas (mulher que pariu 
recentemente), seguindo critérios 
de inclusão: mãe de recém-nasci-
dos que estão internados na UTI 
neonatal, na Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCI), na unidade de 
‘mães-canguru’ e  puérperas  sau-
dáveis que têm boa produção de 
leite e desejam ser doadoras.

Maternidade amplia coleta de leite 
e lança campanha por vasilhames

EM PATOS

Um Complexo Turístico de Lazer 
com oito bares, sorveteria e loja de 
artesanato, com capacidade para re-
ceber 2.400 pessoas ao mesmo tem-
po, está sendo concluído na Praia de 
Coqueirinho, uma das mais bonitas 
do Brasil, localizada no município do 
Conde, Litoral Sul da Paraíba.

A obra, financiada pelo Empreen-
der-PB, programa de crédito subsidia-
do do Governo do Estado, representa 
um investimento de R$ 500 mil que 
foram repassados pelo programa à 
Associação dos Donos de Barracas na 
Costa do Conde (ADBCC). O comple-
xo turístico está sendo construído com 
170 metros quadrados em terreno de 
3.518 metros quadrados

De acordo com o presidente da 
ADBCC, Emanuel Marcondes Almei-
da Batista, o complexo terá praça de 
eventos, quiosque para informações, 
chuveiros e banheiros. Também ha-
verá ambulantes cadastrados e iden-
tificados com crachá para a venda de 
produtos avulsos.

Cerca de 2.400 pessoas sentadas 
poderão estar ao mesmo tempo den-
tro do Centro Turístico. “Um bar em-
prega, no mínimo, seis pessoas, serão 
nove estabelecimentos comerciais, 
fora os ambulantes. Isso será um nú-
cleo importante na geração de renda 
para o município. Estamos empregan-
do comerciantes locais gerando 300 
empregos. É só o início, temos muito 
pela frente”, afirmou Marcondes.

Acessibilidade
Para garantir acesso fácil para to-

dos, o centro foi projetado com passeios 
que dão acesso aos banheiros e bares. 
Haverá também um sistema de seguran-
ça com equipamentos e pessoal espe-
cializado. O som no ambiente é algo 

que os responsáveis estão discutindo. 
“Estamos contratando uma empresa 
que conhecemos na Feira do Empre-
endedor do Sebrae, para colocar tor-
res de som. Nossa discussão é por um 
sistema de som uniforme para todos. 
O turismo tem que ser visto de for-
ma profissional”, ressaltou Emanuel 
Marcondes.

Lixo
Um convênio firmado com uma 

empresa de João Pessoa prevê o in-
centivo à coleta seletiva na praia. A 
empresa vai comprar os resíduos por 
um valor simbólico, retirando diaria-
mente o lixo do local. O presidente da 
ADBCC acredita que essa atitude vai 
se estender a vários estabelecimentos 
da área, como por exemplo, as pousa-
das. “O lixo será tratado com respon-
sabilidade”, avaliou.

O terreno para a construção do 
Complexo Turístico de Coqueirinho 
(3,5 mil metros quadrados) foi cedi-
do pela Secretaria do Patrimônio da 
União para os comerciantes associa-
dos à ADBCC que já possuíam barracas 
em local não autorizado. Fundada em 
2004, a Associação iniciou a luta pelo 
Centro Turístico em 2006 quando o 
atual presidente Emanuel Marcondes 
Batista assumiu.

O começo
A ADBCC contou com a ajuda de 

parceiros e conseguiu, há quatro anos, 
o apoio da Prefeitura Municipal do Con-
de. Idealizado pelos associados e proje-
tado pelo arquiteto Frankie Muniz, o 
Centro Turístico de Coqueirinho chegou 
ao conhecimento do Governo do Esta-
do que liberou, em dezembro do ano 
passado, o valor avaliado para financiar 
toda a obra através do Empreender-PB.

Empreender financia Complexo Turístico em Coqueirinho
LITORAL SUL

Segundo o presidente da ADBCC 
o projeto foi desenvolvido para ofe-
recer ao turista um local apropriado 
ao descanso, lazer e contato com a 
cultura regional, tendo em vista a 
preocupação com a preservação am-
biental e o desenvolvimento susten-
tável.

“Quando assumi em 2006 já ha-
via um processo do Ministério Público 
Federal para a retirada de todas as 
barracas de Coqueirinho e resolvi as-
sumir a luta. Criar um projeto de de-
senvolvimento sustentável onde cada 
um pudesse continuar trabalhando, 
mas com responsabilidade ambiental 
em tudo que envolve o aparelhamen-
to turístico”, declarou Emanuel Mar-
condes.

José Arimateia do Nascimento, 
dono de um dos bares do Centro Tu-
rístico, é filho de comerciantes locais 
e já negocia há 14 anos na praia. Ele 

está trabalhando como um dos peões 
da obra enquanto o bar não começa a 
funcionar e fala com otimismo sobre 
a construção: “Antes a gente traba-
lhava preocupado porque sabia que 
poderia ser retirado daqui a qualquer 
momento. Agora a situação é outra. 
Vamos trabalhar tranquilos, com toda 
a situação regularizada para atender 
bem os que chegam. Os turistas não fi-
cavam aqui muito tempo, porque não 
havia banheiro. Agora, com certeza o 
cliente que chegar não vai embora”, 
declarou José.

Programação cultural
Um calendário cultural já foi ideali-

zado para ser divulgado na mídia logo 
depois da inauguração. De acordo com 
o presidente da associação, os artistas 
locais serão prioridade para subir ao 
palco da praça de eventos do Centro 
Turístico de Coqueirinho.

FoToS: Kleide Teixeira/Secom-PB

O Complexo Turístico está em fase de conclusão e tem capacidade para receber 2.400 pessoas
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Emprego temporário vai aumentar
OTIMISMO NA CDL

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Logo após o fechamento do Diário da Borborema, a 
reitora da UEPB, Marlene Alves, se propôs a dialogar com a 
direção dos Associados, para que a universidade ficasse com 
o acervo. Marlene apresentou até mesmo a possibilidade de 
comprar o patrimônio histórico do jornal.   

l AvALIAçãO

Os presidentes do PTN, PV e PT do B de Campina 
Grande estiveram reunidos na manhã de ontem para avaliar 
conjuntamente o desempenho das siglas no primeiro turno e, 
após o fim da conversa, ratificaram o apoio ao candidato tucano 
Romero Rodrigues no segundo turno.

Decidiu

Após uma demorada 
indefinição e uma série 
de reuniões, o suplente de 
vereador Orlandino Farias 
(PSC), que reconquistou a 
titularidade do mandato nesta 
eleição, confirmou que vai 
mesmo votar na candidata 
a prefeita do PMDB, Tatiana 
Medeiros, no segundo 
turno. 

História perdida

Informações ainda não confirmadas dão conta que o 
acervo do Diário da Borborema já teria sido encaminhado 
para Brasília, onde se localiza a sede dos Diários Associados. 
O jornal, que registrou o dia a dia de Campina durante mais 
de meio século, foi fechado em fevereiro.

Ficou difícil

De acordo com informações repercutidas por um 
professor da UEPB, Leonardo Alves, os Associados vão 
oferecer fac símile de páginas do Diário da Borborema a 
pesquisadores. Mas, há um detalhe: desde que estes saibam 
a data exata e paguem uma taxa de R$ 150.

Decidiu II

“O cidadão Félix Araújo 
Neto vota em Romero 
Rodrigues, e vota porque em 
seu programa de governo 
ele aceitou defender causas 
que lutamos durante 
anos em favor do povo de 
Campina Grande”, afirmou, 
ontem, o advogado e ex-
candidato a vice-prefeito do 
PC do B.

Sem avanço

Semana de extensão

Será realizada, entre os dias 23 e 26, a 7ª Semana de 
Extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que 
irá reunir estudantes, professores, pesquisadores, além de 
toda a comunidade acadêmica, para debater acerca do tema 
“Sustentabilidade Regional no Século XXI: Tecendo diálogos e 
construindo novos cenários”. O evento acontece no Campus I, 
em Campina Grande, no bairro de Bodocongó, e irá contribuir 
para o fortalecimento da dimensão extensionista que envolve 
ensino, pesquisa e extensão.

Segundo a Câmara de 
Dirigentes Lojistas é tempo 
de abrir vagas no setor

FOTO: Divulgação

Alunos e visitantes no concorrido stand de Física, o mais procurado do evento no Centro de Ciência e Tecnologia 

l ReSuLTADO

PTN, PV e PT do B, mais o PSL, formaram uma 
coligação na proporcional que somou quase 13.000 votos, 
superando o quociente eleitoral, que ficou abaixo dos dez 
mil votos. Com esses números, a coligação acabou elegendo 
um vereador, Cícero Rodrigues, o Buchada, do PTN.

Nova perspectiva

“Quando sair daqui, já tenho uma profissão e vou 
montar meu próprio negócio. Este curso foi muito bom para 
mim em todos os sentidos”. São palavras de um detento do 
Presídio do Serrotão, em Campina Grande, que aprendeu a 
fazer feijoada, macarronada, pizza, salgadinhos e bolos no 
Curso Básico de Cozinha, que teve duração de 40 horas-aulas 
e reuniu vinte apenados. O curso foi encerrado na última 
quinta-feira, numa cerimônia que teve como ponto alto um 
jantar promovido pelos próprios alunos.

Diogo Almeida 
Especial para A União

Com a proximidade 
das festas de final de ano, a 
maioria das lojas e empresas 
já está se preparando para a 
contratação de funcionários 
temporários para atender a 
demanda de clientes no pe-
ríodo. Segundo a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Cam-
pina Grande (CDL-CG), a pre-
visão é de que neste ano as 
contratações registrem um 
aumento de 8% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com os da-
dos do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do Ministério 
do Trabalho e Emprego, em 
Novembro de 2011, mais de 

684 novas vagas foram cria-
das no comércio de Campina 
Grande. O Caged divulgou 
que nos oito primeiros me-
ses de 2012, o saldo de gera-
ção de empregos no municí-
pio foi positivo, uma vez que 
17.629 trabalhadores foram 

admitidos, contra 10.329 de-
missões, o que cria um saldo 
de 7.300 vagas na cidade.

A CDL explica que den-
tre as vagas que poderão 
surgir, pelo menos a metade 
delas deve preencher as la-
cunas já existentes no setor, 

uma vez que o comércio está 
contratando por necessida-
de. Além disso, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas recomen-
da aos interessados que pro-
curem atentar para algumas 
dicas que podem ajudar em 
uma contratação.

Dicas

l Pesquisar: Consultar os meios de comunicação disponíveis que divulgam vagas de emprego para enten-
der quais são os tipos de oportunidades que estão surgindo.

l Fazer contatos: Conversar com amigos; pessoas de contato que trabalham em empresas; colocar em 
redes sociais que está em busca de recolocação.

l Preparar o currículo: Este é o primeiro contato da pessoa que recruta e seleciona e ele quem o ajudará 
a ser chamado para entrevista.

l Divulgue: Entregue seu currículo a todos seus contatos, empresas, consultorias de RH e sites de di-
vulgação.

l Prepare-se para a entrevista: É na entrevista que a avaliação é mais minuciosa; é a partir dela que a 
pessoa irá decidir se você será contratado.

Com os pés na ciência e um 
olhar para a sociedade. Invenções 
que nasceram nos laboratórios da 
Universidade Estadual da Paraíba, 
como o equipamento que produz 
a ilusão de ótica ou o que desafia a 
força da gravidade, e que apontam 
para o potencial dos futuros cientis-
tas.  Dentro da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, que acontece 
de 15 a 21 de outubro, o Centro de 
Ciência e Tecnologia (CCT) da UEPB, 
realizou durante toda a manhã des-
sa quinta-feira (18), o 7º Momento 
Ciência. O evento aconteceu no hall 
do CCT, em Bodocongó, e reuniu 
alunos e professores dos cursos de 
Computação, Engenharia Ambien-
tal, Licenciatura em Química, Mate-
mática, Física, Química Industrial e 
Estatística.

Por toda a manhã, o espaço se 
transformou em uma feira de ciên-
cia onde os estudantes dos sete cur-
sos que compõem o Centro pude-
ram expor inventos desenvolvidos 
em sala de aula e que, no futuro, 
poderão ser usados para melhorar a 
vida da população. Os “candidatos 
a cientistas” da UEPB interagiram 
com alunos de três escolas da rede 
pública e mostraram a importância 
da ciência na vida das pessoas.

Cerca de 300 alunos das escolas 
Menino Jesus, da cidade de Quei-
madas; Raul Córdula; Escola Severi-
no Cabral e Estadual da Prata par-
ticiparam da mostra. A curiosidade 
de muitos alunos tornou a feira mo-
vimentada. Muitos queriam tocar e 
experimentar os inventos, já desper-
tando interesse pela área. A ação, 

sob a coordenação da professora 
Wanda Izabel Monteiro de Lima, 
serviu para mostrar a qualidade dos 
cursos de graduação do CCT. Entre 
os objetivos deste evento, destacou-
-se a possibilidade de reunir os es-
tudantes do Ensino Médio da rede 
pública, visando mostrar os projetos 
que estão sendo executados pelos 
professores dos cursos do CCT, de 
tal forma que se aglutinem esforços 
para avançar no desenvolvimento 
científico e tecnológico da região.

Chefe do Departamento do 
CCT, a professora Wanda explicou 
que cada curso procurou trabalhar 
alguma atividade específica de sua 
área, com o intuito de despertar 
nos adolescentes do Ensino Médio 
o gosto pela ciência. Em um passeio 
pelo mundo da ciência, os alunos 
participaram de palestras, oficinas, 
workshops, mini cursos e exposi-
ções.

Stands
Um dos stands mais visitados 

foi o de Física. Várias invenções fo-
ram expostas pelos alunos do curso. 
Uma delas, chamada de “Circuito 
Elétrico” chamou a atenção dos visi-
tantes pelo efeito que produzia. 

Eles chegaram a se aglomerar 
em frente do invento para partici-
par da experiência. A descarga de 
uma corrente elétrica – pequeno 
choque – feita quando um aro toca 
na corrente elétrica, atraiu alunos 
como Júnior Marques de Andrade, 
que estuda na Escola Menino Jesus.

Outro experimento desenvolvi-
do pelo professor do Departamen-

to de Física, José Jacinto, mostrou a 
conservação de um momento angu-
lar. A experiência, feita a partir do 
uso de um banco de madeira com 
uma pessoa girando com duas mas-
sas suspensas, revela a existência de 
um eixo de rotação, ou seja, o eixo 
central da pessoa. Os estudantes que 
participaram da experiência desco-
briram como a velocidade angular 
do corpo aumenta ou diminui. “Essa 
consequência está explicada através 
de um princípio da física chamado 
de conservação do momento angu-
lar”, explicou o professor.

Outro experimento coordena-
do pelas estudantes Olímpia Vanes-
sa e Olímpia Martins, do 6º período 
de Física, utilizou quatro sacos com 
um mesmo peso e uma estrutura de 
metal. A invenção batizada de “Sis-
tema de Rodame” é simples. A pes-
soa puxa os quatro sacos e o peso se 
divide por dois.

O Departamento de Química 
também levou muitas novidades 
para a mostra. Em um dos stands, os 
estudantes, sob a coordenação da 
professora Maria de Fátima, mostra-
ram a produção de sabonetes à base 
de palma forrageira. Em outro espa-
ço, mostraram como é feito o pro-
cesso de aplicação de resíduos em 
rochas ornamentais. Também foi 
levado para a mostra um trabalho 
explicando na prática como se dá o 
reaproveitamento de alimentos.  Na 
feira ainda foram apresentadas ou-
tras atividades, como a oficina que 
mostrou como os alunos podem 
aprender e ensinar química para es-
tudantes com deficiência visual.

Alunos do CCT expõem inventos
MOMeNTO DA CIÊNCIA

Animação

A Universidade Federal de Campina Grande promoverá 
o que classifica como o maior evento simultâneo de cinema 
no Brasil, de 26 a 29 deste mês, em comemoração ao Dia 
Internacional da Animação (Dia 28). Doze curtas, de vários 
estados, foram selecionados para o programa oficial bra-
sileiro e serão exibidos, juntamente com filmes de Portugal, 
Rússia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Austrália e Coréia do 
Sul, em mais de 200 cidades do país, com entrada gratuita. 
Mais informações, no portal da UFCG.



Brigas internas no PMDB e PDT
RACHA POLÍTICO

Grupos disputam o poder 
dentro das legendas de 
olho nas eleições de 2014
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Romero e Tatiana 
recebem adesões para 
segundo turno em CG
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Já meio desocupados 
das eleições na capital e 
de atenções voltadas para 
o pleito estadual de 2014, 
o PMDB do ex-governador 
José Maranhão e o PDT do 
deputado federal Damião 
Feliciano mergulharam esta 
semana numa guerra inter-
na que, mesmo estando ape-
nas no começo, já dá sinais 
de rompimentos e caminha 
para o tapetão.

“Eu desconheço com-
pletamente qualquer ma-
nifesto e qualquer edital 
antecipando nossa conven-
ção e, já que esse é o pensa-
mento de vários amigos do 
partido, não vamos aceitar 
calados”, afirmou, ontem, o 
líder da bancada do PMDB 
na Assembleia Legislativa, 
Gervásio Maia Filho. 

“Se o presidente Da-
mião Feliciano tentar im-
por dificuldades, vamos à 
Justiça pelo direito de dis-
putar o comando estadual 
do PDT”, afirma o vereador 
mais votado da capital, Ra-
oni Mendes.

No PMDB, o tumulto 
começou quando, articula-
do com os Vital do Rêgo, de 
Campina Grande, o ex-go-
vernador José Maranhão 
encaminhou a publicação 
de um edital que antecipa 
a convenção do partido de 
dezembro para a próxima 
semana. Através desse pro-
cesso, ele também já se lan-
ça e o que pretende mesmo 
é reassumir formalmente 
a presidência da legenda, 
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atualmente nas mãos do 
seu preposto, Antônio de 
Souza.

Pelo lado do PDT, a re-
ação dos vereadores Raoni 

Mendes e Geraldo Amorim 
também passa pela dire-
ção, mas também ainda 
pelas eleições da capital, já 
que Damião Feliciano, que 

apoiou Estela, do PSB, no 
primeiro turno, quer trazer 
para si o prestígio de levar 
os dois vereadores e mais 
um grupo de suplentes para 

onde eles já estão desde o 
primeiro turno das eleições, 
ou seja, ao lado da candida-
tura do deputado estadual, 
Luciano Cartaxo (PT).

Grupo pedetista 
recorre à Justiça

Disposto a levar a dispu-
ta até o fim, o grupo de pede-
tistas liderado pelo vereador 
Geraldo Amorim e pelos vere-
adores eleitos Raoni Mendes e 
professor Gabriel já recorreu 
à Justiça para ter o direito de 
registrar  chapa para disputar 
a presidência do diretório do 
partido na capital. 

Independentemente da 
disputa pelo controle, a confu-
são começou desde o final do 
primeiro turno das eleições 
quando, insatisfeito com a con-
vocação de uma reunião para 
anunciar apoio ao candidato 
do PT, um grupo de pedetistas 
tomou a atitude como uma 
manobra do deputado Damião 
Feliciano para tentar se aproxi-
mar de Luciano Cartaxo.

“Contra a nossa vontade, 
ele (Damião) apoiou Estela no 
primeiro turno e, agora, quer 
nos usar para se aproximar 
de Luciano”, comentou um 
suplente de senador, ao ex-
plicar que ele e todo o grupo, 
inclusive Raoni e Amorim, já 
estavam com o PT desde o co-
meço do primeiro turno e não 
aceitariam ser levados para 
onde já estavam. 

A iniciativa de recorrer à 
Justiça foi tomada depois que 
a sede do partido foi mantida 
fechada durante todo o come-
ço desta semana, prazo final 
para apresentação de candi-
daturas ao diretório. Amorim 
e Raoni decidiram procurar a 
atual dirigente, Joana Bronze-
ado, em seu local de trabalho 
(Gerência do Patrimônio da 
União) e entregar a ela a do-
cumentação necessária para 
registro da chapa.

Raoni explicou que Joa-
na pediu um tempo para falar 
com o deputado Damião Fe-
liciano por telefone e voltou 
dizendo que não receberia a 
documentação. “Foi por isso 
que decidimos entrar na Justi-
ça. Para que o partido cumpra 
o que seu próprio nome diz e 
seja democrático”, afirmou o 
vereador reeleito, ao comple-
tar que a eleição foi comunica-
da em um edital publicado em 
apenas um jornal e já marcan-
do o pleito para menos de uma 
semana depois. 

Em nome de Jesus
Apesar de toda crise es-

tabelecida e de o caso já estar 
na Justiça, o deputado federal 
e presidente estadual do PDT 
disse ontem que o partido 
sairá unido no final do litígio 
porque sempre encontra um 
denominador comum.

Ele completou que os filia-
dos não têm de que se queixar 
do comando do partido e se de-
fendeu fazendo comparações 
com Cristo. “Nem Cristo agra-
dou a todo mundo. Não sou eu, 
nem um seguimento partidário 
que vai agradar”, afirmou Da-
mião, lamentando o movimen-
to batizado como “Renovação e 
Ética do PDT”. Damião deixou 
claro que não quer se opor ao 
processo e que é um direito 
que assiste aos vereadores re-
correrem à Justiça.  Apesar de 
demonstrar frustração com a 
posição do grupo liderado pe-
los vereadores Geraldo Amo-
rim, Raoni Mendes e o recém- 
eleito Professor Gabriel.

Ao lado, inicialmente, dos 
deputados federais Manoel Jú-
nior e Wilson Filho, o deputado 
Gervásio Maia estranha, sobre-
tudo, o fato de José Maranhão 
já ter o seu sobrinho, Benjamin 
Maranhão, na presidência do 
partido na capital, investindo 
agora no interesse de retornar 
formalmente ao comando da di-
reção estadual.

“Nós fomos pegos de sur-
presa com tudo isso e de uma 
forma tão absurda que nem o 
manifesto e nem o edital sequer 
conhecemos”, justifica o depu-
tado Gervásio Maia, que ainda 
no decorrer do ano passado che-
gou a pleitear a presidência do 
partido em João Pessoa.

O deputado federal Wilson 
Filho também não se demorou 
a demonstrar contrariedade: “O 
PMDB precisa democratizar as 
suas decisões, ouvindo as vozes 
das ruas e deixando de decidir a 
quatro paredes com meia dúzia 
de pessoas. Lamento que para 
uma decisão importante dessa 
não tenha sido ouvido o deputa-
do que conta hoje com 51 prefei-
tos eleitos, sendo 31 do PMDB.”

