
Governo anuncia R$ 16 mi para 
abastecimento de água no Sertão

infraestrutura
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l  sebrae abre dia 30 seminário para preparar empresas para licitações 

l  ufPB seleciona para Mestrado e Doutorado em educação 

l  “Descubra Design” fica aberta na estação Cabo Branco até 11 de novembro

l 7a Campina Grande Motofest começa sexta-feira no Parque do Povo

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

UFPB suspende PSS para se 
adequar ao sistema de cotas

ano CXiX
número 228 

R$ 1,00

R$ 160,00

assinatura 
anual
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Presa quadrilha
acusada de 
sequestros e 
roubos em CG

associação 
dos amigos de 
areia recebe 
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edmilson Montenegro, um alpinista que leva a Paraíba às alturas PÁGINA 21

O publicitário é o primeiro do esquema do Mensalão a ter as penas definidas. foram 11 anos e oito meses de 
prisão para os crimes de corrupção, peculato e formação de quadrilha. a sessão continua hoje. PÁGINA 25

Policiais participam de treinamento com as novas armas não letais adquiridas pelo estado PÁGINA 13

FOTO: Divulgação

A CCJ aprovou o projeto 
do Executivo que prevê mu-
danças no regime previden-
ciário do servidor estadual. 
Proposta agora será votada 
em plenário. PÁGINA 18

As provas do PSS 2013   
da UFPB foram suspen-
sas. A medida, anunciada 
ontem, visa permitir que a 
universidade se adeque ao 
sistema de cotas. As novas 
datas do concurso ainda se-
rão definidas. PÁGINA 4

CCJ da Assembleia
aprova projeto 
que cria o Fundo 
Previdenciário 
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Gilberto Carneiro 
explica ações do 
estado para reduzir 
os precatórios

Ziraldo completa
hoje 80 anos e fala 
ao jornal a união
sobre sua vida e obra

entreVista

stf: Marcos Valério pega 11 anos de prisão
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Os dias que correm, mais do que 
nunca, são dias de pensar sobre leituras. 
O mundo vive um período de transição. 
No início do ano, no Brasil, o Jornal do 
Brasil deixou de circular em sua versão 
impressa, passando a ser publicado 
somente em versão online. Esta semana, 
nos Estados Unidos, a revista NewsWe-
ek anunciou o fim da sua edição impres-
sa, somente circulando a partir de agora 
em modo digital. Os dias do livro im-
presso, do jornal e da revista em papel, 
estão mesmo contados?

Em meados da década de oitenta, 
quando escrevia suas conferências que 
depois saíram publicadas no livro “Seis 
Lições para o Próximo Milênio”, Ítalo Cal-
vino tocou de passagem nessa inquie-
tante questão. Ele parecia não crer num 
fim a curto prazo  para o livro em papel. 
É assim que escreveu, na introdução do 
seu livro: “...Talvez o sinal de que o milé-
nio está a encerrar-se seja a frequência 
com que nos interrogamos sobre a sorte 
da literatura e do livro na era tecnológi-
ca chamada pós-industrial. Não tenho a 
menor tentação de me aventurar neste 
tipo de previsões. A minha confiança no 
futuro da literatura consiste em saber 
que há coisas que só a literatura com os 
seus meios específicos pode dar-nos”. 

Embora a maior parte dos meus 
livros esteja no meu computador em for-
mato digital, também ainda não consigo 
pensar numa literatura que não esteja 
em livros. Livros em papel, com seu 
cheiro, sua encadernação, folhas que se 
viram lentamente, página à página, leitu-
ra feita no silêncio do quarto, embaixo 
de uma árvore, sem zumbido algum de 

nenhum intermediário eletrônico. 
Encerro esse parágrafo e fico 

com a impressão de que essa cena 
de um leitor solitário, com seu livro 
de papel entre as mãos é cada vez 
mais rara. Nas lições de Ítalo Calvino, 
há tempo para refletir sobre leveza, 
previsibilidade,  rapidez, visibilida-
de, multiplicidade... Há tempo para 
começar e acabar. Um livro inadiável, 
que deveria ser lido por todos os que 
narram o agora. Escritores, jornalis-
tas, comentadores, divulgadores. 

O mundo no qual Calvino pensa-
va e escrevia, precipitou-se vertigi-
nosamente para o modelo tecnológi-
co, que demarca a escrita, a leitura, o 
pensamento, a cultura.

O narrador de agora terá tempo 
para o exercício de pensar sobre es-
sas seis lições do escritor italiano?

O mundo pós-industrial pode ser 
pensado como uma imensa máquina 
frenética, a regurgitar informações. 
O consumo também é frenético, mas 
rápido. “Diz-me quantos citas e eu te 
direi se lês”. 

Nessa imensa colmeia coletiva 
global, interação é a palavra. Arma-
zenamento também. Temos enci-
clopédias e mais enciclopédias na 
palma da mão. 

Beleza, leveza, fluidez no exer-
cício de pensar e permitir que o 
pensamento brote para o papel. A 
sorte da literatura é que ela está 
preservada. Um mundo todo in-
suspeito, armazenado, guardado, à 
espera de leitores. Leitores. Onde 
estarão eles? 

Dialogo aqui com o jornalista 
Martinho Moreira Franco que, na 
sua coluna de 18 de outubro pu-
blicou crônica sob o eloquente e 
chistoso título “Viveiro lombar”, 
divulgando uma estatística da OMS 
que “90% da população do planeta 
terá ao menos um episódio de dor 
nas costas em sua vida.” Aqui estou 
eu, exemplo vivo que não o deixa 
mentir. Há quase oito dias abaixei-
-me para apanhar alguma