Manoel Júnior disse desconhe-
cer qualquer entendimento para a 
recondução de José Maranhão à 
presidência da legenda e, por te-
lefone, de São Paulo, reagiu sem 

dispensar sua diplomacia: “Não 
podemos homologar eleições que 
não sejam democratizadas, mes-
mo reconhecendo que Maranhão 
ainda é o maior líder do PMDB”.

Cartaxo: sinal de divisão
Como se não bastasse, o 

verdadeiro tumulto que toma 
conta do PMDB não se resume 
ao controle da direção estadual. 
Depois de decidirem não seguir 
o posicionamento de neutrali-
dade nas eleições da capital do 
ex-governador José Maranhão 
(PMDB), que anunciou neutra-
lidade neste segundo turno das 
eleições, o deputado estadual 
Gervásio Maia e vários outros 
parlamentares do partido estão 
abertamente apoiando o nome 
do petista Luciano Cartaxo.

Mas, para ponderar, eles fa-
zem uma ressalva e um esclare-
cimento que consideram impor-
tantes: “O apoio à campanha 
de Luciano, o Cartaxo, em nada 
tem a ver com apoio ao outro 
Luciano, o Agra, e a seu Gover-
no Municipal”, explica Gervásio 
Filho, exorcizando do seu grupo 
qualquer possibilidade de di-
visão provocada por eventuais 
aproximações a quem quer que 
seja. “O que está em jogo e o 
que queremos discutir é o co-
mando estadual do PMDB por-

que não podemos e nem mere-
cemos ser alijados do processo”, 
arrematou.

No PMDB, além de Gervasi-
nho, boa parte da bancada fe-
deral e da bancada estadual já 
declararam apoio ao PT, inclusi-
ve, com inserções no Guia Eleito-
ral. Pela tangente, fazem ques-
tão de lembrar os parlamentares 
peemedebistas, que até mesmo 
o candidato a vice na chapa do 
PMDB, vereador Tavinho Santos 
(PTB), também gravou para o 
Guia do PT declarando apoio à 
candidatura do PT.  

Prego batido e ponta virada
Apesar de todas essas rea-

ções, o caso para o bloco lide-

rado pelo ex-governador José 
Maranhão é de prego batido e 
ponta virada. Através de asses-
sores, o ex-governador reafir-
mou no começo da tarde de on-
tem que “assumirá a presidência 
estadual do PMDB” e que está 
fazendo isso “aceitando convi-
tes de diversas lideranças políti-
cas do partido”. 

Entre as lideranças que te-
riam até assinado um manifes-
to pelo retorno de Maranhão à 
presidência, além dos irmãos de 
Campina Grande (o senador Vi-
tal e o prefeito Veneziano), são 
citados o deputado federal Hugo 
Motta e os deputados estaduais 
Márcio Roberto, André Gadelha 
e Francisca Motta, os dois últi-
mos eleitos recentemente para 
as prefeituras de Sousa e Patos. 

Pelo edital publicado pelo 
PMDB, a convenção está an-
tecipada de dezembro para o 
próximo dia 26, quando deverá 
eleger também os demais novos 
membros do Diretório e a Exe-
cutiva Estadual. Além deste, os 
membros da Comissão de Ética 
e Disciplina, os delegados à Con-
venção Nacional e o Conselho 
Fiscal. Os trabalhos serão inicia-
dos às 9h do dia 26 do corrente, 
na sede do partido, em João Pes-
soa, com encerramento previsto 
para às 14hs.  

“Fomos pegos de supresa”, diz Gervásio Filho
O ex-governador 
José Maranhão 
garante que foi 
convidado a reassumir 
o PMDB e que tem 
o apoio de deputados, 
além dos irmãos 
Vital do Rêgo

No PDT, Damião Feliciano enfrenta batalha na Justiça, já que o grupo de Raoni Mendes pretende disputar o comando do partido

Maranhão antecipou a convenção e pretende reassumir o comando do PMDB, mas o grupo de Gervásio Filho promete “não aceitar calado”



Romero e Tatiana recebem adesões
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Lideranças municipais 
anunciam o apoio a 
candidatos na reta final
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O advogado e profes-
sor Félix Araújo Neto (PC 
do B), que foi candidato a 
vice-prefeito de Campina 
Grande na chapa encabe-
çada pelo deputado esta-
dual Guilherme Almeida 
(PSC), anunciou ontem, 
durante coletiva à impren-
sa na sede da Associação 
Campinense de Imprensa, 
seu apoio ao tucano Ro-
mero Rodrigues, da coli-
gação “Por amor a Cam-
pina”. O mesmo já havia 
feito Guilherme, no início 
da semana. “O cidadão Fé-
lix Araújo Neto vota em 
Romero Rodrigues. E vota 
porque, em seu programa 
de governo, ele aceitou de-
fender causas que lutamos 
durante anos em favor do 
povo de Campina Grande, 
como o passe livre para 
os surdos, o projeto Mul-
tilagos e uma rediscussão 
sobre a questão do lixo da 
cidade, dentro de padrões 
que sejam minimamente 
respeitáveis ao meio am-
biente”, declarou o comu-
nista.

Além de Guilherme 
Almeida, o ex-candidato a 
vice-prefeito esteve acom-
panhado do pai, Félix 
Araújo Filho, que foi pre-
feito de Campina Grande 
entre os anos de 1993 e 
1996. Filiado ao PP, Félix 
Filho também declarou 
que vai votar em Romero.

Por outro lado, o atual 
suplente de vereador Or-
landino Farias (PSC), que 
fez parte da coligação de 
Guilherme e Félix no pri-
meiro turno e conseguiu 
se eleger, finalmente bateu 
o martelo e decidiu anun-
ciar publicamente sua 
adesão à candidatura da 
peemedebista Tatiana Me-
deiros, da coligação “Cam-
pina segue em frente”. A 
adesão chegou a ser anun-
ciada por peemedebistas 
na semana passada, mas 
foi desmentida por uma 
filha e por assessores de 

Orlandino, que explicaram 
que ele ainda estaria con-
versando com políticos e 
aliados. A decisão saiu de-
pois de algumas reuniões 
com o prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo, e marca a 
volta de Orlandino ao gru-
po, no qual esteve até o 
ano passado, quando dei-
xou o PMDB para se filiar 
ao PSC.

PT rachado
Tatiana tem usado in-

tensamente a imagem e as 
declarações gravadas pelo 
ex-presidente Lula e pela 
presidente Dilma Rousseff 
para seu Guia, mas as pre-
senças das duas estrelas 
petistas parecem ter acir-
rado ainda mais a indis-
posição da ala do PT que 
esteve ao lado de Daniella 

Ribeiro (PP) no primeiro 
turno. O professor Pedro 
Lúcio, membro da tendên-
cia Democracia Socialista, 
ala que declarou guerra 
ao PMDB, usou as redes 
sociais para anunciar, sem 
meias palavras, seu voto no 
tucano. “Não tem PT, Lula, 
Dilma e..... que me faça 
votar na senhora Tatiana. 
Voto Romero”, afirmou.   

MPF inscreve 
para estágio 
em Sousa de 14 
a 18 de janeiro

O Ministério Público Fe-
deral inscreve de 14 a 18 de 
janeiro de 2013 para o proces-
so seletivo para formação do 
quadro de reserva de estagi-
ários de Direito do programa 
de estágio da Procuradoria da 
República em Sousa (PB). O 
edital foi divulgado  ontem.

 As inscrições serão rea-
lizadas através da página do 
Ministério Público Federal na 
Paraíba, em www.prpb.mpf.
gov.br.  A data anteriormente 
prevista para realização das 
provas (11 de novembro de 
2012) está cancelada. Poste-
riormente, o MPF divulgará 
edital de convocação com a 
nova data de aplicação das 
provas (40 questões objeti-
vas e 2 discursivas).

Tatiana recebeu adesão do suplente de vereador Orlandino Farias e a presença de estrelas no Guia

Romero tem o apoio de Félix Araújo, ex-candidato a vice-prefeito na chapa de Guilherme Almeida

A prefeita do município 
de Jacaraú, a 96 quilômetros 
da capital, Maria Cristina da 
Silva, responderá a ação pe-
nal por fraude em licitação, 
falsidade ideológica e crimes 
de responsabilide.

Também serão réus na 
ação o marido da prefeita, 
Marcos Domingos da Sil-
va, secretário de Finanças e 
membro da Comissão Per-
manente de Licitação da 
prefeitura, e a ex-tesoureira 
Maria do Carmo Pessoa. A 
decisão é do Pleno do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF-5), no Recife, ao 
receber a denúncia do Minis-
tério Público Federal (MPF). 

De acordo com a de-
núncia, a Prefeitura de Ja-

caraú recebeu, em 2006, R$ 
73.178,13 em verbas fede-
rais do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte Es-
colar (PNATE), tendo gas-
to R$ 51.300,00 desse total 
em locação de veículos para 
transporte escolar. Entre-
tanto, em vez de fazer uma 
contratação única, por meio 
de licitação, efetuou várias 
contratações diretas e su-
cessivas do mesmo serviço, 
em valores menores. Com o 
fracionamento das despesas 
– uma prática irregular –, a 
prefeitura deixou de realizar 
o processo licitatório, que 
pode ser dispensado para 
valores abaixo de 8 mil reais.

Segundo o MPF, há tam-
bém fortes indícios de que dois 

dos veículos locados à prefei-
tura  pertencem a Marcos Do-
mingos da Silva, e não às pes-
soas em nome das quais foram  
emitidas as notas de empenho 
e os cheques de pagamento – 
documentos e assinados por  
Maria do Carmo Pessoa.

Os três réus responderão 
pelos crimes de dispensa ile-
gal de licitação (art. 89 da Lei  
8.666/93) e falsidade ideoló-
gica (art. 299 do Código Penal). 
Se condenados, poderão rece-
ber pena de reclusão e multa. 

O MPF ofereceu a de-
núncia ao TRF5, no Recife, e 
não à primeira instância da 
Justiça Federal na Paraíba, 
porque Maria Cristina da Sil-
va, na condição de prefeita, 
tem foro privilegiado.

Prefeita de Jacaraú responderá 
a ação penal por ilegalidades 

DECIsÃo Do tRF

Pelo que as pesquisas indicam, dificilmente 
o senador Cícero Lucena (PSDB) conseguirá virar 
o jogo em seu favor na disputa pela Prefeitura 
de João Pessoa. Os institutos mostram que a 
candidatura de Luciano Cartaxo (PT) a cada dia 
mais se consolida e cria grandes dificuldades para 
os seus adversários.

Desde o início da campanha em João 
Pessoa que o deputado Luciano Cartaxo vem se 
mostrando com uma candidatura em crescimento. 
Fruto de um racha entre grupos políticos, até o 
final do primeiro turno o deputado não tinha o 
apoio nem da unanimidade do seu partido. 

Mesmo assim, conseguiu atrair o PPS para a 
sua candidatura, tirando proveito da briga deste 
partido com o PSB. Já bem próximo à realização 
do primeiro turno, quando as pesquisas 
descobriram um crescimento assustador de 
Luciano, o nome do deputado parece ter caído no 
gosto popular. 

O resultado disso se viu nas urnas. A 
coligação do PT-PPS teve quase o dobro de votos 
da coligação do senador Cícero Lucena, o segundo 
colocado, que conseguiu ir com ele para o 
segundo turno. Foi um feito e tanto, não há como 
negar. 

Mas o que houve, então, para Luciano ter esse 
crescimento tão vertiginoso, se o deputado nunca 
administrou, foi vereador e é deputado e teve 
uma passagem apagada pelo Palácio da Redenção 
como vice-governador?

A resposta não é simples. Mas pode-se se 
arriscar a dizer que Luciano foi beneficiado pela 
rejeição dos outros candidatos. Numa disputa, 
segundo apontam estudos, ter baixa rejeição 
é um dado altamente favorável em favor do 
candidato. 

É o caso do candidato do PT. De todos os 
que estavam e estão disputando a Prefeitura de 
João Pessoa, ele é o que tem o menor índice de 
rejeição. Com um discurso propositivo, ele vem 
conseguindo cair no gosto da população. 

O que não conta em seu favor? A onda que 
se criou na cidade de que ele já ganhou a eleição. 
Campanha não se ganha de véspera. Cícero 
Lucena tem dito que quem morre de véspera é 
peru de Natal. O resto só acaba quando o jogo 
termina. 

Como explicar o fenômeno 
Luciano Cartaxo em JP?

Pequeno e sabido
O vereador Santino, o que tem de pequeno, tem de sabido. Quando 

viu as pesquisas apontando Luciano Cartaxo na frente, o baixinho 
articulou seu partido, o PTdoB, e mudou de mala e cuia para a candidatura 
do PT. Resta saber se Luciano for eleito, o guarda-chuva da prefeitura vai 
cobrir todos esses que estão aderindo de última hora. 

Adesista de última hora só é respeitado até o dia da eleição. 

Vai procurar
O prefeito eleito de Sousa, André Gadelha (PMDB), anunciou que 

vai procurar o governador Ricardo Coutinho antes de sua posse em 1º de 
janeiro. Quer a garantia de que poderá firmar convênio entre o Estado e 
a Prefeitura de Sousa. “Durante a campanha, o governador prometeu que 
ajudaria Sousa. Espero que a promessa esteja de pé”, diz André. 

Política só vale à pena com civilidade. 

Virou uma fera
O deputado Frei Anastácio está uma fera com a prefeita eleita 

do Conde, Tatiana Lundegren. Ela andou dizendo que o padre, que foi 
candidato do PT naquela cidade, teve o apoio financeiro de Aloísio Régis. 
“Ela é mentirosa”, disse o deputado. A prefeita eleita diz que tem como 
provar a acusação que fez. “Ele (o padre) é bancado por Aloísio para me 
derrotar”, garante. 

O clima no Conde é de vaca desconhecer bezerro. 

Disputa plebiscitária
A disputa pela Prefeitura de Campina Grande é plebiscitária entre as 

famílias Cunha Lima e Vital do Rêgo. Se perder a prefeitura para Romero 
Rodrigues, o “cabeludo” Veneziano terá dificuldades para o seu projeto 
político. Se vencer, terá a vida facilitada. O senador Cássio Cunha Lima está 
entrincheirado em Campina há dias trabalhando em favor de Romero. 

Será uma disputa e tanto. 
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CÂNCER DE MAMA 

Governo quer mais acesso a exames

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
 

Programas vão beneficiar 
pessoas que moram nas 
regiões Norte/Nordeste

Brasília – O ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, 
destacou ontem que o país 
avançou no combate ao cân-
cer de mama e de colo do 
útero, mas acrescentou que 
ainda é preciso superar de-
sigualdades regionais para 
que mais pessoas, principal-
mente do Norte e do Nordes-
te, tenham acesso a exames 
preventivos e a tratamento.

Esses dois tipos de cân-
cer são os mais frequentes 
na população feminina. O 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) estima que em 2012, 
no país, haja 52,6 mil novos 
casos de câncer de mama e 
17,5 mil de colo do útero. 
Ambos podem ser tratados 
e até curados caso haja o 
diagnóstico e o tratamento 
adequado.

Esse é o principal ob-
jetivo do Outubro Rosa, 
movimento que ocorre 
mundialmente. No Brasil, a 
mobilização reúne um con-
junto de estratégias do Poder 
Público e de organizações da 
sociedade civil para cons-
cientizar a população sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce como forma de au-
mentar as chances de cura.

Entre as ações adotadas 
pelo Governo Federal estão 
programas de acesso a exa-
mes de prevenção e a tra-
tamento. “Temos feito com 
que os exames cheguem 
mais próximo às mulhe-
res, de forma mais regular 
e mais constante”, destacou 
Padilha, em entrevista ao 
programa Bom Dia, Minis-
tro, produzido pela Secre-
taria de Comunicação Social 
da Presidência em parceria 
com a EBC Serviços.

De acordo com ele, por 
ano, são realizados 30 mi-
lhões de procedimentos e 
tratamentos de câncer no 
país, “mas o acesso é ainda 
muito desigual.” O ministro 
lembrou que, além das uni-
dades de saúde, são dispo-
nibilizadas unidades móveis 
para realização de mamo-
grafias em locais de difícil 
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acesso e com menos estru-
tura. O Programa Mamogra-
fia Móvel foi criado por meio 
de portaria assinada no iní-
cio do mês.

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, o número 
de mamografias feitas no 
Brasil aumentou 41% no 
primeiro semestre de 2012 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. De 
acordo com Padilha, exis-
tem no Brasil mamógrafos 
suficientes para fazer duas 
vezes mais exames que o ne-
cessário, em mulheres com 
idade prioritária, acima dos 
50 anos. O problema é que 
muitos aparelhos estão fora 
de uso ou são subutilizados, 
segundo o ministro.

Em relação ao tratamen-
to, o ministério está investin-
do na compra de aceleradores 
lineares, equipamentos usa-
dos em radioterapia. Segundo 
o ministro, será firmado um 
acordo não só para a impor-
tação, mas também para a 
transferência de tecnologia. 
As empresas selecionadas se 
comprometerão a instalar fá-
bricas no Brasil até 2015.

“Quando se produz no 
país, reduz-se o custo. As 
oscilações do câmbio, do dó-
lar, não vão interferir. Além 
disso, haverá o acesso cada 
vez mais fácil, sobretudo aos 
chamados equipamentos de 
fronteira, os de última linha 
para o tratamento do cân-
cer”, explicou.

O câncer de mama não 
ocorre somente em mulhe-
res, embora entre os homens 
os casos sejam em menor nú-
mero. Segundo estimativas 
do Inca, entre a população 
masculina, são registrados 
250 novos casos por ano.

Brasília - A dor de quem 
tem um parente desapareci-
do parece eterna. É o caso de 
Deni Peres, que não sabe o 
paradeiro do irmão Luiz Re-
nato Pires, o único brasileiro 
que desapareceu na Bolívia, 
vítima da Operação Condor, 
ação conjunta entre seis paí-
ses sul-americanos, inclusive 
o Brasil, contra opositores às 
ditaduras militares, no fim da 
década de 1970.

“É a falta de não ter en-
terrado um corpo, não ter um 
final”, desabafa Deni Peres. 
O governo do Brasil reconhe-
ceu, até hoje, o desapareci-

mento de 13 brasileiros fora 
do país durante a operação, 
sendo sete na Argentina, cin-
co no Chile e apenas um na 
Bolívia.

Na tentativa de esclare-
cer o que ocorreu com esses 
desaparecidos políticos, a Co-
missão Nacional da Verdade 
criou um grupo exclusivo 
para tratar da Operação Con-
dor. A coordenadora do tra-
balho e conselheira da comis-
são, Rosa Maria Cardoso, diz 
que o grupo irá em busca de 
documentos e depoimentos 
para resgatar a história. “Nós 
vamos caracterizar essa ope-
ração, levantando questões 
factuais e evidências tam-
bém. Vamos ver os antece-

dentes no caso brasileiro”, 
disse.

O trabalho do grupo é 
visto por muitos como um 
princípio para se tentar 
apurar os crimes – como o 
desaparecimento de pessoas 
– cometidos durante a vigên-
cia da operação político-mili-
tar.  Para a deputada federal 
e presidenta da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara, 
Luiza Erundina (PSB-SP), a Lei 
da Anistia é um dos entraves 
para as investigações. 

“Os generais militares 
foram anistiados com a Lei da 
Anistia e os opositores tive-
ram que pagar com prisão, 
com exílio, com processos 
na Justiça Militar. Lamenta-

velmente, é isso que a gente 
não pode permitir, que haja 
mais retrocesso da democra-
cia brasileira”, conclui.

Para o presidente do 
Movimento de Justiça e Di-
reitos Humanos, Jair Krisch-
ke, em alguns dos países que 
integraram a Condor - como, 
por exemplo, a Argentina - a 
apuração dos crimes está em 
ritmo avançado. “Precisamos 
resgatar a verdade. A Co-
missão Nacional da Verdade 
tem a obrigação para com o 
povo brasileiro de resgatar 
essa verdade. Tem que dizer 
quem fez o quê.”

Ele ressalta a criação das 
comissões estaduais da Ver-
dade, que servirão para im-

pulsionar a comissão nacion-
al. “Quanto mais, melhor. 
Para ver se nós conseguimos, 
ao final das contas, che-
gar onde devemos chegar, 
que é apontar aqueles que 
foram responsáveis por esses 
crimes.”

Desde a última segunda-
feira, a TV Brasil exibiu a série 
jornalística, com quatro re-
portagens, sobre a Operação 
Condor.  A última foi exibida 
anteontem no Repórter Bra-
sil Noite. Depoimentos com-
pletos, fotos e documentos 
estão disponíveis no portal 
da Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), no endereço 
www.ebc.com.br/operacao-
condor.

Comissão vai buscar informações sobre desaparecidos 
opERAção CoNDoR

São Paulo - Com orça-
mento estimado para 2013 
em aproximadamente R$ 
42 bilhões, o prefeito eleito 
no dia 28 terá a missão de 
administrar a maior e mais 
rica cidade do Brasil. José 
Serra (PSDB) e Fernando 
Haddad (PT) disputam o 
comando da capital paulis-
ta, que tem Produto Inter-
no Bruto (PIB) de R$ 389,3 
bilhões, de acordo com da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2009 – o que re-
presenta 12,26% de toda a 
riqueza produzida no país.

José Serra é ex-prefeito 
da capital paulista e foi go-
vernador de São Paulo até 
2010. Nasceu em São Paulo 
(SP) e tem 70 anos. Econo-

mista, Serra começou sua 
carreira na política no movi-
mento estudantil da Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
chegando à presidência da 
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE). Mais tarde, Serra 
foi deputado federal, sena-
dor, ministro, prefeito e go-
vernador. Entre as propostas 
de Serra estão a ampliação 
da rede de centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras) e a transformação de 
200 favelas em bairros, com 
água e esgoto.

Ministro da Educação 
até o início deste ano, Fer-
nando Haddad nasceu em 
São Paulo (SP) e tem 49 anos. 
Formado em Direito, Haddad 
também começou sua traje-
tória política no movimento 
estudantil da Universidade 
de São Paulo (USP). No mi-
nistério, ajudou a implemen-

tar o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e a nova 
versão de prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Entre as propostas 
de Haddad estão a implanta-
ção de mil novos leitos hospi-
talares, a construção de três 
novos hospitais e a criação 
do bilhete único mensal para 
o transporte público.

No primeiro turno, Ser-
ra obteve 30,75% dos votos 
válidos e Haddad, 29,98%. 
Os votos brancos somaram 
5,43% e os nulos, 7,35%.

O vencedor do pleito no 
dia 28 irá administrar a cida-
de mais populosa do Brasil, 
com 11.376.685 habitantes, 
segundo levantamento divul-
gado este ano pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O eleitorado 
paulista é formado por 8,61 
milhões de pessoas.

Essa população desfruta 
de um Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) ele-
vado. A cidade recebeu pelo 
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(Pnud), em uma escala de 0 a 
1, o valor de 0,84.

O setor de serviços é 
o que tem o maior peso na 
economia da cidade. Ele res-
ponde por R$ 255 bilhões 
do PIB, seguido da indústria 
(R$ 67 bilhões), impostos 
sobre produtos líquidos (R$ 
67 bilhões) e agricultura (R$ 
25 milhões). Assim, a cidade 
passou a ser vista como polo 
de serviços e negócios.

Considerada a capital 
sul-americana de feiras e ne-
gócios, São Paulo tornou-se 
um dos principais destinos 
do mundo para eventos in-
ternacionais, movimentando 
cerca de R$ 2,9 bi por ano.

Novo prefeito terá orçamento de R$ 42 bi
São pAULo

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Ana Graziela Aguiar
Da Agência Brasil

o Inca estima 
que em 2012, 
no país, haja 
52,6 mil novos 
casos de 
câncer de 
mama e 17,5 
mil de colo 
do útero

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou ontem que o país avançou no combate ao câncer de mama e de colo do útero 
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Atentado mata oito no Líbano 
e causa temor no mundo árabe

Beirute (AFP) - O chefe 
do serviço de inteligência das 
Forças de Segurança Inter-
na (FSI) no Líbano, Wissam 
al-Hassan, está entre os mor-
tos do atentado que sacudiu 
Beirute ontem. A explosão do 
carro-bomba suscita temores 
da retomada dos atentados e 
assassinatos contra persona-
lidades políticas hostis à Síria 
entre 2005 e 2008.

O ataque, condenado 
pelos Estados Unidos e pelo 
Vaticano e praticado em um 
bairro do centro da capital 
libanesa, deixou no total oito 
mortos e 86 feridos, de acor-
do com um registro oficial.

A explosão ocorreu a 
apenas 200 metros da sede 
do partido cristão, o Phalange, 
contrário ao regime do presi-
dente sírio Bashar al-Assad.

O general Hassan era li-
gado a Saad Hariri, líder da 
oposição libanesa hostil ao 
regime de Damasco, e era con-
siderado um dos principais 
candidatos para assumir o co-
mando das FSI no final do ano.

Os serviços de inteligên-
cia das FSI desempenharam 
um papel crucial na prisão, 

em 9 de agosto, do ex-minis-
tro libanês Michel Samaha, 
partidário do regime sírio, 
como parte de um caso de 
explosivos apreendidos que 
deviam ser armazenados no 
norte do Líbano. 

Segundo a oposição, ele 
acionou “medidas de seguran-
ça excepcionais” para se pro-
teger de eventuais ataques.

Os serviços de inteligên-
cia das FSI também tiveram 
um papel fundamental na 
busca dos responsáveis pelos 
atentados e assassinatos que 
tiveram como alvos persona-
lidades políticas entre 2005 e 
2008 e pelos quais Damasco 
foi acusado, principalmente 
pela morte do ex-primeiro-
ministro Rafic Hariri, pai de 
Saad, em 2005.

Saad Hariri acusou o pre-
sidente sírio, Bashar al-Assad, 
pelo assassinato de Hassan.

“Acusamos Bashar al-As-
sad de ter assassinado Wis-
sam al-Hassan, garantidor da 
segurança dos libaneses”, dis-
se o ex-primeiro-ministro a 
uma rede de notícias libanesa.

“Eu acuso, abertamente, 
Bashar al-Assad e seu regime 
de terem matado Wissam al- 
Hassan”, afirmou o líder druso 
Walid Joumblatt.

A classe política, dividida 
entre partidários e adversá-

rios do regime sírio, conde-
nou de forma unânime o aten-
tado, mas evitou acusações.

“O regime sírio não está 
alheio a este tipo de explo-
sões, é um atentado político 
por excelência”, afirmou o 
deputado Nadim Gemayel, 
membro da oposição libanesa 
hostil a Damasco.

A potente explosão de 
ontem, a primeira deste tipo 
na região de Beirute desde 
2008, reaviva a preocupação 
por um contágio do conflito 
sírio, que divide os libaneses.

Devastação
Dois edifícios ficaram 

devastados pela explosão em 
uma rua estreita perto da pra-
ça Sassine, em Ashrafieh. 

“Ouvimos uma forte ex-
plosão. A terra tremeu sob os 
nossos pés”, disse Roland, de 
19 anos, em meio a uma mul-
tidão de membros do exército, 
socorristas e curiosos.

Nancy, de 45 anos, chora-
va enquanto refletia a respei-
to de como esteve tão perto 
da morte. “Eu estava chegan-
do em casa quando vi meu 
prédio em chamas. Eu teria 
morrido se estivesse em casa”, 
comentou.

Parentes de funcionários 
do banco BEMO, que teve suas 
janelas quebradas, se dirigi-

O chefe do serviço de 
inteligência do país 
está entre os mortos

MUNDO

A explosão do carro-bomba ocorreu em Beirute e deixou ainda 86 feridos e rastro de destruição

FOTO: Divulgação

ram para o local para procu-
rar por seus entes queridos. 

Um socorrista, identifi-
cado como Rahmeh, afirmou: 
“Isto me lembra os ataques 
durante a guerra civil (de 
1975-1990) e de depois da 
guerra”.

Soldados e o ministro do 
Interior, Marwan Sharbel, tam-
bém foram ao local do primei-
ro atentado com carro-bom-
ba em Beirute desde o dia 25 
de agosto de 2008, quando o 

principal investigador antiter-
rorismo do país foi morto com 
outras três pessoas.

O maior atentado com 
carro-bomba desde a guerra 
civil libanesa, de 1975 a 1990, 
ocorreu no dia 14 de fevereiro 
de 2005, quando uma grande 
explosão matou o ex-primei-
ro-ministro Rafiq Hariri e ou-
tras 22 pessoas.

Na ocasião, o Líbano esta-
va ocupado por tropas sírias, 
que entraram no país durante 

a guerra civil, e sua política 
era dominada por Damasco.

Hariri foi um simpati-
zante do regime sírio, mas se 
posicionou contra o governo 
antes de ser assassinado.

Ninguém nunca foi julga-
do pelo assassinato, mas um 
tribunal apoiado pela ONU 
indiciou quatro membros do 
grupo muçulmano xiita Hez-
bollah, que agora domina o 
governo libanês e é aliado do 
presidente sírio.
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Definidos os valores
do Bolsa-Atleta que
chegam até R$ 1,5 mil

ATLETISMO

Provas dos Jogos 
Escolares marcam
a abertura hoje

UFPB inaugura a nova pista
A nova pista que será 

inaugurada na manhã des-
te sábado na UFPB já estreia 
com uma competição impor-
tante no calendário esporti-
vo do Estado. Será disputada 
logo mais a etapa estadual 
dos Jogos Escolares da Paraí-
ba, na modalidade de atletis-
mo, na categoria de 15 a 17 
anos. Os campões de cada 
região de ensino do Estado 
se reunirão para buscar uma 
vaga nas Olimpíadas Escola-
res Brasileiras.

As provas começam às 
8h. A primeira a ser disputa-
da será os 3000m masculino, 
disputa de maior distância 
nos Jogos Escolares. O tor-
neio ainda terá as provas de 
100, 200, 400, 800 e 1500m 
rasos, com disputas no mas-
culino e no feminino. Ainda 
nas corridas, será disputado 
os 110m com barreira entre 
os homens e o 100m com 
barreiras para as mulheres.

Após essas competições 
será a vez das provas de cam-
po, com o arremesso de peso, 
o lançamento de disco e o 
lançamento de dardo, todas 

elas com disputas no mascu-
lino e feminino. O salto em 
altura e o salto em distância 
fecham a competição, que 
promete bastante.

Para o diretor técnico da 
Federação Paraibana de Atle-
tismo (FpbA), Pedro Almeida, 
a expectativa é de uma com-
petição de alto nível somada 
a uma grande estrutura que 
pela primeira vez será utili-
zada em uma competição.

“A expectativa é bastan-
te boa, em função do nível 
dos atletas e da qualidade 
da pista que agora temos 
aqui na cidade e na Univer-
sidade. Nós esperamos que 
os atletas se saiam melhor, 
pois agora vão estar dis-
putando em uma pista que 
é utilizada nas principais 
competições do mundo. É 
possível que muitos índices 
baixem nesse torneio, em 
virtude da nova estrutura”, 
analisou o dirigente.

Em novembro a pista da 
UFPB vai receber os Jogos Es-
colares Sul-Americanos para 
atletas de 12 a 14 anos. A 
competição vai ocorrer entre 
os dias 29 de novembro e 6 de 
dezembro, na cidade de Na-
tal, no Rio Grande do Norte, e 
apenas as provas de atletismo 
vão ser disputadas em João 
Pessoa.

Pedro Alves
Especial para A União

A Vila Olímpica da 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) será 
inaugurada hoje após 
três anos de construção 
e mais de R$ 6 milhões 
em investimentos. A pri-
meira competição a ser 
sediada no novo com-
plexo esportivo da UFPB 
será os Jogos Escolares 
da Paraíba. O evento 
leva as provas do Atle-
tismo até a mais nova e 
moderna pista de atle-
tismo do Nordeste.

O prefeito universi-
tário da UFPB, Alessan-
dro Diniz, enfatizou que 
apesar do longo perío-
do para a conclusão das 
obras, os benefícios da 
implantação da Vila no 
Campus de João Pessoa 
serão sentidos diaria-
mente pela comunidade 
acadêmica, o que repre-
senta uma grande me-
lhoria no ensino.

“Dentro da Univer-
sidade o equipamento 
vai auxiliar nos cursos 
de Graduação, Pós-Gra-
duação e na área tam-
bém de extensão dos 
cursos de Saúde. Educa-
ção Física, Nutrição, Me-
dicina, Fisioterapia, por 
exemplo, são cursos que 
vão utilizar a Vila Olím-
pica diariamente”, disse 
Alessandro. 

O prefeito da UFPB 
ressaltou ainda que a 
sociedade paraibana e 
até mesmo os atletas de 
todo o Brasil serão be-

neficiados com o equi-
pamento, visto que o 
local também sediará 
eventos nacionais e in-
ternacionais.

Odiretor técnico da 
Federação Paraibana de 
Atletismo, Pedro Almei-
da, enfatizou a impor-
tância da Vila Olímpica 
como sala de aula para 
atividades de extensão 
e de laboratório. Valter 
Azevedo Pereira, chefe 
do Departamento de 
Educação Física, expli-
cou que todos os espa-
ços oferecidos na Vila 
Olímpica estão dentro 
das normas oficiais. A 
pista de atletismo com 
400 metros, salto em 
distância e arremesso de 
peso serão disponibiliza-
das aos atletas e à popu-
lação para a prática de 
atividades físicas.

A Vila Olímpica 
conta com campo de 
futebol, arquibancada 
coberta para 1.200 luga-
res, torre de observação, 
pista de atletismo oficial 
com 400 metros, pista de 
salto em distância, arre-
messo de peso, vestiário, 
sala antidoping e bio-
química, Departamento 
Médico, sala para aque-
cimento e depósito para 
equipamentos.

Além do espaço fí-
sico para a prática de 
exercícios e competi-
ções, a UFPB também in-
vestiu em equipamentos 
como varas, colchões, 
obstáculos, pesos para 
arremesso, sensores de 
chegada, entre outros. 

Investimentos foram
superiores a R$ 6 mi
Herbert Clemente
Especial para A União

O Botafogo Espec-
tros manteve os 100% 
de aproveitamento no 
Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano, 
vencendo o Dragões do 
Mar de Fortaleza por 20 a 
0, no último sábado. Com 
a vitória, o Belo é um dos 
finalistas da região Nor-
deste. Pela primeira vez 
um clássico nordestino 
do futebol de campo. A 
equipe pessoense vai dis-
putar a vaga para a pró-
xima fase do Brasileiro 
contra o América Bulls, 
de Natal. A decisão da 
conferência será neste sá-
bado no Estádio do Sesi 
em Natal, às 18h. 

Com o passar das 
fases, os duelos vão fi-
cando cada vez mais 
complicados para o re-
presentante da Paraíba 
na competição. Apesar 
da reconhecida quali-
dade do time de João 
Pessoa, que é um dos 
melhores do país, a cada 
partida, o adversário di-
ficulta mais a vitória do 
Belo. 

Contra o Dragões do 
Mar do Ceará, mesmo 
com a defesa sendo per-
feita sem sofrer gols, o 
placar não foi dos maio-
res como vinha sendo re-
gra na fase de grupos do 
torneio. “A primeira fase 
foi boa, mas os desafios 
devem começar agora. 
A tendência é que os ad-
versários só melhorem 
de agora em diante, o 

Botafogo tem jogo decisivo hoje contra o
América Bulls no Estádio do Sesi, em Natal

FUTEBOL AMERICANO

que é muito bom já que 
esperamos pegar umas 
pedreiras nos playoffs na-
cionais”, frisou Brian Guz-
man, técnico da equipe.

Além da qualidade 
dos times adversários esta-
rem aumentando, um dos 
principais problemas do 
time vem sendo os desfal-
ques por motivos clínicos. 
Desde o início do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Americano, o Belo Espec-
tros vem sofrendo com 
essas constantes lesões. 
Mesmo assim, Brian acha 
que os que vêm entrando 
estão dando conta do re-
cado.

“Claro que sempre 

esperamos terminar a pri-
meira fase sem lesões e 
infelizmente sofremos vá-
rias, perdendo jogadores 
importantes, mas mostra-
mos que temos um banco 
forte e tempo o suficiente 
para recuperar a maioria 
dos lesionados”, comen-
tou.

Devido a campanha 
do time potiguar ter sido 
melhor, o América Bulls 
teve o direito de jogar a 
grande final em casa. Ape-
sar disso, a melhor defesa 
da competição é da equi-
pe de João Pessoa. “Mos-
tramos, porque termina-
mos a primeira fase com a 
melhor defesa do Brasilei-

ro, mas ainda temos muito 
o que corrigir no ataque e 
vamos buscar melhorar 
nessa final”, finalizou o 
comandante.

O América
fez uma
campanha
superior ao
Botafogo e, 
por isso joga
em seus
domínios

O representante da Paraíba no Brasileiro faz uma campanha brilhante e ainda está invicto

FOTOS: Evandro Pereira

Além da moderna pista, um lance de arquibancada foi construído, num investimento superior a R$ 6 milhões feito pela instituição

FOTO: Divulgação
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Os votos e a bola
Como faço todos os dias, sentei ao lado do meu ami-

go Bruno Filho, parceiro da CBN, e matutei com o mesmo, 
opiniões em relação aos boleiros candidatos nas últimas 
eleições pelo Brasil a fora. 

 Nas eleições que aconteciam num passado não tão 
distante, as coisas pareciam mais fáceis para pretensos 
candidatos oriundos da bola que prometiam  resolver todos 
os problemas do povo politicamente falando, em país que 
não sei se ainda é, mas já foi considerado, o suprassumo 
do futebol mundial.

 Lembro-me de casos famosos, alguns mais antigos 
e outros nem tanto, que levaram astros dos gramados 
às Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e até ao 
Congresso Nacional. 

Hoje ainda temos alguns ex-jogadores que fizeram 
história cumprindo seus mandatos, casos recentes de 
Romário, deputado federal, um dos cinco maiores jogado-
res do futebol brasileiro, e que pelas pesquisas tem tido 
o seu trabalho aprovado pela maioria da população. Falo 
também de Robgol, o paraibano que é astro paraense e 
ídolo de seu tempo, além de muito querido no Norte e 
Nordeste brasileiro.

 Num passado mais distante, lembramos do pernam-
bucano Biro-Biro, que saiu da Ilha do Retiro para brilhar no 
Corinthians, e que na sua primeira tentativa foi campeão 
de votos. Túlio Maravilha, outro exemplo, alçou voos altos 
como parlamentar amparado pela sua simpatia e os quase 
mil gols, que ele alega ter feito. 

Aqui na Paraíba, um que sobrevive há muito tempo no 
berço político é Zé Luis, vice-prefeito de Campina Grande, 
que já foi vereador e deputado.

 Porém, neste pleito para cargos municipais realizado 
recentemente, as coisas mudaram muito e o mapa geopolí-
tico da congregação da bola com o voto, não foi o mesmo.

Muitos tentaram, mas poucos conseguiram se eleger, 
numa demonstração inequívoca de que os tempos são 
outros.

 O caso de aprovação mais importante, veio do Sul 
do país, mais especificamente da cidade de Caxias do Sul, 
na serra gaúcha aonde Washington, o “coração valente”, 
ex-atacante do Fluminense e outras grandes equipes do 
futebol nacional foi eleito vereador, além de ter sido o mais 
votado.

 Outro que passou no teste das urnas foi o antigo 
jogador da seleção alemã, campeão brasileiro pelo Atlético 
Paranaense, Paulo Rink, que alcançou o seu intento em 
Curitiba. Como destaque ainda, o “talismã” corintiano Tupã-
zinho que, segundo a maioria, deu ao clube o primeiro título 
brasileiro em 90, elegeu-se em Tupã, interior de São Paulo.

 Claro que outros devem ter tido sucesso, já que ao 
lado do meu amigo comentarista Bruno Filho, só consegui-
mos descobrir estes.

Cito agora alguns dos que não chegaram lá, começan-
do por nosso estado, onde Edmundo o eterno artilheiro, o 
maior jogador da cidade de Itaporanga de todos os tempos 
não foi eleito. Outros que sobraram, Carlos Roberto, Ídolo 
no Botafogo e Auto Esporte, Raminho, volante de luxo e 
craque da bola etc...  

Lembra de Andrade, supercampeão pelo Flamengo 
como jogador e campeão também como treinador, que 
mesmo com o apoio de Zico, o eterno “Galinho de Quintino” 
ficou de fora.

 Goleiros são dois, Roger que também jogou pelo Fla-
mengo, e o grande ídolo Carlos Germano, que teve sua vida 
ligada ao Vasco da Gama e à Seleção Brasileira. Saindo em 
direção à General Severiano, nos deparamos com Donizete 
“pantera” e o capitão Gonçalves, campeões brasileiros de 
95, que igualmente não se elegeram.

 Na ponte-aérea chegamos a São Paulo, lá o “Divino” 
Ademir da Guia, maior jogador do Palmeiras de todos os 
tempos não se elegeu, ele que tentava voltar para a Câma-
ra Municipal. Pelos lados do Corinthians o folclórico Dinei 
tentou de novo e nada... Prometeu nunca mais participar.

 O caso mais emblemático também vem do Parque São 
Jorge, aonde o maior ídolo dos últimos 25 anos da segunda 
maior torcida do mundo, não só não conseguiu o número de 
votos necessários, como também o apoio de seus atuais 
colegas de profissão. Marcelinho Carioca deu em água.

 Um conselho e uma pergunta àqueles que ainda vão 
tentar, Marcelinho é sintomático, adorado por uma nação 
de trinta milhões de eleitores e não conseguiu.

A política é ou não é muito mais complicada do que 
possa imaginar a nossa vã filosofia?...

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

A cidade de Campina Grande, loca-
lizada a 120 Km de João Pessoa, vai re-
ceber motoqueiros de todo o Brasil no 
período de 26 a 28 deste mês, quando 
será realizado o 70 Campina Grande Mo-
tofest. O evento acontecerá no Parque 
do Povo e, paralelamente, será realizada 
a 3a confraternização do Br’s e a 1ª con-
fraternização da Confraria Hayabusa NE.

A Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur) está apoiando o evento com a 
divulgação nos meios de comunicação 
de todo o país, além de viabilizar a vinda 
de uma equipe de jornalistas de Brasília 
(DF). Os repórteres são especializados em 
motociclismo e atuam no site www.en-
controdemotos.com.

Organizado pelo motociclista e em-
presário Álvaro Lucena, o 7º Campina 
Grande Motofest é um dos maiores en-
contros de motos do Nordeste brasileiro. 
“No primeiro encontro tive muito traba-
lho para realizar. Mas depois consegui 
patrocinadores que estão nos ajudando 
na realização desse encontro de moto-
ciclistas que já faz parte do calendário 
turístico de Campina”, afirmou Álvaro, 
que aproveitou para agradecer o apoio 
da PBTur e de todos os patrocinadores.

Este ano, a 7a edição vai homena-
gear Tio Bel, que aos 95 anos, é o mo-

Campina vai receber pilotos de todo o Brasil
MOTOFEST

tociclista mais velho em atividade 
no mundo. Segundo Álvaro, Tio Bel 
sempre lutou pelo motociclismo na 
Paraíba e aos 18 anos fundou o pri-
meiro Motoclube de Campina Gran-

de. “Nesses anos todos de motoci-
clismo aprendi muito com ele. Não 
poderia deixar de fazer uma grande 
homenagem ao meu velho e queri-
do amigo”, afirma.

Motoqueiros de vários estados vão estar em Campina de 26 a 28 deste mês

FOTO: CBV/Divulgação

Bolsa-Atleta deve pagar até
R$ 1,5 mil aos beneficiários
Normas para inscrições
foram divulgadas em
portaria da Sejel ontem

As inscrições para o Pro-
grama Bolsa-Atleta, do Go-
verno do Estado, começaram 
ontem. Os interessados em 
receber o benefício devem 
comparecer à sede da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), de 
segunda a sexta, a partir das 
14h, com toda a documenta-
ção exigida para a inscrição. 
A sede da Sejel fica na Ave-
nida Epitácio Pessoa, 1457, 
3º andar. A relação com toda 
a documentação necessária 
para as inscrições pode ser 
encontrada na portaria nú-
mero 16/2012, publicada no 
Diário Oficial do dia 19 deste 
mês. Os atletas paraibanos 
têm até o dia 19 de novem-
bro para se inscreverem no 
programa do Governo.

De acordo com a Lei de 
número 8.481/2008, exis-
tem quatro tipos de bolsas 
para beneficiar os atletas 
e para-atletas: a bolsa de 
rendimento internacional, 
destinada aos que tenham 
integrado a delegação bra-
sileira nos últimos Jogos 
Olímpicos ou Paralímpicos; 
a bolsa de rendimento na-
cional, para quem conquis-
tou na competição máxima 
da temporada nacional, no 
ano anterior ao pleito, o 
primeiro, segundo ou ter-
ceiro lugar ou esteja em 
primeira, segunda ou ter-
ceira colocação no ranking 
nacional de sua modalida-
de; a bolsa institucional 
categoria talento esportivo, 
para os que tenham no má-
ximo 23 anos no momento 
da assinatura do contrato; 
e a bolsa estudantil  para 
os estudantes que tenham 
conquistado o primeiro, se-
gundo ou terceiro lugar na 
Primeira Divisão das Olim-

píadas Escolares Brasileiras 
no ano anterior ao pleito.

Para as quatro modali-
dades da bolsa são exigidas 
cópias da identidade, CPF e 
comprovante de residência, 
além de uma declaração que 
comprove que o atleta não 
recebe benefício semelhante 
ao do Bolsa-Atleta na esfera 
municipal ou federal. Se o 
interessado for menor de 18 
anos, está sendo exigida uma 
declaração de autorização 
do responsável. Caso a bolsa 
seja escolar, é preciso uma 
declaração da instituição de 
ensino a qual o atleta está 
vinculado, comprovando a 
regularidade da matrícula e 
o bom rendimento escolar 
do aluno.

O maior benefício ofere-
cido pelo Governo é no valor 

de R$ 1.500. Este valor será 
válido para os atletas que se 
enquadrarem na modalida-
de internacional do progra-
ma. Os atletas da modalida-
de nacional vão receber R$ 
700. Os contemplados pelo 
Bolsa-Atleta na modalidade 
institucional receberão um 
salário mínimo. Já os atletas 
da modalidade escolar po-
dem receber até um salário 
mínimo.

O presidente da comis-
são do Bolsa-Atleta, Antônio 
Meira, o Toinho, disse que 
espera uma grande movi-
mentação nas inscrições e 
destaca que a retomada do 
programa será mais um mar-
co para o esporte na Paraíba. 
“A retomada do Bolsa-Atleta 
pelo Governo do Estado será 
um marco importantíssimo 

para o esporte paraibano. A 
equipe da Sejel estará pronta 
para receber os atletas inte-
ressados e, por isso, a movi-
mentação deverá ser intensa 
no período”, disse Toinho.

O secretário José Marco, 
da Sejel, explicou que o atle-
ta só será contemplado com 
a bolsa caso se enquadre 
dentro da lei,  ressaltando 
a seriedade da gestão esta-
dual. “O Governo está reto-
mando o Bolsa-Atleta com a 
inteira responsabilidade de 
não haver apadrinhamentos 
e só serão contemplados os 
que realmente tiverem suas 
inscrições e documentações 
aprovadas pela comissão 
como manda a lei. A serie-
dade do trabalho é uma das 
marcas dessa gestão esta-
dual”, frisou o secretário.

Herbert Clemente
Especial para A União

O governador Ricardo Coutinho lançou no mês passado na Funad a continuidade do Programa Bolsa Atleta

FOTO: Evandro Pereira



Jogadores retornam aos treinos
BOTAFOGO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Depois do entendimento 
com a diretoria, tudo 
voltou ao normal no clube

Assim como o time 
principal que não vem 
bem na Série C do Cam-
peonato Brasileiro e quer 
dar a volta por cima, a 
equipe Sub-21 do Treze 
quer reverter um quadro 
completamente desfavo-
rável neste início da Copa 
Paraíba. Com duas derro-
tas seguidas fora de casa, 
o Galo quer agora apro-
veitar o fator campo para 
devolver as derrotas aos 
adversários neste returno 
do triangular. E a primei-
ra chance para isto será 
na próxima quarta-feira 
contra o CSP, no Amigão.

A diretoria está pre-
ocupada com os resulta-
dos da Copinha, porque é 
uma maneira mais fácil e 
rápida de conseguir uma 
vaga na Copa do Brasil de 
2013 e o clube não quer 
desperdiçar. De acordo 
com a forma de disputa 
da competição, os dois 
primeiros colocados dis-
putam o título e o Treze 
está na lanterna sem ne-
nhum ponto conquistado 
até o momento.

A partir desta sema-
na, o técnico Walter Bahia, 
que vinha sendo também 
auxiliar técnico de Mar-
celo Vilar  no time princi-
pal, está com dedicação 
exclusiva à equipe Sub-21. 
Segundo o supervisor Jo-
simar Barbosa, é chegada 
a hora da reação. “Vamos 
jogar em casa, com o apoio 
de nossa torcida, em um 
campo onde treinamos e 
jogamos. e com dimen-
sões bem superiores ao da 
Graça, onde atuamos nos 
dois primeiros jogos. Isto 
tudo está em nosso favor 
e vamos aproveitar muito 
bem para dar a volta por 
cima, mesmo respeitando 
o poderio das duas outras 
equipes”, afirmou.

Hoje, Walter Bahia 
comanda um treino téc-
nico-tático no Amigão, 
mas só definirá o time 
titular que vai enfrentar 
o CSP em um coletivo na 
tarde da próxima segun-
da-feira. Mas a princípio, 
o treinador não deverá 
fazer nenhuma alteração 
em relação a equipe que 

Walter Bahia ainda acredita na reabilitação
nos dois jogos contra o Botafogo e CSP

cOPA PARAÍBA sUB-21

enfrentou o CSP e o Bota-
fogo. Na semana passada, 
o time fez um jogo treino 
com a equipe amadora do 
Sport Clube Malhada, de 
São José do Cariri e ven-
ceu por 4 a 1.

Depois de auxiliar 
Marcelo Vilar durante 
quatro meses nas dispu-

O Paraíba de Cajazeiras, 
que vai disputar o Campeo-
nato Paraibano da Primeira 
Divisão, em 2013, apesar de 
ter em mãos  três nomes, 
continua com indefinição em 
relação ao técnico que vai 
comandar a equipe na próxi-
ma temporada. O presidente 
Tiko Miudeza informou que 
o mistério será revelado ape-
nas na primeira quinzena de 
dezembro. “São profissionais 
qualificados, com vasta expe-
riência, sendo, dois deles do 
Estado do Ceará e o outro do 
Rio de Janeiro”, garantiu o di-
rigente.

Uma folha mensal em 
torno de R$ 80 mil e um elen-
co de 25 jogadores é a pre-
visão da diretoria do clube 
para o campeonato estadual. 
“Temos os pés no chão. Faze-
mos tudo planejado para não 
cairmos em erros. Foi sem-
pre assim em edições passa-
das”, afirmou Tiko Miudezas, 
que, na próxima semana, 
estará em João Pessoa parti-
cipando de reunião na Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
quando serão feitos os acer-
tos finais para a realização da 
competição.

 O presidente do Pa-
raíba garantiu que o time é 

hoje uma referência na ci-
dade de Cajazeiras e região 
polarizada, no entanto, se faz 
necessário montar um bom 
grupo para não decepcionar. 
“As cobranças são muitas, os 
patrocinadores também, po-
rém, vamos formar um bom 
elenco e brigarmos de igual 
por igual com os clubes con-
siderados de grande ponta 
no cenário esportivo parai-
bano”, alegou.

A base também terá sua 
vez para o Campeonato Pa-
raibano de Futebol Profissio-
nal 2013, conforme garantiu 
o dirigente máximo do Pa-
raíba. “O clube já tem alguns 
atletas de base no quadro de 
profissionais e é nosso in-
teresse em aproveitarmos. 
Nossa missão é a união, o so-
matório e não a divisão, ex-
clusão e redução”, falou Tiko 
Miudezas.

 Assim que for defi-
nido o nome do novo técnico 
do Atlético de Cajazeiras, o 
presidente do time informou 
que, dias depois, será divul-
gada a relação oficial dos 
jogadores, em festa de apre-
sentação a ser programada 
para o Estádio Perpetão, 
principal praça esportiva do 
município.

Clube ainda não definiu
o nome do novo técnico

PARAÍBA

tas da Série C do Brasi-
leiro, Walter Bahia agora 
passa a se dedicar exclu-
sivamente ao time B do 
Treze na Copa Paraíba 
Sub-21. O treinador, que 
esteve com a delegação 
alvinegra no interior do 
Ceará durante cinco dias, 
sequencia os preparati-
vos do time para os dois 
jogos de volta contra CSP 
e Botafogo-PB.

O primeiro deles acon-
tece na próxima quarta-
feira, no Estádio Amigão, 
diante do CSP, segundo co-
locado com três pontos. O 
outro será frente ao Belo, 
dia 7 de novembro. O Bota 
lidera a competição com 
seis pontos e 100% de 
aproveitamento.

De acordo com o regu-
lamento da Copa Sub-21, 
os dois primeiros colocados 
vão disputar o título, que 
dará direito ao campeão 
a segunda vaga do estado 
na Copa do Brasil de 2013. 
A primeira foi conquista-
da pelo Campinense, por 
ter sido campeão estadual 
deste ano.

Ramiro deve fazer mudanças para buscar
a segunda vitória na próxima quarta-feira

Walter Bahia dirige a equipe

Após a derrota para 
o Botafogo, o técnico do 
CSP, Ramiro Sousa, deverá 
fazer uma série de alte-
rações na equipe para a 
próxima partida, quarta-
feira contra o Treze, no 
Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, no primeiro 
jogo do returno da Copa 
Paraíba Sub-21. Ele ficou 
muito insatisfeito com 
o resultado da partida e 
principalmente com o de-
sempenho da equipe e de 

alguns jogadores. Apesar 
de não querer adiantar 
quais serão as modifica-
ções, é possível confirmar 
algumas, como o meia 
Anderson, que foi expul-
so contra o Belo e terá de 
cumprir suspensão. Juni-
nho e Fernando Júnior 
são os candidatos à posi-
ção, podendo até entrar 
os dois juntos, caso o trei-
nador opte por fazer mais 
mudanças no meio.

Outro que não deve-
rá ser titular é o zagueiro 
Wellington. Nem Rami-
ro, nem a diretoria, vem 

satisfeita com o compor-
tamento do jogador que 
anda abusando das recla-
mações contra a arbitra-
gem. “Ele deverá perder a 
posição porque da forma 
que está não pode conti-
nuar”, disse o presidente 
do Tigre, Josivaldo Alves. 

Por outro lado, o 
treinador terá o retorno 
do volante titular Peu. A 
comissão técnica pediu a 
realização de um amisto-
so neste fim de semana, 
mas a diretoria não con-
seguiu um adversário. 
“Nós tentamos atender 

ao pedido de Ramiro 
para manter o ritmo do 
time e testar algumas 
mudanças que deverá fa-
zer no próximo jogo, mas 
não encontramos adver-
sários disponíveis”, disse 
Josivaldo Alves.

Sobre o jogo de quar-
ta-feira, Josivaldo disse 
que o time vai buscar 
uma vitória a qualquer 
custo para se manter na 
briga pelo título da Copa 
Paraíba Sub-21, compe-
tição que vale uma vaga 
para disputar a Copa do 
Brasil de 2013. 

Jogadores treinaram normalmente, ontem, visando o terceiro jogo na Copa Paraíba, depois de entendimento com a diretoria do clube

A equipe do Botafogo, 
que participa da Copa Paraíba 
Sub-21, retornou ontem aos 
treinos, depois de paralisar as 
atividades na última quinta-
feira. Segundo notícias divul-
gadas na imprensa, o motivo 
da paralisação foi uma greve 
dos atletas por causa de dois 
meses de salários atrasados. 
O fato gerou muitos comen-
tários e insatisfações nos 
bastidores do clube, num mo-
mento em que está sendo es-
colhida a nova diretoria para 
o biênio 2012/2014.

Ontem à noite, o presi-
dente Nelson Lira distribuiu 
uma nota desmentindo a 
informação. Segundo ele, os 
salários dos jogadores es-
tão atualizados, totalmente 
dentro do prazo previsto 
nos respectivos contratos. 
A nota diz ainda que estava 
programada uma reunião 
com os jogadores e a comis-
são técnica, para o início da 
tarde da última quinta-feira, 
e teve de ser adiada, devido 
a impossibilidade do presi-
dente comparecer no horá-

rio marcado, em face da sua 
participação em uma au-
diência judicial no mesmo 
horário. 

Segundo Nelson, a reu-
nião, que agora acontecerá 
amanhã, às 14h, era para 
tratar da premiação por 
uma conquista da vaga para 
a Copa do Brasil.

Após a divulgação da 
nota, nossa reportagem 
entrou em contato com um 
atleta, que temendo uma 
represália da direção do 
clube pediu para não ser ci-
tado. Ele afirmou que a no-
tícia que vazou na imprensa 
era verdadeira, que o clube 
realmente devia dois meses 
de salários e este teria sido 
o motivo da paralisação de 
quinta feira.

Hoje, o técnico Pedro 
Manta fará seu último trei-
no da semana. Após este 
trabalho, os atletas serão 
dispensados e a reapresen-
tação do elenco será na se-
gunda-feira pela manhã. O 
Botafogo é o líder da Copa 
Paraíba Sub-21, com 6 pon-
tos em 2 jogos com duas 
vitórias. O Belo só voltará a 
campo no dia 4 de novem-
bro, quando enfrentará o 
Treze, no Estádio Amigão 
em Campina Grande.

O Paraíba fez uma excelente campanha no Estadual deste ano
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Cruzeiro mira o Palmeiras
BRASILEIRO DA SÉRIE A

Classificação

O Campeonato Brasilei-
ro da Série A segue hoje com 
três jogos marcados pela sua 
trigésima segunda rodada. A 
competição começa a chegar 
a reta final e as brigas pelo 
rebaixamento, pela classi-
ficação em competições in-
ternacionais e pelo título já 
estão todas bem definidas. 
Cada ponto é precioso a par-
tir de agora. Lá em baixo, o 
Palmeiras luta incansavel-
mente para não cair.

A equipe de Gilson Kleina 
recebe às 18h, o Cruzeiro, na 
Fonte Luminosa. Com 29 pon-
tos, o atual campeão da Copa 
do Brasil precisa a qualquer 
custo da vitória. O Verdão 
está a seis pontos para o pri-
meiro clube fora da zona do 
rebaixamento, que é o Bahia. 
Enquanto o time paulista luta 
para não cair, o Cruzeiro se-
gue sonhando com a Libeta-
dores, mas,  a situação não é 
fácil. A equipe mineira está a 
doze pontos atrás do último 
do G4, que é o São Paulo.

Também às 18h de hoje, 
o Corinthians encara o Bahia 
no Pacaembu. E com uma tor-
cida nada comum. Torcendo 
bastante pelo rival, o Palmei-
ras espera que o Bahia não 
consiga se sair bem em São 
Paulo. O Tricolor de Aço é o 

adversário direto pela vaga na 
Série B do ano que vem.

Já o Timão, em nono, faz 
um campeonato tranquilo 
depois da conquista no pri-
meiro semestre da Taça Li-
bertadores. Nesse momento, 
a equipe comandada por Tite 
começa a focar no Mundial 
em dezembro.

O outro jogo da rodada 
será às 18h30 e é  um clássi-
co do Sul do país. No estádio 
Olímpico, em Porto Alegre, o 
Grêmio joga diante do Cori-
tiba. A equipe de Vanderley 
Luxemburgo é a terceira colo-
cada e ainda pensa em brigar 
pelo título. A diferença para o 
Fluminense, líder da competi-
ção, é de onze pontos. 

Na última rodada, os dois 
clubes travaram um grande 
duelo, que saiu empatado em 
2 a 2. No lado do coxa, a pre-
tensão é tentar chegar no topo 
da tabela, mas esse caminho  
está muito complicado. Com 
41 pontos ganhos, o Coritiba 
é o décimo primeiro colocado.

Série B 
O Criciúma-SC defende 

hoje, às 16h, a liderança isola-
da do Campeonato Brasileiro 
da Série B, diante do Para-
ná/PR. Este é apenas um dos 
seis jogos de hoje na Série B 
do Brasileirão que tem ainda 
Joinvile/SC e CRB-AL, ABC-RN 
e Bragantino-SP, todos às 16h, 
além de Boa-MG e Guaratin-
guetá-SP, às 21h.  
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Situação do Verdão pode 
ficar ainda mais complicada 
na rodada de hoje

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense  69  31  20  9  2  51  21  30  

2º Atlético-MG  60  31  17  9  5  51  26  25  

3º Grêmio  58  31  17  7  7  46  27  19  

4º São Paulo  55  31  17  4  10  48  29  19  

5º Vasco  50  31  14  8  9  38  34  4  

6º Internacional  45  31  11  12  8  40  30  10  

7º Botafogo   44  31  12  8  11  45  41  4  

8º Cruzeiro   43  31  12  7  12  38  39  -1  

9º Corinthians  43  31  11  10  10  38  33  5  

10º Santos   42  31  10  12  9  39  39  0  

11º Coritiba   41  31  12  5  14  45  49  -4  

12º Náutico   40  31  12  4  15  38  47  -9  

13º Portuguesa  38  31  9  11  11  35  35  0  

14º Ponte Preta  37  31  9  10  12  34  42  -8  

15º Flamengo  37  31  9  10  12  31  41  -10  

16º Bahia  35  31  8  11  12  30  35  -5  

17º Sport  30  31  7  9  15  29  49  -20  

18º Palmeiras  29  31  8  5  18  29  41  -12  

19º Figueirense  28  31  7  7  17  36  59  -23  

20º Atlético-GO  23  31  5  8  18  31  55  -24 

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
 18h30  Palmeiras  x  Cruzeiro  

  Corinthians  x  Bahia 

  Grêmio  x  Coritiba  

 

Série B  

 16h Joinville  x  CRB  

  Guarani  x  América-MG  

  Vitória  x  Atlético-PR  

  Paraná Clube  x  Criciúma  

  ABC  x  Bragantino

 21h Boa Esporte Clube  x  Guaratinguetá

O ABC-RN 
joga hoje 
contra o 
Bragantino

O atacante Alexandre Pato 
finalmente se recuperou de uma 
contusão e foi relacionado para 
uma partida do Milan depois de 
dois meses. O jogador vinha se 
tratando com o departamento 
médico rossonero e já teve até 
a sua titularidade cogitada pelo 
técnico Massimiliano Allegri. O 
imediatismo do treinador em lançar 
o jogador na equipe principal vem 
da contusão diagnosticada em 
Robinho. O brasileiro apresentou 
uma lesão muscular na última 
semana e precisou ser cortado da 
lista de atletas que enfrentarão a 
Lazio, hoje.

Internado com uma infecção 
renal em um hospital no Rio de 
Janeiro, o secretário geral da Fifa, 
Jerome Valcke, se recupera bem, 
mas ainda não há uma previsão 
para que o francês receba alta. 
As informações constam em um 
boletim divulgado ontem pela 
entidade que comanda o futebol 
mundial. Os médicos do Hospital 
Samaritano afirmam que Valcke 
está sendo tratado com antibióticos 
e passa bem. Ele está internado 
desde quarta-feira à noite, quando 
chegou ao Rio para participar de dois 
eventos, entre eles uma reunião do 
Comitê Organizador Local (COL) da 
Copa do Mundo de 2014.

Pato joga após 
dois meses

Membro da Fifa 
segue internado

O Flamengo terá um 
importante desfalque para o jogo 
contra o São Paulo, amanhã. A 
equipe não poderá escalar o meia 
Cleber Santana, já que os direitos 
econômicos do atleta ainda são 
ligados ao Tricolor, impedindo que 
atue contra a equipe paulista. Para 
o lugar do veterano, Dorival Junior 
optou em escalar Wellington Bruno. 
O desfalque de Cleber Santana foi 
bastante criticado pelo treinador 
rubro-negro. “São situações que 
você não consegue entender. Desde 
que assina contrato com outro clube, 
deveria jogar. Não deveria existir 
esse empecilho. Mas acontece com 
todos os clubes”, disse Dorival, em 
entrevista coletiva nesta sexta-
feira, dia 19.

Flamengo sem 
Cléber Santana

Ontem o Santos deu início às obras de sua praça de esportes para a entrada de ambulâncias

O STJD (Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva), por 
meio de seu presidente, Flavio 
Zveiter, decidiu interditar a Vila 
Belmiro por tempo indetermi-
nado em função do episódio 
da última quarta-feira, quando 
uma ambulância não conse-
guiu adentrar ao gramado.

O pedido de interdição 
foi feito pelo procurador da 
entidade, Paulo Schmidt. O 
caso pode ser revisto assim 
que o Santos conseguir pro-
var que foram feitos os repa-
ros necessários.

“O estádio está interdita-
do até que o Santos comprove 
que fez a modificação para 
garantir a segurança e condi-
ções de acesso de ambulância. 
Eles vão ter que comprovar 
no processo com um laudo 
que demonstre condições de 
acesso”, falou Zveiter.

“Se eles comprovarem 
isso, vou avaliar imediatamen-
te e liberar o estádio. Espero 
que seja feito o quanto antes, 
para que seja liberado o quan-
to antes. A intenção do tribunal 
não é interditar estádios”, disse.

“Imagina só, você preci-
sa realizar um atendimento 
emergencial e não consegue. 
Isso não pode acontecer. Ain-
da mais em um estádio como 
a Vila Belmiro”, disse Schmidt, 
um dia após o jogo.

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 conse-
guiu entrar no gramado por 
conta de um degrau de meio 
metro aproximadamente.

O jogador, que se chocou 
com seu companheiro Leo-
nardo Silva e ficou desacorda-
do, só foi retirado depois de 
mais de dez minutos de espe-
ra. Na quinta, o clube fez uma 
reunião em que foi identifica-
do o problema e prometeu-se 
uma reforma para permitir o 
acesso do veículo. A obra foi 
iniciada ontem. 

Para construir a rampa 
que dará acesso a ambulância, 
o clube teve que quebrar um 
dos camarotes térreos, que le-
vam os nomes dos principais 
goleiros da história santista.

A construção do cama-
rote, a rampa de acesso para 
ambulância deverá ficar pron-
ta até a próxima quinta-feira, 
quando a equipe santista en-
frenta o Náutico, às 21h (de 
Brasília), válido pela 33ª roda-
da do Campeonato Brasileiro.

STJD interdita Vila Belmiro 
por tempo indeterminado

FALTA DE ESTRUTURA

A equipe mineira, oitava colocada não está preocupada com o possível rebaixamento do Verdão
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Três municípios poderão ter 
novas eleições para prefeito

NA PARAÍBA

Pleitos são pelo alto núme-
ro de votos dados a candi-
datos barrados pela Justiça 

Os municípios parai-
banos de Barra de Santana 
(Cariri), Coremas (Sertão) e 
Pedra Branca (Sertão) cor-
rem o risco de ter nova elei-
ção para prefeito por causa 
do alto número de votos 
dados a candidatos barra-
dos pela Justiça Eleitoral na 
corrida para as prefeituras. 
O levantamento foi feito 
pelo Congresso em Foco 
com base em dados divul-
gados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), segun-
do os quais pelo menos 87 
municípios, espalhados por 
23 estados, estão nessa si-
tuação.

Esses políticos fazem 
parte de um grupo de qua-
se 6 mil candidatos que 
perderam 3,4 milhões de 
votos por causa da Lei da 
Ficha Limpa e de outras ir-
regularidades no registro 
eleitoral.

De acordo com o Có-
digo Eleitoral, uma nova 
eleição deve ser convoca-
da caso 50% ou mais dos 
votos sejam anulados. A 
legislação faz uma distin-
ção importante: para que 
haja nova eleição, é preciso 
que os votos sejam anula-
dos pela justiça. Se mais da 
metade de uma cidade vo-

tar nulo, isso não invalida 
a eleição. Assim, só há nu-
lidade se houver, por parte 
da Justiça Eleitoral, uma de-
cisão nesse sentido.

Em boa parte dos ca-
sos, existe a espera por 
uma decisão definitiva do 
TSE. A presidenta da corte, 
Cármen Lúcia, já declarou 
que os casos que podem in-
fluenciar no resultado têm 
prioridade de julgamento.

87 cidades ameaçadas
As 87 cidades ameaça-

das por novas eleições re-
presentam 1,6% dos mais 
de 5.500 municípios  bra-
sileiros. O procurador-ge-
ral da República, Roberto 
Gurgel, disse acreditar que 
será ainda menor o número 
de cidades onde realmente 
vai fazer uma nova eleição. 
“Vamos ter que examinar 
caso a caso. Eu acredito que 
o número não deve ficar tão 
grande assim”, afirmou.

Isso porque ele enten-
de que o Ministério Público 
e o TSE têm feito um esfor-
ço para analisar e julgar to-
dos os recursos envolvendo 
as eleições, que hoje estão 
atrasados. Para Gurgel, este 
ano a eleição foi um tan-
to “atípica”. Na visão dele, 
a greve dos servidores da 
Justiça e dos Correios pro-
vocou um atraso na chega-
da das contestações ao tri-
bunal.

FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO – CNPJ/CPF Nº 12.907.682/0001-08, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2585/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Be-
neficiamento e comercialização de quartzito, na Rodovia Anízio Marinho – PB 233 – Pólo Industrial 
Município: VÁRZEA – UF: PB. Processo: 2011-006816/TEC/LO-2107.

JOSÉ AUSTERNIANO DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 13.622.440/0001-22, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 849/2012 em João Pessoa, 12 de abril de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Benefi-
ciamento e comercialização de quartzito, na Rodovia Anízio Marinho – PB 233 – Pólo Industrial de 
VÁRZEA – PB Município: - UF: PB. Processo: 2011-006817/TEC/LO-2108.

SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA – CNPJ Nº 05.403.418/0001-63, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Transporte de Resíduos - Percurso: João Pessoa/Divisa com Pernambucano/Caaporã – 
PB – Placas: NZG-5660/PE. NOB-6413/PE e PEQ-9403/PE. Processo: 2012-007503/TEC/AA-1845.

PORDEUS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA – CNPJ Nº 15.033.576/0001-22, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Pré-
via – Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 100,30m² - GRAMAME – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-007514/TEC/LP-1221.

JOSÉ GUEDES SOBRINHO – CNPJ/CPF Nº 181.379.034-53, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3772/2012 
em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de 
um edifício com 06 (seis) apartamentos e sistema de esgotamento sanitário, na Rua João Castor de 
Sena – Camalaú Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-005592/TEC/LI-1604.

MARIA DO CARMO DA SILVA PONTES – CNPJ/CPF Nº 112.302.584-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3729/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Sem Nome QD. 18 LT 95 – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003154/TEC/LI-1499.

SEVERINO ROSA DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 151.447.124-87, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3817/2012 
em João Pessoa, 27 de setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Casa de Show 
com Som Mecânico, na Avenida Dois de Fevereiro – S/N Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-002183/TEC/LO-2727.

MARCO ANTONIO GUIMARÃES PINTO-URNAS SULAM – CNPJ/CPF Nº 06.135.957/0001-21, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4083/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fábrica de Urnas Funerárias, na Av. Waldemar Pereira do Egito – LT 816, QD 
243 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005146/TEC/LO-3480.

CONSTRUTORA DATERRA LTDA – CNPJ Nº 08.850.107/0001-30, torna público que requereu à 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para o Empreendimento Residencial 
Amazônia situado a Rua Maestro Osvaldo Evaristo da Costa, 136 – João Pessoa – PB.

CASA FORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.598.616/0001-80, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação – Edificação de um Galpão para Escritório de Engenharia – AC: 445,50m² - MANDA-
CARU – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007517/TEC/LI-1714.

AGROSENA – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – CNPJ Nº 12.674.768/0003-91, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 1365/2010/PROC. Nº 2010-002455 – Comércio de Produtos 
Agrícolas – Centro – João Pessoa – PB. Processo: 2012-007512/TEC/LO-3954.

QUALIARTY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.961.962/0001-60, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4062/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Fabricação e Comercialização de Móveis de Madeira, na Av. Cantor Raul 
Seixas S/N, LTS 20 e 21, QD 16 – Renascer Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-
006365/TEC/LO-3672.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/
PB, CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ANDERSON ROGERIO ALVES CORDEIRO, 
CPF(MF) Nº 031.626.714-77, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em 
aberto do contrato nº 3108000000040230302874, cujo valor será devidamente corrigido da data 
do seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios de-
vidos, conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para 
pagamento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida 
judicial cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
  RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). EDINALVA DE OLIVEIRA ARAUJO, CPF(MF) Nº 
203.632.224-72, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000040230502687, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ERNANDO GONCALVES CHAVES FILHO, CPF(MF) 
Nº 554.788.164-34, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto 
do contrato nº 3108000000031870374568, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu 
vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, 
conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para paga-
mento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial 
cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). EVA BARROS ANANIAS, CPF(MF) Nº 316.893.758-
41, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3108000000040230291201, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). EVA FERREIRA DA SILVA, CPF(MF) Nº 068.664.164-
77, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3108000000040230289975, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JOSE WILKER DE LUCENA MACEDO, CPF(MF) Nº 
059.103.514-60, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3108000000040230239307, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA, CPF(MF) Nº 
010.618.904-22, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000040230380999, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, CEP 
58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). MAIRA BORGES MADRUGA, CPF(MF) Nº 008.358.434-
08, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3104000000040230209424, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). MARIA DE FATIMA OURIQEUS COSTA, CPF(MF) Nº 
203.224.024-68, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3108000000040230269982, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). RAWLIN DELKER LINS DA COSTA, CPF(MF) Nº 
084.918.584-07, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000011320435327, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/
PB, CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). WAGNER NOBREGA TAVARES, CPF(MF) Nº 
055.743.034-85, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000040030622875, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 20 de outubro de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 
PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª OZELENE COSTA SALES, CPF: 015.511.893-56, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138043062, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/12
Registro CGE Nº. 12-01858-8
Objeto: Contratação de Serviço Contínuo Especializado para Calibração e Inspeção nos Sistemas 

de Medição por Placa de Orifício das Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPMs) da 
PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 36.170,38
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 07/11/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N362/2012
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 07/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa para locação de caixa cirúrgica de cranioto-
mia, destinado ao Hospital Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande PB-HRETCG, 
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 - 12-01850-3
João pessoa, 19 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 N341/2012

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:

Contratação de aquisição de torre para antena de rádio comunicação, destinado a Policia Militar 
do Estado da Paraíba - PMPB, 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 - 12-01848-9
João pessoa, 19 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2012
Registro CGE Nº. 12-01853-7
RATIFICO o procedimento da Inexigibilidade de Licitação n° 008/2012, referente à contratação 

da empresa AUTOSOFT PRODUTOS E SOFTWARES LTDA, para prestação de serviços de 
manutenção e suporte para licença do software Synergee, inclusive atualização das versões do 
software, com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, com valor total estimado de R$ 
148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais). João Pessoa, 18 de outubro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício 

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 160712528 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2012
DATA DE ABERTURA: 01/11/2012 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01851-1
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA DESCANSO PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL 

DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 19 de outubro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

MARIA DE LOURDES NARCISO CALADO – CNPJ/CPF Nº 237.731.544-53, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4009/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edi-
fício com 04 (quatro) apartamentos, 02 (dois) pavimentos com sistema de esgotamento sanitário, 
no Loteamento PORTAL DO POÇO, QD. 01 LT. 02 - Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2012-002424/TEC/LO-2803. 

As opções de regi-
mes especiais para pa-
gamentos de precató-
rios será o tema central 
de um seminário pro-
movido pela Procura-
doria-Geral do Estado 
da Paraíba (PGE-PB), na 
próxima quinta-feira 
(25), às 19h, no audi-
tório Desembargador 
Francisco Floriano da 
Nóbrega Espínola - Fó-
rum Cível de João Pes-
soa, no Centro da capi-
tal. A palestra, aberta 
ao público, será pro-
ferida pelo presidente 
do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Pau-
lo (TJSP), desembar-
gador Ivan Ricardo 
Garisio Sartori, e pela 
procuradora-geral do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (PGE-RJ), Lúcia 
Léa Guimarães.

Evento
O evento faz parte 

da programação para 

o aprimoramento das 
atividades da PGE-PB, 
realizada por meio 
da Escola Superior da 
PGE, com o objeti-
vo de promover dis-
cussões permanentes 
para uma melhor atu-
ação dos procuradores 
do Estado e o plane-
jamento das ações da 
Procuradoria, que de-
verá contar nos próxi-
mos dias de um setor 
específico para tratar 
de questões ligadas a 
precatórios.

Segundo o procu-
rador-geral do Estado, 
Gilberto Carneiro, a 
escolha do tema “As 
opções de Regimes Es-
peciais de Precatórios 
à Luz da Emenda Cons-
titucional N° 62/2009” 
para o Seminário de 
Aprimoramento das 
Atividades da PGE visa 
deflagrar os preparati-
vos para estruturação 
do setor.

Seminário discute 
opções de regimes

PAgAmENto dE PREcAtóRios
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Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2012 - 053701
Responsavel.: J K ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 035426642/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.944,66
Cedente.....: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 053683
Responsavel.: LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE MELO
CPF/CNPJ....: 206048074-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.869,30
Cedente.....: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2012 - 053703
Responsavel.: MARIA DA LUZ FERNANDES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 081860054-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             37,01
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049864
Responsavel.: SEVERINO ANTONIO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 281556104-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            543,62
Cedente.....: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 053690
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,  20/10/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: BONIVALDO LEANDRO DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 798114184-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.221,20
Cedente.....: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2012 - 053696
Responsavel.: COMPECC ENG COM E CONSTR LTDA
CPF/CNPJ....: 003503388/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,04
Cedente.....: MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052500
Responsavel.: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES 
ELETRO
CPF/CNPJ....: 005569233/0002-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.335,37
Cedente.....: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2012 - 053692
Responsavel.: FORCA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013092674/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.415,12
Cedente.....: MGM - PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053227
Responsavel.: JUAN RODRIGUES HERRANZ
CPF/CNPJ....: 601218163-97
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.937,06
Cedente.....: IBAMA

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053487
Responsavel.: LAYLANE JOYCE CRESCENCIO DE BR
CPF/CNPJ....: 015312906/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            565,13
Cedente.....: KALYKIM IND E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054335
Responsavel.: LUCIANE BAHIA DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 114775898-05
Titulo......: CHEQUE           R$          5.700,00
Cedente.....: OSEAS RAMALHO PEREIRA VASCON-
CELOS
Apresentante: OSEAS RAMALHO PEREIRA VAS-
CONCELOS
Protocolo...: 2012 - 053288
Responsavel.: LEANDRO DOIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 075499834-70
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            543,62
Cedente.....: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 053685
Responsavel.: MARIANE ANTONIA CATARINA FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 008953534-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,26
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053538
Responsavel.: MANAH TINTAS LTDA
CPF/CNPJ....: 013311789/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,40
Cedente.....: SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL 
INDUSTRI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053744
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053272
Responsavel.: MM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007795888/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,59
Cedente.....: GIROCAPITAL FOMENTO MERCANTIL 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049081
Responsavel.: MARCOS ROBERIO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008415851/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            667,83
Cedente.....: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053205
Responsavel.: MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 021420037-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.584,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053474
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            576,56
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053639
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,00
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054120
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,96
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053640
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            498,33
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053643
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.661,24
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053761
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             31,53
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053641
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,06
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054118
Responsavel.: SILVA RAMOS COMERCIO ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014622603/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,91
Cedente.....: FENIX SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053522
Responsavel.: SERGIO LUIZ BEZERRA GOMES ART.
CPF/CNPJ....: 015590867/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            741,74
Cedente.....: DREAM INDUSTRIA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054341
Responsavel.: WONDERPOWER METALMECANICA LTDA
CPF/CNPJ....: 010966131/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053582
Responsavel.: VALDY FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ....: 250867664-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGAPANTHUS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053962
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,  20/10/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AUTO PECAS BESSA
CPF/CNPJ....: 011683727/0001-37
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            200,00
Cedente.....: CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA 
LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053300
Responsavel.: ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONS-
TRUCOES
CPF/CNPJ....: 002071023/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.368,40
Cedente.....: DURATEX S.A.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053466
Responsavel.: CONDOMINIO ED. CANDIDO POR-
TINARI
CPF/CNPJ....: 012485580/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Cedente.....: JULIANA APARECIDA DA SILVA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053984
Responsavel.: CRISTIANY PESSOA SEIXAS
CPF/CNPJ....: 012659970/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,51
Cedente.....: CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053736
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007715999/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,97
Cedente.....: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053648
Responsavel.: CHIARA CABRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 072596404-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.305,90
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053464
Responsavel.: D&P COM E DISTRIBUICAO DE MAT 
LTDA
CPF/CNPJ....: 015033987/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            492,09
Cedente.....: LYKE COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA ESC
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054418
Responsavel.: ECOBLOCO IND E COM DE BLOCOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008295993/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,00
Cedente.....: LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053364
Responsavel.: EDIPO DUARTE FREIRE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 886027534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Cedente.....: ROBERTO HONORATO TORRES
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053424
Responsavel.: EDIPO DUARTE FREIRE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 886027534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.222,50
Cedente.....: ROBERTO HONORATO TORRES
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053489
Responsavel.: FABIO BARBOSA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 073712864-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.130,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053452
Responsavel.: FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LT
CPF/CNPJ....: 009565229/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            740,00
Cedente.....: BANDEIRANTES PROPAGANDA PA-
RAIBANA L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053420
Responsavel.: HENRIQUE ARAUJO FRANCA ME
CPF/CNPJ....: 012078170/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            646,00
Cedente.....: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053415
Responsavel.: INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS 
IDEAL
CPF/CNPJ....: 004408503/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,18
Cedente.....: REDE PARAIBA DE SUPERMERCADOS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053520
Responsavel.: JOELSON ALVES DE LIMA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 014601953/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            677,88
Cedente.....: POSTO ALTERNATIVA DE COMBUS-
TIVEL E
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054406
Responsavel.: J & L REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009243137/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,89
Cedente.....: BANCO RENDIMENTO S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053619
Responsavel.: JL CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 005028024/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.216,80
Cedente.....: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SU
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053756
Responsavel.: JOEDSON ALVES VALENTIN
CPF/CNPJ....: 005039065/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,00
Cedente.....: DAMATTA AGRONEGOCIOS S A
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053143
Responsavel.: JOSE F DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 219645644-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.998,54
Cedente.....: IBAMA
Apresentante: IBAMA
Protocolo...: 2012 - 053695
Responsavel.: JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 423812584-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.207,75
Cedente.....: INMETRO
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 053682
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.093,00
Cedente.....: CENTER PORTAS INDUSTRIA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

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 SERRARIA 

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2012, que objetiva: Aquisição de um veículo 
0 km, tipo passeio, para atender ao Programa (PSE); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - R$ 27.850,00.

Serraria - PB, 02 de Outubro de 2012.

SEVERINO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um veículo 0 km, tipo passeio, para atender ao Programa (PSE). 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
TRIBUTOS e PSE: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0004.1049 - Aquisição de 
Veículo para o PSE 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: 
CT Nº 00054/2012 - 04.10.12 - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - R$ 27.850,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00008/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2012, 
que objetiva: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE CONTROLE TENOLÓGICO EM 
RUAS DO MUNICÍPIO DE DONA INES A SEREM PAVIMENTADAS COM PAR; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB PROJETOS E CONSUL-
TORIA LTDA - R$ 1.755,00.

Dona Inês - PB, 13 de Setembro de 2012

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

AVISO   DE  LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 004/2012
A CPL da P. M. Monte Horebe, PB, TORNA PÚBLICO, que realizara às 10h00min, do dia 

06/11/2012, sessão pública, visando a Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos 
de diversas ruas desta cidade, com Recursos Convênio com o Min. Cidades e Recursos Próprios. 
O Edital poderá ser obtido na sede da Prefeitura Municipal. No horário de 08:00 às 12:00 Horas.

Monte Horebe PB, 19 de outubro de 2012

ERIVALDO JACO DE SOUSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TP003/2011
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; CONSIDERANDO, que a CONTRATANTE teve dificuldades, por não 
encontrar em tempo hábil empresa especializada, para retirar de dentro do terreno onde está 
sendo construída a Unidade Básica de Saúde, uma torre de retransmissão de sinal de televisão, 
e; CONSIDERANDO a necessidade de alteração do valor total da obra devido as modificações 
necessárias identificadas ao ser iniciada a obra, sendo necessário a diminuição/supressão de 
alguns quantitativos, acréscimo de outros e o acréscimo/supressão de novos serviços, referente 
a Tomada de Preço nº 003/2011. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste 2º 
TERMO ADITIVO passou de 15/03/2012 a 15/08/2012, para 16/08/2012 a 16/01/2013. Data da 
assinatura: 13/08/2012. E foi acrescentado ao valor inicial do Contrato de Prestação de Serviços 
Nº TP003/2011 a importância de R$ 1.893,26 (Hum mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte 
e seis centavos), passando de R$ 205.004,52 (Duzentos e cinco mil, quatro reais e cinquenta 
e dois centavos), para R$ 206.897,78 (Duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais 
e setenta e oito centavos). Partes assinantes: Luiz Waldvogel de O. Santos (Prefeito) e José de 
Anchieta A. R. de Lima (Proprietário).

NOTA:

JOSÉ EDVALDO ROSAS, vem a público por motivos óbvios, informar que desconhece e ao 
mesmo tempo em que, se exista, vem tornar sem seus efeitos legais, todo e qualquer instrumento 
procuratório outorgado ao Dr. EDIR MARCOS MENONÇA OAB/PB 5399, em face da ASUFEP – 
Associação dos Servidores da Universidade Federal da Paraíba, pois, conforme decisão já proferida 
pela MM. Juíza da 5ª Vara da Justiça Federal em que, o mesmo fora excluído de todo polo passivo 
dos processos relativo á ASUFEP, vez que, deixou de responder pela instituição desde abril do 
ano de 2006, antes da origem que destinou os processos de Avaliação e Leilão da ASUFEP, objeto 
este de querela Judicial até esta data.

TAVARES E LUCENA LTDA - CNPJ/CPF: 05.375.834/0001-03 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 3971/2012 
em João Pessoa, 05 de OUTUBRO 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de 
pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo e troca de 
tanques de combustiveis . Na(o) R.Rodovia PB – 400 – Auto Belo Horizonte.   Municipio: Bonito de 
Santa Fé  - UF: PB. Processo: 2011-003421/TEC/LA-0050.  
 
 TAVARES E LUCENA LTDA - CNPJ/CPF: 05.375.834/0001-03 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3841/2012 em 
João Pessoa, 28 de setembro 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio varejista de 
combustíveis e lubrificantes em geral (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) . Na(o) saRodovia PB – 400 – 
Auto Belo Horizonte.   Municipio: Bonito de Santa Fé  - UF: PB. Processo: 2011-001243/TEC/LO-0395.  

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052961
Responsavel.: IVANILDO MOISES NONATO ME
CPF/CNPJ....: 070093984/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,30
Cedente.....: COTEMINAS S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052962
Responsavel.: IVONE VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 466991804-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            488,33
Cedente.....: EDIFICIO RESIDENCIAL URBIETA JUNIOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053153
Responsavel.: JOSE BELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 486839494-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052199
Responsavel.: JOSEFA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457938404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Cedente.....: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054173
Responsavel.: M MARTINS CONSTRUCOES E IN-
CORPORACO
CPF/CNPJ....: 012442519/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,15
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054226
Responsavel.: MARIA LINDOMAR MARTINS DE ARAU
CPF/CNPJ....: 014940653/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,72
Cedente.....: MARTINATO MAQUINAS P LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052850
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010316563/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.208,50
Cedente.....: TINTAS STARLUX LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054267
Responsavel.: ROSEANE OLIVEIRA NEVES
CPF/CNPJ....: 726719634-91
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            500,00
Cedente.....: CONDOMINIO PIANTELA
Apresentante: CONDOMINIO PIANTELA
Protocolo...: 2012 - 054171
Responsavel.: ROSELAINE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 037615244-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Cedente.....: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054172
Responsavel.: SAMMARA LAYSSA LIMA NUNES - ME
CPF/CNPJ....: 008921089/0003-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053182
Responsavel.: SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA
CPF/CNPJ....: 014355970/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            549,70
Cedente.....: VALDIR SEVERIANO DA SILVA-ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053200
Responsavel.: SINERY COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013095554/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,70
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054396
Responsavel.: WILLS LEAL
CPF/CNPJ....: 003370134-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,26
Cedente.....: CONDOMINIO BLUE SUNSET HOME 
SERVICE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051491
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,  20/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA – SINPRF/PB
Registrado no Cartório Toscano de Brito, sob o no 63155 – Livro A-22, em 31/03/92

CNPJ 40.975.872/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO 
DA PARAÍBA – SINPRF/PB, no uso de suas atribuições na forma estatutária, art. 23, § 1°, letra “a”, 
com fulcro no art. 20 inciso II do referido Estatuto, resolve convocar todos os filiados do SINPRF/PB 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2012, 
na sua sede, localizada na Rua Frei Martinho, n° 237, Bairro de Jaguaribe, João Pessoa – PB, às 
08h30mim em primeira convocação, com quorum de 2/3 dos associados e às 09h00min em segunda 
e última convocação, com qualquer número de associados.

PAUTA:

1.  Aclamação dos Dirigentes do SINPRF/PB para o triênio 2013/2015. 

Responsavel.: AHP CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,76
Cedente.....: VITRIUM INDUSTRIA E COM VIDROS 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053631
Responsavel.: ANDREIA MARIA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 068930054-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Cedente.....: ANA LUA COMERCIAL LTDA EPP
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052428
Responsavel.: ANGELICA CASSIA BEZERRA SILVA
CPF/CNPJ....: 070883734-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,40
Cedente.....: STUDIO COSMETICOS C I LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052846
Responsavel.: ALTIPLANO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ....: 008907317/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.456,90
Cedente.....: MAGNO E FILHOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053273
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Cedente.....: VICTOR RABELO MIRANDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053183
Responsavel.: EVALDO URQUISIA HERCULANO ME
CPF/CNPJ....: 004487178/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,10
Cedente.....: TANPLAST LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054232
Responsavel.: FILOMENO FRANCISCO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 000139270/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052798
Responsavel.: FRANCISCO CHAGAS G LACERDA
CPF/CNPJ....: 004532592/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.020,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054259
Responsavel.: FERNANDO JOSE ARANTES
CPF/CNPJ....: 247392197-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            282,00
Cedente.....: R M COM DE ART DE MAD LTDA ME
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053252
Responsavel.: FRANCISCO LOPES DO VALE
CPF/CNPJ....: 763777928-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,96
Cedente.....: DUTRA - MATERIAIS PARA CONS-
TRUCOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 052233
Responsavel.: GENIVAL PEDRO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013818048/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,60
Cedente.....: DAMATTA AGRONEGOCIOS S A
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054179
Responsavel.: HELIO JOSE DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 132043604-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            180,00
Cedente.....: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Apresentante: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 053129
Responsavel.: HELIO JOSE DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 132043604-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            180,00
Cedente.....: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Apresentante: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 053130
Responsavel.: IVANILDO MOISES NONATO ME
CPF/CNPJ....: 070093984/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,15
Cedente.....: COTEMINAS S.A.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2O VARA – Rua João Teixeira de Carvalho, nO 480, 3O Andar, Brisamar, CEP: 58031-900

EDITAL DE CITAÇÃO NO EDT.0002.000040-6/2012/2/SC
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AÇÕES MONITÓRIA   Nº. 0008514-18.2011.4.05.8200  – CLASSE 28
AUTOR(A)(ES):  CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S):  CELINA RAQUEL ALVES SOUZA
CITAÇÃO DE:  CELINA RAQUEL ALVES SOUZA, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Efetuar(em) o pagamento da dívida no montante de R$ 20.407,86 (vinte mil 

quatrocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.102b, 
do CPC), ou ofertar, querendo, embargos, em idêntico prazo (art. 1.102b, do CPC). Cumprindo 
o mandado, ficara(ão) isento(s) de custas e honorários advocatícios (art. 1.102b, § 1º, do CPC). 

ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos embargos no prazo de 15 (quinze) dias, converter-se-á o 
mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se o título executivo judicial (art. 1.102c, do CPC).

PUBLICAÇÃO:  O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
01 (uma) vez no órgão oficial e 02 (duas) vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro 
desta Seção Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste Juízo fica situada no Fórum 
Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, nesta Capital.

SEDE DO JUÍZO: este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara, Eu,  Wamberto Rodri-
gues da Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, Ricardo Correia de Miranda Henriques, 
Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 26 de Setembro de 2012

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

                FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIROCOUTINHO
                                 Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro Coutinho

CNPJ Nº 09.433.715/0001-02
                        Av. Flávio Ribeiro, 202 – Centro – Santa Rita-PB / TEL: 83 – 3229-1039

                     FAX 83- 3229-2014 / EMAIL: fundac@oi.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 001/2012
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2012
Processo nº 001-2012
O Presidente da Fundação Governador Flávio Ribeiro Coutinho - FGFRC, no uso de suas 

atribuições legais,
RESOLVE:
Tornar público o resultado do julgamento da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico, 

nº 001/2012, e com fundamento, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, do referido PREGÃO, tipo “menor 
preço”, destinado à Aquisição de Medicamento e Material Descartável Hospitalar, que teve como 
vencedoras as empresas: 

Santa Rita, 18 de Outubro de 2012
Fundação Gov. Flávio Ribeiro Coutinho

Margarida Maria Matos Mesquita
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços na realização de EXAMES RADIODAGNÓSTICOS. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos SUS - ADMINIS-
TRAÇÃO INDIRETA - 04:01:00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 10.302.0028.2063 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00212/2012 - 21.09.12 - CLINICA SANTA INES LTDA - R$ 150.288,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços na realização de EXAMES LABORATORIAIS. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos SUS - ADMINIS-
TRAÇÃO INDIRETA - 04:01:00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE - 10.302.0023.2063 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.06 - SERVIÇO MÉDICO, HOSPITALAR, 
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00214/2012 - 02.10.12 - LABORATORIO DE 
ANÁLISES CLINICAS DRA MARTA REGINA LTDA - R$ 86.355,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
O Prefeito Constitucional do Município de Sapé - Paraíba, nos termos da Lei nº 10.520/2002 c/c a Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 00028/2012, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de 
combustíveis (gasolina e óleo diesel) e filtros lubrificantes, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme 
demanda, até o final do exercício financeiro, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal 
de sapé - PB, foi HOMOLOGADA e o seu objeto ADJUDICADO em favor do Posto de Combustíveis Quatro 
Folhas Ltda., CNPJ nº 03.013.776/0001-34, no valor de R$ 615.885,00 (seiscentos e quinze mil oitocentos 
e oitenta e cinco reais).

Sapé - PB, 16 de outubro de 2012.
JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
COMISSÃO DE LEILÃO

 
Registro

CGE: 12-60011-3
 

EDITAL DE LEILÃO Nº O1/2012

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PARAÍBA – DETRAN/PB, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Rua Emília 
Batista Celani s/n – Mangabeira VII – João Pessoa/PB, vem  através da Comissão Especial de Leilão de Veículos Apreendidos – CELVA, tornar púbico 
para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade de Leilão, no local, data e horário abaixo indicados, para a venda de veículos 
RECUPERÁVEIS E SUCATAS, apreendidos por infração ao código de trânsito e não retirados por seus proprietários nos prazos e na forma da legislação 
vigente, conforme Edital de Notificação, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba n°14.832, folha n° 7, de 06 de janeiro de 2012, e de acordo com 
os Anexos I e II, que passam a fazer parte do presente Edital, consoante as regras e disposições abaixo:

1.0 – DO OBJETO
1.1 - Serão alienados os bens constantes nos Anexos I e II deste Edital, no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham 

sido previamente examinados pelo licitante, sendo assim não cabendo qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades vícios e/ou defeitos 
existentes. Os lances mínimos estarão registrados ao lado de cada lote, bem como sua condiçao (se SUCATA ou RECUPERÁVEL).

2.0 -  DO LEILOEIRO
2.1 - O Leilão será conduzido pelo Sr. Alexandre Ferreira Nunes, Leiloeiro Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o número 

003/2005. Contrato n°016/2011, registrado na Controladoria Geral do Estado sob n°11-00937-3, publicado no Diario Oficial do Estado da Paraiba do dia 
05 de agosto de 2011, indicado  através de processo de Seleção Simplificada.

3.0 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1- Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações – que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública,
3.2- Lei Federal n°6.575/78, c/c a Resolução do CONTRAN n°331/09 – que dispõem sobre  depósito e venda de veículos apreendidos no territorio nacional,
3.3- Lei Federal n°8.722/93,  regulamentada pelo Decreto nº 1.305/94 c/c as Resoluções do CONTRAN n°11/98, alterada pela Resolução n° 179/05 

– que tornam obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata,
3.4- Lei Federal n° 9.503/97 – que institui o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB,
3.5- Art. 335 do Decreto federal n° 2.848/40 - CÓDIGO PENAL – que penaliza quem fraudar licitação,
3.6- Arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 9.697/2012 - Institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com  a Administração Pública 

Estadual – CAFIL/PB.

4.0 – DATA, LOCAL E HORÁRIO DO LEILÃO
4.1- O leilão será realizado no dia 10 de novembro de 2012, às 10:30 h, na sede do DETRAN/PB, localizado na Rua Emília Batista Celani, s/n – 

mangabeira VII – João Pessoa – PB.
4.2- Por motivo de força maior ou caso fortuito, o DETRAN/PB poderá marcar nova data para realização do evento.

5.0 – DO EDITAL
5.1- Cópia integral do Edital e dos Anexos I e II, estarão dispóniveis, gratuitamente, na COMISSÃO ESPECIAL DE LEILÃO DE VEÍCULOS APREEN-

DIDOS – situada na sala da AUDITORIA INTERNA DO DETRAN/PB (telefone 083-3216-2506), na Rua Emília Batista Celani,s/n – mangabeira VII – João 
Pessoa-PB, no horário de expediente do Órgão até a data da realização do leilão,  no endereço eletrônico do DETRAN/PB: www.detran.pb.gov.br,   no 
endereço eletrônico do leiloeiro: www.lancecertoleiloes.com.br,  nas Ciretrans e Postos de trânsitos do DETRAN/PB.

6.0 – DA VISITAÇÃO AOS VEÍCULOS
6.1- A visitação aos veículos relacionados para o leilão poderá ser feita pelos interessados no horário das 9:00 às 17:00 horas dos dias úteis de 29 

de outubro ao dia 10 de novembro deste ano, nos locais abaixo indicados:
     a - Pátio 1 (DETRAN/Sede), localizado na Rua Emília Batista Celami, s/n – Mangabeira VII      João Pessoa – PB e
b - Pátio 2 (BPTRAN), situado na Rua Sizenando Costa S/N – Roger – João Pessoa - PB, vizinho ao Parque Arruda Câmara - Bica).
6.2 – Os veículos serão leiloados no estado e nas condições em que se encontram, sendo  assegurado aos interessados o direito de inspecioná-

-los, visualmente, para que posteriormente ninguém possa alegar o desconhecimento do estado de conservação dos mesmos. É vetado o manuseio, 
experimentação e a retirada de peças dos veículos expostos;

6.3 – A palavra “SUCATA”, colocada no enunciado do lote, indica veículo NÃO RECUPERÁVEL (baixados no RENAVAN – Registro Nacional de veículos 
Automotores),  não podendo ser registrados ou licenciados no DETRAN, sendo proibida  sua circulação em vias públicas. Destinando-se exclusivamente 
para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas. Esses veículos terão os chassis cortados ou picotados e as placas 
recohidas ao DETRAN, conforme estabelece a legislação vigente;

6.4 – Os motores sem identificação de numeração, não poderao ser comercializados , destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveita-
mento comercial de suas peças e partes metálicas.

7.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1 – Poderão participar do leilão os interessados maiores de idade ou emancipados na forma da lei, inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

e pessoas jurídicas de natureza    pública ou privada, regularmente constituída e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  É vedada a 
participação de servidores ou diretores do DETRAN/PB e familiares do Leiloeiro; 

7.2 – No ato da arrematação será exigida à apresentação dos seguintes documentos do arrematante, no original ou em cópia autenticada, sob pena 
de nulidade do lance:

            a - Pessoa Física: CPF e cédula de identidade
            b - Pessoa Jurídica:  CNPJ.

8.0 – DA ARREMATAÇÃO E DO PAGAMENTO
8.1 – O lote será arrematado pelo maior valor oferecido a partir do preço da avaliação, que será o lance inicial e deverá ser pago à vista, no ato da 

arrematação, em moeda corrente ou em cheque, mais 10% (dez) por cento, sendo 5% (cinco) por cento, como comissão do leiloeiro e 5% (cinco) por 
cento para as despesas administrativas com a realização do evento, 3,4% (três virgula quatro) por cento a título de ICMS se o veículo for RECUPERÁVEL 
e 17% (dezessete) por cento se o veículo for SUCATA;

8.2 – Se optar pelo pagamento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o arrematante   pagará 35% (trinta e cinco) por cento, do valor do lance em 
espécie ou cheque, que corresponderá à caução de 25% (vinte e cinco) por cento, mais 10% (dez) por cento, sendo 5% (cinco) por cento como comissão 
do leiloeiro e 5% (cinco) por cento para as despesas administrativas com a realização do leilão, como também a despesa com o ICMS, na forma do item 
acima e o restante até o final do prazo;

8.3 – O arrematante que não quitar o débito dos 75% (setenta e cinco) por cento restante no prazo supracitado, perderá o sinal da caução de 25% 
(vinte e cinco) por cento e os 10% (dez) por cento atinentes a 5% (cinco) da comissão do leiloeiro e  5% (cinco) por cento das despesas administrativas;

8.4 – Os bens arrematados poderão ser retirados a patir do dia 19 de novembro de 2012, das 08:00 ás 17:00 horas, desde que devidamente comprovado(s) 
a(s) quitação(ões) do(s) lote(s) arrematado(s) e da comprovação bancária da compensação dos cheques, mediante autorização da COMISSÃO ESPECIAL 
DE LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – CELVA, com  a apresentação dos seguintes documentos: CPF, RG, CNH do arrematante;

8.5 – A retirada e transporte dos bens será por conta e risco dos arrematantes, os quais responderão por danos causados a terceiros e mediante 
acompanhamento de servidor do DETRAN/PB;

8.6 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal, sem que o arrematante tenha providenciado a retirada 
do   lote (s) do Pátio do DETRAN/PB ou do BPTRAN,  será considerado desistente e perderá, em favor do DETRAN/PB, o valor integral (valor do lance 
mais 10%) por cento,  pago pela arrematação do lote (s), que será levado novamente a Leilão.

9.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 – A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação tácita por parte dos participantes das exigências estabelecidas no presente EDITAL 

e seus ANEXOS I e II, como também declaram que já promoveram exame dos bens conforme estabelecido e aceitam adquiri-los, na situação em que se 
encontram, isentando a responsabilidade do DETRAN/PB, inclusive por vícios ou defeitos ocultos ou não, renunciando a qualquer reclamação judicial;

9.2 – Nos termos da legislação em vigor, o produto arrecadado com a venda dos veículos no Leilão, destina-se ao pagamento dos débitos pendentes 
sobre o bem , na seguinte ordem:

          a – débitos tributários;
          b – multas de trânsito e multas ambientais, obedecendo-se a ordem cronológica de sua    aplicação;
          c – demais débitos incidente sobre o veículo, inclusive as despesas referentes à notificações e editais.
9.3 – Havendo insuficiência de numerário para liquidação dos demais débitos, o  DETRAN/PB,  mantê-los-á em registros apartados, à disposição dos 

respectivos Òrgãos credores que deverão proceder à inscrição do débito remanescente, em nome do ex-proprietário do veículo;
9.4 – Após a liquidação dos débitos, eventual saldo remanescente ficará  depositado na conta do DETRAN/PB, à disposição da pessoa, física ou 

jurídica, que figurar como ex-proprietária do veículo, que será notificada para credenciar-se junto ao DETRAN/PB, para recebimento do saldo;
9.5 – O emplacamento do veículo adquirido em Leilão será feito em nome do arrematante, independente de prova do pagamento dos impostos ven-

cidos e dos acréssimos legais devidos antes da arrematação, continuando o ex-proprietário responsável pelos débitos existentes até a data do Leilão;
9.6 – As despesas decorrentes do novo registro serão efetuadas por conta do arrematante;
9.7 – O DETRAN/PB se ressalva o direito de anular ou revogar total ou parcialmente  o presente Leilão ou retirar antes do início dos trabalhos,  qualquer 

lote que apresente alguma irregularidade ou a pedido judicial (Art. 49 da Lei 8.666/93);
9.8 – O arrematante de lote (s) cuja descrição se caracterize como SUCATA, assinará “Termo de Responsabilidade”, pelo qual se compromete a não 

fazer circular o veículo em hipótese alguma em vias públicas;
9.9 – Impugnações ao EDITAL deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser encaminhadas ao Superintendente do DETRAN/PB, por intermédio 

da COMISSÃO ESPECIAL DE LEILAO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – CELVA, no prazo e em conformidade com o previsto nos parágrafos 1° e 2° 
do Art. 41 da Lei nº 8.666/93. Os casos omissos serão resolvidos pela CELVA.

10.0 – DO FORO
10.1 – Fica eleito o foro da cidade de João Pessoa, para discussão de eventuais litígios oriundos do presente Leilao, com renúncia de qualquer outro, 

ainda que mais privilegiado que seja.
João Pessoa, 02 de outubro de 2012.

RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA
Diretor Superintendente do DETRAN/PB
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ANEXO I 
 

FORMAÇÃO DE LOTES E AVALIAÇÃO 
PÁTIO DO DETRAN/PB: Rua Emília Batista Celane S/N - Mangabeira VII – 

João Pessoa - PB 
Lote Proprietário Marca/Modelo Ano Placa Cor Chassi Renavan Avaliação Valor Inicial 

 
 
 
 

01 

Jefferson José 
de Souza Brito 

Honda CG 125 Cargo 1988 
 

KKN 0340 
PE 

 
Branca 

 
9C2JA0101JR103943 

 
188827862 

SUCATA  
 
 
 
 
 

 200,00 

Larissa Carvalho 
de Luna 

Kasinski GF 125  
2001 

KHH 9967 
PB 

 
Azul 

 
93FGF125K1A006241 

 
784682224 

 
SUCATA 

SEM REGISTRO Yamaha - AZ 259 Preta ilegível Sem 
Registro 

SUCATA 

SEM REGISTRO Honda CG 125 - BB 464 Preta ilegível Sem 
Registro 

SUCATA 

Nelson 
Medeiros da 
Costa 

Yamaha DT 180 Z 1991 MNB 7510 
PB 

Branca 9C62TW000M0032421 180320645 SUCATA 

 
 
 
 
 

02 

Francisco 
Canindé de 
Carvalho 

Yamaha DT 180 Z 1995 CC 577  
RN 

Branca 9C62TW000S0047845 176695281 SUCATA  
 
 
 
 
 

 200,00 

Romildo 
Bezerra dos 
Santos 

Honda CBX 200 
Strada 

1997 MNC 8797 
PB 

Roxa 9C2MC270VVR018737 684962020 SUCATA 

Edilson Barbosa Yamaha RDZ 1985 MNZ 7225 
PB 

Preta 42K003983 155364499 SUCATA 

SEM REGISTRO Yamaha XTZ 125 E 2003 MMR 7246 Preta 9C62WL000J0000585 Sem 
Registro 

SUCATA 

Alessandro de 
Araújo Ferreira 

Dafra Speed 150 2008 MOP 1045 
PB 

Prata 95VCA1E288M008632 Sem 
Reigstro 

SUCATA 

 
 
 
 
 
 

03 

Ana Isabel 
Araújo da Silva 

JTA Suzuki Katana 
125 

1998 MNS 7719 
PB 

Vermelha 9CDNF41BJVM005864 705508188 SUCATA  
 
 
 
 

 300,00 
 

Edson da Silva Yamaha RD 135 1989 MNF 4240 
PB 

Preta PC62MW000K0016780 18026791 SUCATA 

Rodrigo Ferreira 
Lima Cavalcanti 

Yamaha YBR 125 K 2005 MNT 9948 
PB 

Preta 9C6KE044050135747 876284390 SUCATA 

Péricles 
Brandão 
Medeiros 

Honda CB 400 1982 MNE 0797 
PB 

Prata CB400BR2035420 179718614 SUCATA 

Josenilson 
Ferreira de 
Araújo 

Yamaha DT 180 Z 1992 MMQ 5452 
PB 

Preta 9C62TW000N0040574 180486616 SUCATA 

 
 
 
 

04 

Ronaldo Soares 
Rolim Filho 

Honda CG 125 Titan 
KS 

2002 MNJ 3676 
PB 

Verde 9C2JC30102R210479 789206200 SUCATA  
 
 
 
 

 300,00 

Falcão Gás Ltda. Honda 125 Cargo 1996 MYO 8026 
PB 

Branca 9C2JA010TTR001807 175954437 SUCATA 

SEM REGISTRO 
 

Yamaha RDZ 135 - GX 876 Branca Ilegível Sem 
registro 

SUCATA 

Veigman Alves 
do Nascimento 

Honda  1990 KJN 0016 
PE 

Vermelha 9C2KC0501LR202696 189262036 SUCATA 

Elivaldo Furtado 
de Moura 

Kasinski GF 125 2000 
 

MOG 9545 
PB 

Vermelha 93FGF125KTA001239 735982007 SUCATA 

 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 

Midas Locadora 
Ltda 

Yamaha YBR 125 E 2003 MMS 0369 
PB 

Bege 9C6KE043030018538 810857995 SUCATA  
 
 
 
 

 300,00 

Edson Roseno 
Viana Gomes 

Honda CBX 200 
Strada 

1998 MNV 7678 
PB 

Vermelha 9C2MMC270WWR0245
76 

704487152 SUCATA 

Aline Maurício 
de Assis 
Almeida 

Honda CG 125 Cargo 1998 MNW 5402 
PB 

Amarela 9C2JA010WWE03355 693682442 SUCATA 

Oná Ferreira de 
Lima 

JTA Suzuki Katana 
125 

1998 MNS 7813 
PB 

Preta 9CDNF41BJWM010764 718168712 SUCATA 

SEM REGISTRO Honda CG 125 1994 AS 579 Vermelha 9C2JC180LRRR35962     Sem    
Registro 

SUCATA 
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06 Gilmara de 
Medeiros Rocha 

Honda CG 125 Titan 1998 MNF 2898 
PB 

Vermelha Ilegível Sem 
Registro 

SUCATA 100,00 

 
07 

Severino 
Antonio da Silva 

Yamaha TDR 180 1993 MNB 6340 
PB 

Vermelha 9C62WL000P0012530 181790822 SUCATA  
 

 100,00  
 
 

Genival 
Celestino dos 
Santos 

Yamaha RD 1995 KFN 5855 
PE 

 
Vermelha 

 
9C62MW000S0038531 

 
637848101 

SUCATA 

 
08 

José Mariano P. 
dos Santos 

Yamaha NEO AT 115 2008 MOC 2466 
PB 

Preta 9C6KE100080018144 969820399 RECUPERÁVEL  
 150,00 

 
09 

Manoel 
Galdêncio de 
Sales 

Honda CG 125 Titan 1995 MYO 1123 
RN 

Vermelha 9C2JC2501SRS06622 176689044 RECUPERÁVEL  
 150,00 

 
10 

Clóvis Alves do 
Nascimento 

Honda CBX 150 Aero 1989 KKO 0600 
PE 

Cinza 9C2KC0501KR110445 189437510 SUCATA  
 

150,00 
 

 
 

José Candido 
Sobrinho 

Yamaha RD 135 1998 MMO 8379 
PB 

Vermelha 9C62MW000H0001133 179893963 SUCATA 

 
11 

Genilson 
Moreira da Silva 

Honda POP 100 2007 MOO 
4697 PB 

Preta 9C2HB02107R079709 940978911 RECUPERÁVEL  
 150,00 

 
 

Pedro Cardoso 
dos Santos 

JTA Suzuki Katana 
125 

1998 MNS 7823 
PB 

Preta 9CDNF41BJWM010770 718169093 SUCATA  
  
 

 150,00 
 
 

 
12 

Raimundo 
Jeronimo da 
Silva 

Yamaha DT 180 Z 1990 MMN 2361 
PB 

Branca 9C62TW000L0023039 180218247 SUCATA 

 
 

Ernani Cunha 
Paiva 

Yamaha RD 135 1996 MNE 8830 
PB 

Preta 9C62MW000T0047126 661789071 SUCATA 

13 Gutemberg 
Fazolari Viana 

Yamaha DT 180 S 1987 KJW 0144 
PE 

Preta 9C62TW000H0001683 188118063 RECUPERÁVEL  
 150,00 

 
14 

Francisco 
Aldecir Araújo 
Silva 

Honda XLX 250 1984 MMR 4599 
PB 

Vermelha XL250BR1049343 179078526 RECUPERÁVEL  100,00 

 
15 

Josimarco 
Paulino 
Confessor 

Yamaha YBR 125 E 2000 MNW 0269 
PB 

Prata 9C6KE0100Y0012162 742996565 RECUPERÁVEL  100,00 

 
16 

Marcio Antonio 
Mouzinho 

Honda XL 125 S  1987 KFT 0762 
PB 

Vermelha 9C2JD0801HR112782 187972931 RECUPERÁVEL  100,00 

 
17 

Gyanne Catão 
Viegas 

Honda XL 250 R 1983 MNT 9820 
PB 

Azul XL250BR1031122 180431013 RECUPERÁVEL  100,00 

 
18 

Saulo Messias 
Garcia Ribeiro 

Sundown Web 100 2006 MNB 3901 
PB 

Prata 94J1XFBK56M015260 873428005 RECUPERÁVEL  100,00 

 
19 

Panamericano 
Arr mercantil 

Honda C 100 2003 LOO 6647 
RJ 

Preta 9C2HA07103R032319 800928334 RECUPERÁVEL  100,00 

 
20 

Rafaella Lucia 
dos Santos Silva 

Yamaha YBR 125 K 2003 MMV 6557 
PB 

Preta 9C6KE044030026893 80825831 RECUPERÁVEL  150,00 

 
21 

Daniela Góis 
Alves 

Honda  100 BIZ 2004 MNB 9643 
PB 

Vermelha 9C2HA07004R018873 824914058 RECUPERÁVEL  150,00 

 
22 

Wellington 
Ferreira da 
Costa 

Honda CG 125 Cargo 2002 MOR 9810 
PB 

Amarela 9C2JC30302R001461 771918054 RECUPERÁVEL  150,00 

 
23 

Fernando 
Pereira Lopes 

Honda CG 150 Titan 
KS 

2007 HCZ 6579 
MG 

Prata 9C2KC08107R021649 896000532 RECUPERÁVEL  150,00 

 
24 

Sérgio Brito 
Barbosa 

Honda POP 100 2008 MOQ 5316 
PB 

Preta 9C2HB02108R061565 979133416 RECUPERÁVEL  100,00 

 
25 

Laura da Silva 
Tindou 

Yamaha YBR 125 K 2005 MYX 3552 
RN 

Vermelha 9C6KE044050096508 847051625 RECUPERÁVEL  150,00 

 
26 

Joelson Pereira 
da Silva 

Honda POP 100 2008 MOW 1146 
PB 

Amarela 9C2HB022108R063125 982680562 RECUPERÁVEL  100,00 

 
27 

Reginaldo 
Bandeira da 
Silva 

Honda CBX 250 
Twister 

2002 MOR 1350 
PB 

Azul  9C2MC35002R014190 770184057 RECUPERÁVEL  150,00 

 
28 

Paulo Fernando 
de Andrade 
Ferreira  

Honda CG 125 Titan 1999 MNZ 6910 
PB 

Vermelha 9C2JC250XWR099420 712556664 RECUPERÁVEL  100,00 
 
 

 
29 

SERVICOM 
Informática 
Ltda 

Honda CG 125 FAN 2008 MOD 2966 
PB 

Preta 9C2JC30708R627829 970784186 RECUPERÁVEL  150,00 

 
 
 
 

3 
 

 
30 

PAC Peças 
Acessórias para 
Autos Ltda 

Honda CG 125 2000 MNZ 0316 
PB 

Branca 9C2JC3030YR000746 738474436 RECUPERÁVEL  100,00 

 
31 

Edmilson Sales 
de Macedo 

Honda CBX 200 
Strada 

1999 MOI 2729 
PB 

Verde 9C2MC2700XR027465 725913045 RECUPERÁVEL  100,00 

 
32 

Humberto 
Homestindo 
dos Santos 

Honda CG 125 Fan 2007 MNM 9864 
PB 

Preta 9C2JC30707R1318849 915300788 RECUPERÁVEL  150,00 

 
33 

Jonildo 
Herminio do 
Nascimnto 

Honda CG 125 Fan 2009 MNX 1331 
PB 

Vermelha 9C2JC41109R001450 124221912 RECUPERÁVEL  150,00 

34 Joerdes da Silva 
Cruz 

Honda NXR 150 
BROS 

2007 MOB 6778 
PB 

Preta 9C2KD03107R003300 895827646 RECUPERÁVEL  150,00 

35 Rosimere 
Batista da Silva 

Yamaha YBR 125 K 2004 MNB 2105 
PB 

Preta 9C6KE044040055319 829309144 RECUPERÁVEL  150,00 

36 Severino Cesar 
Alves Xavier 

Honda CG 125 Titan 1994 KFI 9310  
PE 

Azul 9C2JC2501RRS04499 625761219 SUCATA  150,00 

 
37 

Dalila Pegado 
de Lima 
Barbosa 

Honda Titan KS 2007 MYG 7331 
RN 

Preta 9C2KC08107R095662 907508790 RECUPERÁVEL  100,00 

38 Luiz Fernando 
Pires de S 

Honda CBX 250 
Twister 

2003 MMQ 0024 
PB 

Preta 9C2MC35003R120708 802135250 RECUPERÁVEL  
 150,00 

39 Cleido A de 
Lima 

Honda CG 125 Titan 2001 MOT 0790 
PB 

Verde 9C2JC30201R083506 773227865 RECUPERÁVEL  
 150,00 

40 Tania Regina 
Oliveira Bastos 

Honda BIZ KS 2008 MOI 2237 
PB 

Preta 9C2JA04108R010272 937283100 RECUPERÁVEL  
 150,00 

41 Teodório Cézar 
Cruz 

Honda CG 125 Titan 
KSE 

2003 MMR 6959 
PB 

Prata 9C2JC30213R644355 810836734 RECUPERÁVEL  
 150,00 

42 José Sabino de 
Andrade 

Honda CG 150 Titan 2004 MMZ 6784 
PB 

Preta 9C2KC08104R015885 826750214 RECUPERÁVEL  
 150,00 

43 Rejane Dantas 
de Araújo 

Honda C 100 BIZ ES 2005 MNF 3775 
PB 

Preta 9C2HA07105R813568 855107006 RECUPERÁVEL  150,00 

44 Francisco Sales 
leite Dantas 

Yamaha XT 225 2003 MMP 7425 
PB 

Azul 9C6KG014030000853 80370692 RECUPERÁVEL  150,00 

45 Manoel Antonio 
de Salles 

Yamaha YBR 125 K 2006 KHL 1732 
PE 

Preta  9C6KE092060010181 877372853 RECUPERÁVEL  150,00 

46 Antonio Luis 
Santos da Silva 

Yamaha RD 135 1998 KJB 7215 
 PB 

Vermelha 9C62MW000V0058451 689390513 RECUPERÁVEL  
 100,00 

47 Rosieldo Farias 
da Silva 

Yamaha XTZ 125K 2004 JJS 4816 
 DF 

Preta 9C6KE038040017020 833289780 RECUPERÁVEL  
 150,00 

 
48 

Leandro 
Gonçalves de 
Sousa 

Yamaha XTZ 125 E 2003 KHV 5426 
PE 

Vermelha 9C6KE037030003507 806638206 RECUPERÁVEL  
 150,00 

49 José Reginaldo 
Pires dos 

Yamaha YBR 125 K 2004 MNB 6763 
PB 

Preta 9C6KE044040055264 824707540 RECUPERÁVEL  150,00 

50 José Ailton 
Salviano 

Daelim Altino 1998 MNI 1329 
PB 

Vermelha KMYNF100DWK010655 706834186 RECUPERÁVEL  100,00 

51 Marineide dos 
Santos Silva 

I/Shineray XY 110 V  2008 MOD 2435 
PB 

Vermelha LXYXCHL0980M73079 983435057 RECUPERÁVEL  100,00 

 
52 

Juliano 
Hermínio da 
Silva 

Sundow Max 125 SE 2007 MOD 6247 
PB 

Azul 94J2XDCF77M018981 934755787 RECUPERÁVEL  150,00 

53 Antonio Silva de 
Oliveira 

Kasinski GF 125 2001 MOK 8592 
PB 

Vermelha 93FGF125K1A004012 752552312 RECUPERÁVEL  150,00 

54 Francisco de 
Assis Gomes 

Kasinski QJ 125 U 2002 MMQ 1119 
PB 

Vermelha 93FJI25U22M000836 810667924 RECUPERÁVEL  150,00 

55 Vinícius Moreira 
de Queiroz 

Shineray XY 150 5 2007 MNM 3291 
PB 

Azul/Branc
a 

LXYPCKL0870B8603 950172413 RECUPERÁVEL  150,00 

56 Maria São 
Pedro M. de 
menezes 

Sundown Max 125 
SE 

2008 MNX 7642 
PB 

Azul 94J2XDCG88M032594 125004001 RECUPERÁVEL  150,00 

57 Alexsandro da 
Silva Renovato 

Yamaha YBR 125 K 2009 MNZ 0852 
PB 

Azul 9C6KE122090028938 126593116 RECUPERÁVEL  150,00 

58 Tiago Zappala Yamaha YBR 125 K 2008 MOT 2827 
PB 

Preta  9C6KE092080169100 944191495 RECUPERÁVEL  150,00 
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59 

José Ivan 
Bezerra 
Vilarouca 

Yamaha TDM 225 2002 MON 9370 
PB 

Prata 9CKG0100200007568 793603200 RECUPERÁVEL  150,00 

 
60 

Francisco de 
Assis F. de 
Araújo 

Yamaha YBR 125 K 2002 MOR 6909 
PB 

Vermelha  9C6KE013020022945 789690205 RECUPERÁVEL  150,00 

61 Fábio Tavares Honda POP 100 2007 MOW 6697 
PB 

Amarela 9C2HB02108R011124 946581509 RECUPERÁVEL  100,00 

 
62 

Adson de 
Mendonça 
Florentino 

Honda CG 125 Fan 2008 MOD 5826 
PB 

Preta 9CJC30708R643375 971021686 RECUPERÁVEL  150,00 

 
63 

José Ronildo 
Dias de 
Carvalho 

Honda CG 125 Titan 1997 MNP 1769 
PB 

Vermelha 9C2JC250VVR224032 685088561 RECUPERÁVEL  100,00 

64 José Severino 
Luiz 

Honda CG 125 Fan 2008 MOE 1065 
PB 

Preta 9C2JC30708R684085 984235701 RECUPERÁVEL  150,00 

65 Isabel Felix 
Rolim Dantas 

Honda CG 125 Titan 2002 MNR 2368 
PB 

Azul 9C2JC30102R194632 78920198 RECUPERÁVEL  150,00 

66 Júlio Medeiros Honda POP 100 2009 NQA 4930 
PB 

Preta 9C2HB0210AR507000 180324229 RECUPERÁVEL  100,00 

67 Luiz Antonio G. 
do Nascimento 

Honda CBX 250 
Twister 

2004 MOK 2619 
PB 

Prata 9C2MC35005R013263 844883395 RECUPERÁVEL  100,00 

 
68 

Adeilton 
Fonseca Brito 
Filho 

Dafra Speed 150 2008 MOS 8235 
PB 

Prata 95VCA1F288M019516 110083326 RECUPERÁVEL  150,00 

69 Arion Barbosa 
Pontes 

Dafra Speed 150 2008 MOO 5215 
PB 

Preta 95VCA1F288M016559 989854175 RECUPERÁVEL  150,00 

70 Jadeane Araújo 
da Silva 

Honda CG 125 Fan 2008 MNU 4484 
PB 

Preta 9C2JC30708R563140 960745092 RECUPERÁVEL  150,00 

71 Roberto 
Franquilino da 
Silva 

Honda NX 200 1996 MMU 5171 
PB 

Azul 9C2MD2701SRT00473 653869231 RECUPERÁVEL  100,00 

 
72 

Rosenildo 
Teodósio dos 
Santos 

Honda CBX 200 
Strada 

2002 MNB 7225 
PB 

Preta 9C2MC270002R008897 832958204 RECUPERÁVEL  100,00 

 
73 

João Batista 
Figueiredo da 
Silva 

I/Jialing Traxx JH 250 
ES 

2009 NQJ 1776 
PB 

Amarela LAAAEKNB690001075 274603675 RECUPERÁVEL  150,00 

74 Sthephane da 
Silva Lima 

Suzuki EM 125 YES 2011 NQG 5827 
PB 

Preta 9CDNF41ZJBM325796 268816379 RECUPERÁVEL  150,00 

75 Júlio César de 
Lima Costa 

Honda CBX 200 
Strada 

1998 MNG 1372 
PB 

Verde 9C2MC270WWE005397 701661801 RECUPERÁVEL  150,00 

 
76 

Raimunda 
Mendonça 
Marinho 

Honda POP 100 2010 MOG 6242 
PB 

Preta 9C2HB0210AR514435 196760860 RECUPERÁVEL  150,00 

 
77 

Suely de 
Oliveira B. 
Nascimento 

Honda CG 125 Fan 2008 MOL 6025 
PB 

Preta 9C2JC30708R713407 987990128 RECUPERÁVEL  150,00 

78 Wilson Aurélio 
dos Reis 

Dafra Super 100 2008 MNX 4484 
PB 

Preta 95VAC1C288M002725 963176625 RECUPERÁVEL  150,00 

79 Maurílio 
Bezerra da Silva 

Honda CG 150 Titan 
ES 

2005 MOM 4719 
PB 

Preta 9C2KC08505R829415 863894852 RECUPERÁVEL  150,00 

80 Eugênio Gomes 
de Lima Filho 

Honda POP 100 2009 MNY 3491 
PB 

Cinza 9C2HB02109R012919 144124190 RECUPERÁVEL  150,00 

81 Maria das Dores 
Brasil de Castro 

Honda CG 150 Titan 
KS 

2007 MOE 8528 
PB 

Preta 9C2KC08107R034413 897962745 RECUPERÁVEL  150,00 

82 Almir do 
Nascimento 

Honda NXR 150 
BROS ESD 

2009 NQB 6180 
PB 

Preta 9CKD04109R028056 181298198 RECUPERÁVEL  150,00 
 
 

83 Moisés da Silva 
Lima 

Honda CG 125 Fan 2007 KJU 9081 
PE 

Preta 9C2JC30707R122852 913222631 RECUPERÁVEL  150,00 

84 Jerônimo 
Oliveira da Silva 

Yamaha YBR 125 K 2006 NGJ 9953 
GO 

Preta 9C6KE092060027089 879815116 RECUPERÁVEL  150,00 

85 Jorge Vicente 
da Silva 

Yamaha Fazer YS 
250 

2007 MNZ 8738 
PB 

Azul 9C6KG017070027746 894757024 RECUPERÁVEL  150,00 
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86 Wendel Silveira 
Mendonça 

Suzuki GS 500 E 1997 KJO 1550 
PE 

Preta 9CDGM51AJVM000806 685163032 RECUPERÁVEL  100,00 

 
87 

Sivoneide 
Rodrigues de 
LIma 

Sundown MX 125 
SED 

2007 MNT 3964 
PB 

Prata 94J2XCCK67M014458 926045792 RECUPERÁVEL  150,00 

88 Capital Distr. de 
Veículos Ltda. 

Honda CG 125 Titan 1997 MNQ 6470 
PB 

Verde 9C2JC250VTR068517 680505121 RECUPERÁVEL  150,00 

89 Jaci Severino de 
Souza 

Sundown Hunter 
100 

2008 MOJ 5044 
PB 

Vermelha 94J2XSBK88M017220 11949420 RECUPERÁVEL  150,00 

 
90 

Moacir 
Fernandes de 
Souza 

Yamaha YBR 125 E 2006 MNN 9618 
PB 

Verde 9C6KE091060002354 87213899 RECUPERÁVEL  150,00 

91 Itamar Araújo 
de Barros 

Honda CBX 150 Aero 1990 MNE 9169 
PB 

Branca 9C2KC0501LR205858 40451564 RECUPERÁVEL  100,00 

92 Rossana Lígia 
Ferreira Soares 

Suzuki EM 125 YES 2008 MNP 7462 
PB 

Preta 9CDNF41LJ8M130941 954002660 RECUPERÁVEL  100,00 

 
93 

Hilma Kaline 
Pereira 
Macieira 

Honda POP 100 2007 MOW 7277 
PB 

Preta 9C2HB02108R003059 946593990 RECUPERÁVEL  150,00 

94 José Aprígio da 
Silva 

Honda Titan KS 2008 MNY 5585 
PB 

Azul 9C2KC08108R2002181 966954408 RECUPERÁVEL  150,00 

95 Adilsom Gomes 
Rocha 

Honda POP 100 2007 MNW 2367 
PB 

Vermelha 9C2HB02107R049806 929435915 RECUPERÁVEL  150,00 

 
96 

Flavio 
Fernandes 
Chaves 

Dafra Speed 150 2009 MOB 9442 
PB 

Preta 95VCA1L289M050202 133174930 RECUPERÁVEL  150,00 

 
97 

Grecinaldo 
Leandro do 
Carmo 

Honda CG 150 Titan 
KS 

2005 MOH 4739 
PB 

Preta PC2KC08105R063266 843738529 RECUPERÁVEL  150,00 

 
98 

Isaura Odir Lima 
Gomes da Costa 

Suzuki AN 125 2007 MOA 6038 
PB 

Vermelha 9CDCF47AJM011300 895144905 RECUPERÁVEL  150,00 

99 SEM REGISTRO Suzuki Yes 2011 s/placa Azul 9CDNF41Z7BM326782     Sem  
Registro 

RECUPERÁVEL  150,00 

100 José Aurélio da 
Silva Guedes 

Yamaha 135 Z 1993 MNW 5460 
PB 

Preta 9C62MX000N0016163 18054171 RECUPERÁVEL  100,00 

101 Djanira Maria 
de Assis 

Honda CBX 200 
Strada 

1999 MXN 1476 
RN 

Vermelha 9C2MC2700XR009264 720024323 RECUPERÁVEL  100,00 

102 Luiz Tomé da 
Silva 

Dafra Super 100 2008 MOK 3754 
PB 

Prata 95VAC1D288M006358 122535162 RECUPERÁVEL  150,00 

103 Patreze Cesar 
da Silva 

Honda CG 125 FAN  2008 MOH 2725 
PB 

Preta 9C2JC3070BR698820 985386061 RECUPERÁVEL  150,00 

104 SEM REGISTRO Suzuki Intruder  2011 s/placa Vinho 9CDNF41AJBM237575     Sem  
Registro 

RECUPERÁVEL  150,00 

 
105 

Luciene 
Marinho da 
Silva 

I/Traxx JL 110-8  2008 MON 2016 
PB 

Preta  951BXKHE68B000492 976843994 RECUPERÁVEL  150,00 

106 SEM REGISTRO Dafra Spéed JL1 10-
8 

2011 s/placa Amarela 95VCA4E8ABMOO4018    Sem   
Registro 

RECUPERÁVEL  150,00 

107 Erinaldo 
Vicente da Silva 

Honda POP 100 2008 MOL 9926 
PB 

Azul 9C2HB02108R054403 976365847 RECUPERÁVEL  150,00 

108 Alexandro Silva 
dos Santos 

Handa CG 125 Titan 
KS 

2001 MON 8270 
PB 

Vermelha 9C2JC30101R034182 747813612 RECUPERÁVEL  150,00 

109 José Paulo da 
Silva 

Honda  CG 125 Titan 
ES 

2002 KLW 2096 
PE 

Prata 9C2JC30202R11657 782408443 RECUPERÁVEL  150,00 

110 SEM REGISTRO Honda CG 125 FAN 2008 MOM 4635 
PB 

Preta 9C2KC08105R023706 988495295 RECUPERÁVEL  150,00 

 
111 

José 
Valderando 
Barbosa da Silva 

Honda CG 125 
CARGO 

2000 MOI 8160 
PB 

Amarela PC2JA100YR930512 
 

72868557 RECUPERÁVEL  100,00 

 
112 

Gustava 
Monteiro Muniz 
Costa 

Honda 1986 KVR 0759 
RJ 

Vermelha XL250BR2025856 304006491 RECUPERÁVEL  100,00 

113 SEM REGISTRO Yamaha YBR  2003 MNQ 3169 
PB 

 

Bege 9C6KE044030017097 822199933 RECUPERÁVEL  100,00 
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114 

Edvaldo 
Severino da 
Silva 

Honda Titan  1999 MNC 6614 
PB 

Vermelha 9C2JC2500XR163158 718230345 RECUPERÁVEL  100,00 

115 Magali Correia 
da Silva 

Honda CG 150 Titan 
KS 

2004 MMZ 5851 
PB 

Azul 9C2KC08105R060077 847048632 RECUPERÁVEL  100,00 

116 Walace Santos 
de Santana 

Yamaha YBR 125 ED 2002 MOF 4473 
PB 

Prata 9C6KE026020004632 778206009 RECUPERÁVEL  150,00 

117 Valdete Maria Sundow Hunter 125 
SE 

2008 MNR 7512 
PB 

Preta 94J2XEC178M024689 954869419 RECUPERÁVEL  100,00 

118 Judite Maria da 
Silva 

Honda CG 125 Fan 2006 MNN 1487 
PB 

Preta 9C2JC30706R883381 890498407 RECUPERÁVEL  150,00 

119 Ana Cristina 
Diniz 

Honda CBX 200 
Strada 

1995 KIR 7325  
PE 

Vermelha 9C2MC2701SRS00032 644286776 RECUPERÁVEL  100,00 

120 José de 
Arimatéia 
Anselmo 

Honda CB 400 1984 JFR 4877 
 DF 

Vermelha CB400BR2104883 009188314 RECUPERÁVEL  100,00 

121 Maria Mericles 
Guedes Feitosa 

Kasinski GF 125 2000 MOC 1298 
PB 

Azul 93FGF125KYA001629 740707728 RECUPERÁVEL  100,00 

 
122 

Anderson 
Clayton Bezerra 
Costa 

Yamaha YBR 125 K 2003 MMV 7858 
PB 

Preta 9C6KE044030029523 810092310 RECUPERÁVEL  150,00 

123 Eliel dos Santos 
Barbosa 

Honda CG 125 1985 KFM 0834 
PE 

Azul CG125BR1421136 413572420 RECUPERÁVEL  100,00 

 
 

124 

Banco Bradesco 
S/A 

Daelim Altino 1998 MXI 9078 
SP 

Preta KMYNF100DWK012090 740335944 SUCATA  
 

 Rosivaldo 
Gonçalves 
Pereira 

Yamaha 1989 BRR 2754 
PB 

BRANCA 9C6YHOOOKOO12402 423648071 SUCATA  
100,00 

 Grecy Kelly Dafra Super 100 2008 MON 1333 
PB 

Prata 95VAC16588M012387 143686640 SUCATA  

 Milton Dias 
Mariz 

Honda CG 125 1983 KHB 0570 
PE 

Vermelha CG125BR1349842 187729140 SUCATA  

 
 

Erico Jorge de 
Brito Bastos 

Yamaha RDZ 125 1984 KHD 0106 
PE 

Vermelha 23L016364 187532842 SUCATA  

125 Luiz Carvalho de 
Oliveira 

Honda CG 125 Titan 1995 CC 766 
 RN 

Vermelha 9C2JC2501SRS33400 176724320 SUCATA      100,00 

126 Carlos Eduardo 
Ribeiro da Silva 

Kasinski GF 125 2000 MOH 7767 
PB 

Prata 93FGF125KYA001891 740043749 RECUPERÁVEL  100,00 

127 Valdemir 
Almeida da Silva 

Honda CG 125 Titan 
ES 

2003 KKN 4539 
PB 

Azul 9C2JC30203R112474 794294286 RECUPERÁVEL  150,00 

128 Panamericano 
Arr Mer AS 

Yamaha XTZ 125 K 2003 MMW 4827 
PB 

Azul 9C6KE038030009618 808925806 RECUPERÁVEL  150,00 

129 Raissa Dalia 
Paulino 

Honda POP 100 2007 MOA 8347 
PB 

Amarela 9C2HB02107R055904 933102895 RECUPERÁVEL  150,00 

 
130 

Alfredo 
Francisco de 
Araújo 

Fiat  Uno Mille EX 1999 MNW 3464 
PB 

Branca 9BD158068X4060879 717153720 SUCATA  200,00 

 
131 

Genimari 
Diomar 
Zambelli 

Fiat Palio ELX Flex 2008 DUU 7209 
SP 

Cinza 9BD17140G85028830 926521519 RECUPERÁVEL 5.000,00 

132 Ailton José das 
Neves 

GM Monza GL 1994 MMR 5185 
PB 

Verde 9BGJG69RRRB039592 181858240 RECUPERÁVEL  200,00 

133 Takeshi 
Morimitsu 

Jeep Grand 
Cherokee Lared 

1998 JNX 1299 
PB 

Vermelha 8B4GZB8S2W2803839 719532620 RECUPERÁVEL  5.000,00 

134 BB LEASING AS 
ARR MERC 

GM Corsa Classic 
Spirit 

2005 MND 0752 
PB 

Preta 9BGSN19X05B211601 849442567 RECUPERÁVEL  1.000,00 

 
135 

ABN AMRO 
ARREND 
MERCANTIL S/A 

GM Corsa  Wind 1998 KJA 9425 
PE 

Prata 9BGSC68ZWVC649605 689943377 RECUPERÁVEL  300,00 

 
136 

Antonio 
Estevam da 
Silva 

Ford Versailles GL 1993 JDT 0396 
PB 

Azul 9BFZZZ33ZPP034694 611097559 RECUPERÁVEL  200,00 

137 Eliel Domingos 
do N. Filho 

Ford  KA GL 2000 MOI 6861 
PB 

Azul 9BFBSZGDAYB692623 730929370 RECUPERÁVEL  300,00 
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138 Cícero Martins 
do Nascimento 

Fiat Fiorino Trekking 1996 CCR 648 
 SP 

Cinza 9BD255383S8457783 646797050 SUCATA  400,00 

139 Alex Sandro 
Trajano Pereira 

VW Voyage GL 1988 MMQ 4407 
PB 

Marrom 9BWZZZ30ZJT048199 182058166 RECUPERÁVEL  200,00 

140 Mariso Luciano 
de Oliveira 

Ford Versailles 2.0 
GL 

1993 MNR 3617 
PB 

Azul 9BFZZZ33ZPP029126 181752433 RECUPERÁVEL  300,00 

141 DETRAN PB Honda NX 200 1996 MML 8562 
PB 

Branca 9C2MD270TTR000740 649927133 RECUPERÁVEL 200,00 

142 DETRAN PB  GM Kadet 
Ipaanema 

1995 MMN 3515 
PB 

Vermelha 9BGKZ35RSSB415853 182042367 SUCATA 100,00 

143 DETRAN PB VW Parati 2001 MOQ 1915 
PB 

Prata 9BWDC05X71T143855 759716366 SUCATA 200,00 

144 DETRAN PB VW Santana 1997 MNR 8758 
PB 

Cinza 9BWZZZ327VP038417 686938712 SUCATA 200,00 

145 DETRAN PB VW Kombi 2001 MOK 3265 
PB 

Branca 9BWGB07X81P016618 759808210 RECUPERÁVEL 1.000,00 

146 DETRAN PB VW KombiI 1993 MMN 8618 
PB 

Branca 9BWZZZ23ZPP020390 181773619 RECUPERÁVEL 500,00 

147 DETRAN PB VW Kombi 2001 MOK 3275 
PB 

Branca 9BWGB07X81P012228 758585870 RECUPERÁVEL 800,00 

148 DETRAN PB VW Kombi 2002 MOP 9162 
PB 

Branca 9BWGB07X82P007337 777070286 RECUPERÁVEL 500,00 

149 DETRAN PB Fiat Uno Pick Up 1991 MNI 1442 
PB 

Cinza 9BD146000M8225281 180441604 RECUPERÁVEL 200,00 

150 DETRAN PB VW Gol Bola 1996 MNA 1018 
PB 

Branca 9BWZZZ377TP539253 659905477 RECUPERÁVEL 400,00 

151 DETRAN PB Toyota Bandeirante 1991 MMN 4166 
PB 

Branca 9BR0J0050M1015637 180402030 RECUPERÁVEL 5.000,00 

152 DETRAN PB VW Gol 1996 MNE 2468 
PB 

Branca 9BWZZZ377TP536906 659676575 RECUPERÁVEL 500,00 

153 DETRAN PB VW Gol 2001 MOP 9723 
PB 

Branca 9BWCC05X22T070391 777970813 RECUPERÁVEL 500,00 

154 DETRAN PB VW Gol 2001 MOT 2542 
PB 

Branca 9BWCC05X42T030698 776421433 RECUPERÁVEL 500,00 

155 
 

DETRAN PB VW Kombi  2001 MOK 3285 
PB 

Branca 9BWGB07XX1P017141 759808066 RECUPERAVEL 1.500,00 

156 DETRAN PB VW Gol 16V Power 2002 MOT 2492 
PB 

Branca 9BWCA05XX2P054969 776422189 RECUPERÁVEL 1.200,00 
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ANEXO II 
 

FORMAÇÃO DE LOTES E AVALIAÇÃO  
Pátio do BPTRAN: Rua Professor Sizenando Costa S/N – Roger – João 

Pessoa – PB (vizinho ao Parque Arruda Câmara) 
Lote Proprietário Marca/Modelo Ano Placa Cor Chassi Renavan Avaliação Valor Inicial 
01 ANTONIO CARLOS 

RENOVATO 
SANTOS 

FORD/ESCORT 1997 KJO 8350 
PB 

AZUL 8AFZZZEFFVJ040078 685152138 RECUPERÁVEL 300,00 

02 B.C.N. LEASING 
ARR. MERC S/A 

IMP/AUDI A3 1997 KMB 0080 
PE 

VERMELHA WAUZZZ8LZVA118553 694304875 RECUPERÁVEL 5.000,00 

03 VERONICA 
CABRAL 
NOGUEIRA 

GM/CORSA WIND 1997 MNF 6120 
PB 

BRANCA 9BG5C08ZVTB602153 662486510 RECUPERÁVEL 1.000,00 

04 CAIO CEZAR DE 
MORAES ARGILIO 

IMP/ASIA TOWNER 
VBR 

1995 MMR 3305 
PB 

BRANCA KN3HNS8DASK009289 652912893 RECUPERÁVEL 500,00 

05 ANA LEE PEREIRA 
DE 
ALBUQUERQUE 

GM/CHEVETT 
MARAJÓ SL 

1986 MXV 0401 
RN 

MARROM 9BG5TE15UGC157556 175079854 SUCATA 100,00 

06 JOSENILDO 
PEREIRA MARTINS 

FORD/ESCORT 1.8 
GL 

1994 HUK 2093 
PB 

CINZA 9BFZZZ54ZRB502553 619005823 RECUPERÁVEL 400,00 

07 JOSÉ FÉLIX DA 
ROCHA 

VW/SAVEIRO CL 1991 HZI 5067 
PB 

BRANCA 9BWZZZ30ZLP259072 211777439 RECUPERÁVEL 500,00 

08 MAGNO ANDRÉ 
DE MENDONÇA 
BAIA 

FORD/PAMPA L 1993 MNN 9190 
PB 

VERMELHA 9BFZZZ55ZPB210371 176451897 RECUPERÁVEL 500,00 

09 REAL LEASING S/A FIAT/PÁLIO FIRE 2003 HAY 3216 
PB 

CINZA 9BD17146232319542 804866597 RECUPERÁVEL 2.000,00 

10 LAURO 
CARVALHO 
MENDES 
DAMACENO 

VW/FUSCA 1500 1974 MNB 3165 
PB 

AMARELA BS497354 179466089 RECUPERÁVEL 100,00 

11 EDIMILSON 
MARTINS DA 
SILVA JUNIOR 

FORD/COURIER CLX 1998 MNU 3510 
PB 

AZUL 9BFLDZPPAVB857225 689110111 RECUPERÁVEL 700,00 

12 NOBERTO PAIVA 
FILHO 

VW/GOL S 1984 MMV 9650 
PB 

BRANCA 9BWZZZ30ZDT484286 179191586 RECUPERÁVEL 500,00 

13 JOSÉ DIEGO 
COUTINHO 
PEREIRA 

GM/CORSA WIND 1995 MMN 1217 
PE 

VERMELHA 9BGSC08WSSC694033 637910427 RECUPERÁVEL 800,00 

14 MANOEL MESSIAS 
DA SILVA 

FORD/FIESTA 1998 MNS 7910 
PB 

PRETA 9BFZZZFDAVB142629 686342119 RECUPERÁVEL 500,00 

15 LUIS CASSIANO 
DA SILVA 

VW/GOL 1.0 2005 MNB 6158 
PB 

PRATA 9BWCA05X95T002552 834872757 SUCATA 300,00 

16 LEON CARLOS M. 
DE 
ALBUQUERQUE 

VW/FUSCA 1300L 1980 MUG 2282 
PB 

BEGE B0041673 207053227 RECUPERÁVEL 500,00 

17 DAVID EDUARDO 
CAVALCANTI DA 
SILVA 

FORD/VERSAILES 2.0 
GL 

1992 KFK 1252 
PB 

AZUL 9BFZZZ33ZMP031271 189841842 SUCATA 200,00 

18 VALMIR PEREIRA VW/SANTANA 
EVIDENCE 2.0 

1996 KID 4026 
PB 

AZUL 9BWZZZ327TP025153 654828725 RECUPERÁVEL 300,00 

19 JANE RUSSEL 
PINTO BEZERRA 

GM/CELTA 2002 MOF 5522 
PB 

BRANCA 9BGRD08Z02G135367 776797719 RECUPERÁVEL 3.000,00 

20 JOSÉ PONTES 
LEITE 

VW/KOMBI 1986 BGZ 1706 
PB 

BRANCA 9BWZZZ23ZGP015551 386520275 RECUPERÁVEL 300,00 

21 ITAÚ LEASING 
ARR. MERCANTIL 

GM/OMEGA GLS 1995 KJC 9595 
PE 

AZUL 9BGVP19HSRB201403 625300335 RECUPERÁVEL 500,00 

22 SHIRLENIO DA 
COSTA GOMES 

GM/CHEVETT SL 1989 JLC 8123 
PB 

BEGE 9BGTC11UKKC144690 218965974 SUCATA 100,00 

23 MÁRCIO 
EDUARDO DE 
FLORENCIO E 
SILVA 

FIAT/PÁLIO ELX FLEX 2006 MXM 4427 
RN 

PRATA 9BD1714OG62673001 867893656 RECUPERÁVEL 4.000,00 
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24 BANCO ITAÚ 
LEASING S/A 

FIAT/UNO MILLE SX 1998 MNG 6893 
PB 

CINZA 8AP146028V8804659 697998215 RECUPERÁVEL 1.000,00 

25 PREFEITURA 
MUNICIPAL DO 
CONDE 

VW/KOMBI 1993 MMP 9684 
PB 

BRANCA 9BWZZZ23ZPP005284 181752034 RECUPERÁVEL 1.000,00 

26 MARIA JOSÉ DA 
SILVA 

FIAT/PÁLIO EDX 1997 KJF 1309 
PE 

AZUL 9BD178226V0423877 684105489 RECUPERÁVEL 800,00 
 

27 BANCO ITAÚ 
CARD S/A 

FIAT/STRADA TREK 
CE FLEX 

2008 NGA 6359 
GO 

PRETA 9BD27808A87035647 942182898 RECUPERÁVEL 8.000,00 

28 MARINALVA DOS 
SANTOS 

VW/GOL 16V 1999 MNQ 4197 
PB 

BRANCA 9BWZZZ373WT110793 701247070 RECUPERÁVEL 800,00 

29 JOSÉ ROBERTO 
MENDES DA SILVA 

VW/FUSCA 1973 MOD 6379 
PB 

MARROM BS429936 179323482 SUCATA 100,00 

30 JÚLIO AMARO DE 
MELO 

VW/GOL MI 1999 MUM 9606 
PB 

BRANCA 9BWZZZ373WT114096 702658600 RECUPERÁVEL 500,00 

31 ALANA AZEVEDO 
DE MORAIS 

FIAT/TEMPRA OURO 1992 KFM 0526 
PB 

VERDE 9BD159000N9002027 190035927 SUCATA 100,00 

32 VALDEMIR 
MIGUEL DE 
SOUZA 

VW/SANTANA CG 1985 BGM 5987 
PB 

VERDE 9BWZZZ32ZFP216797 354439634 SUCATA 100,00 

33 CIA ITAÚ LEASING 
ARR. MERCANTIL 

FIAT/UNO 
ELECTRONIC 

1996 BVB 9976 
PB 

VERMELHA 9BD146000S5533180 637992598 RECUPERÁVEL 500,00 

34 ANTONIO 
AZEVEDO SOARES 

VW/VOYAGE S 1983 MNA 1825 
PB 

VERDE 9BWZZZ30ZDP022037 179698710 SUCATA 100,00 

35 JOSÉ ROMILDO 
DANIEL DE 
AQUINO 

IMP/FORD/RANGER 
XL 

1995 CAU 6077 
SP 

VERDE 1FTCR10X2STA07524 636280268 RECUPERÁVEL 2.000,00 

36 REGINALDO SILVA 
DE PONTES 

FORD/FIESTA  1997 MNH 5530 
PB 

PRETA 9BFZZZFDATB074196 665286864 RECUPERÁVEL 500,00 

37 LUIZ ALBERTO 
ARAÚJO XAVIER 

GM/CHEVETTE SL 1983 MMQ 6494 
PB 

BRANCA 5E11JCC100905 186134967 SUCATA 100,00 

38 ANTONIO JOSÉ 
DO NASCIMENTO 
NETO 

GM/CHEVETTE 
MARAJÓ 

1986 MYA 7769 
RN 

BRANCA 9BG5TC15UGC162675 175049483 SUCATA 100,00 

39 CIA ITAÚ LEASING 
ARR. MERCANTIL 

FIAT/PÁLIO FIRE 
FLEX 

2008 HVU 8891 
CE 

PRATA 9BD17106G85116888 949506907 RECUPERÁVEL 5.000,00 

40 CIA ITAÚ LEASING 
ARR. MERCANTIL 

FIAT/PÁLIO FIRE 
FLEX 

2008 APK 7617 
PR 

PRATA 9BD17106G85109432 942567064 RECUPERÁVEL 5.000,00 

41 ALEXANDRE 
MAGNO ALENCAR 
DE FREITAS 

FORD/FIESTA  1998 MNT 1249 
PB 

PRATA 9BFZZZFHAWB228636 706868560 RECUPERÁVEL 400,00 

42 IVAN FRANCO DA 
SILVA 

VW/FUSCA 1975 MNG 6936 
PB 

MARROM BJ153380 179507214 SUCATA 100,00 

43 SUDAMERIS ARR. 
MERC. S/A 

GM/CELTA 2001 MON 1172 
PB 

VERDE 9BGRD08Z01G131865 755371089 RECUPERÁVEL 1.500,00 

44 ANTONIO NATAL 
DE ALMEIDA 

GM/CELTA 2001 GZJ 1652 
MG 

PRATA 9BGRD08Z01G169753 764604015 RECUPERÁVEL 2.000,00 

45 LUCIDALVA 
MARIA SOUZA 
SILVA 

FIAT/UNO 
ELECTRONIC 

1995 MNX 7460 
PE 

VERDE 9BD146000R5359697 181936801 RECUPERÁVEL 300,00 

46 ROBERTO JOSÉ DE 
MOURA 

IMP/HONDA CIVIC 
LX 

1995 KFN 9475 
PB 

AZUL 1HGEH4555SL651072 637748166 RECUPERÁVEL 600,00 

47 NEIDJA NUNES 
BORGES DA SILVA 

FORD/ESCORT GHIA 1986 MMN 5856 
PB 

CINZA 9BFBXXLBABGJ09036 179613049 SUCATA 100,00 

48 CASSIO AMORIM 
CAMBOIM 
GONÇALVES 

FORD/VERSAILLES 
2.0 GL 

1993 MNQ 6734 
PB 

BRANCA 9BFZZZ33ZPP014747 181726998 SUCATA 100,00 

49 ZENALDO 
DAMASIO DA 
SILVA 

VW/FUSCA 1300 1981 KGL 1978 
PB 

BRANCA BO205694 186093853 SUCATA 100,00 

50 JOSÉ RAMOS 
JUNIOR 

GM/VECTRA GLS 1994 JKV 8057 
SE 

VERMELHA 9BGLK19BRRB305596 618177450 RECUPERÁVEL 200,00 

51 FLAVIA KARINA 
VIEIRA DA SILVA 

GM/MONZA SLE 1990 MNE 6877 
PB 

AZUL 9BGiK69TLLB039353 179902997 RECUPERÁVEL 1.000,00 

52 MARCOS TÚLIO 
COSTA DE 
VASCONCELOS 

VW/VOYAGE CL 1994 MNL 3549 
PB 

PRATA 9BWZZZ30ZRP273484 181903997 RECUPERÁVEL 400,00 
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53 ELLEN CHRISTINE 
DE MEDEIROS 
BORGES 

FIAT/UNO 
ELECTRONIC 

1995 MMR 6923 
PB 

VERMELHA 9BD146000S5443800 182006425 RECUPERÁVEL 300,00 

54 FLEURIZA LACET 
CARNEIRO 

FORD/FIESTA 1997 KGH 4363 
PB 

AZUL 9BFZZZFDAVB094030 670654990 RECUPERÁVEL 200,00 

55 ABN AMRO ARR. 
MERC. S/A 

FIAT/PÁLIO ED 1997 KJR 3650 
PE 

VERMELHA 9BD178016V0458030 686134923 RECUPERÁVEL 500,00 
 

56 SANDRA GOMES 
DE OLIVEIRA 
 

GM/MONZA SLE EFI 1992 KGE 5441 
PE 

VERMELHA 9BGJG69KNNB024090 187374180 RECUPERÁVEL 200,00 

57 PREFEITURA 
MUNCIPAL DE 
SOSSEGO 

FIAT/ELBA 1.6 IE 1996 MMV 0895 
PB 

AZUL 9BD155375T5770257 654468451 RECUPERÁVEL 200,00 

58 LUIZ GUEDES DA 
SILVA 

FORD/DEL REY 1982 JDV 2051 
PB 

AZUL LB8BAR46356 238540413 RECUPERÁVEL 200,00 

59 PATRICIA 
NAPARSTEK 

FIAT/PÁLIO FIRE 2004 DLL 5791 
SP 

AZUL 9BD17103742379231 818254572 RECUPERÁVEL 300,00 

60 SEM REGISTRO VW/GOL 1998 JHJ 8643 - 9BWZZZ30ZIT264809 Sem 
Registro 

RECUPERÁVEL 100,00 

61 MARIA JOSE B. L. 
BORGES 

FORD/FIESTA GL 2000 MNV 2519 
PB 

AZUL 9BFBSZFDAYB338431 743240960 SUCATA 100,00 

62 MANOEL PEDRO 
DA SILVA FILHO 

VW/GOL I 1996 MNM 6640 
PB 

PRATA 9BWZZZ377TT226097 666256616 RECUPERÁVEL 400,00 

63 JACOB GOMES DA 
SILVA 

IMP/FORD ESCORT 
GL 16V H 

1998 MNR 6819 
PB 

VERMELHA 8AFZZZEHCWJ056436 711416648 RECUPERÁVEL 200,00 

64 DERIVALDO 
DOMINGOS DE 
MENDONÇA 

FIAT/PÁLIO EX 1999 KLA 8636 
PE 

CINZA 9BD178096W0768215 710055048 RECUPERÁVEL 300,00 

65 SEVERINO 
BATISTA DOS 
SANTOS 

GM/CORSA GL 1994 KIM 2711 
PE 

VERMELHA 9BGSE08XRRC632685 623849887 RECUPERÁVEL 300,00 

66 PEDRO GONDIM 
FILHO 

GM/CORSA GL 1995 KFU 2744 
PB 

ROXA 9BGSE68XTSC638325 644939761 RECUPERÁVEL 300,00 

67 OSMAR 
GONÇALVES DA 
SILVA 

FIAT/PÁLIO ED 1998 KJA 5315 
PE 

BRANCA 9BD178016V0497879 688864759 RECUPERÁVEL 300,00 

68 VALDECI 
FERREIRA DA 
SILVA 

IMP/RENAULT 19RN 1997 MMY 6885 
PB 

CINZA 8A1B53PNZTS015990 684088860 RECUPERÁVEL 200,00 

69 MARIA DE 
FATIMA LIMA 
SILVA 

FIAT/TEMPRA OURO 
16V 

1995 MXV 9746 
PB 

PRETA 9BD159000R9103268 176674306 RECUPERÁVEL 200,00 
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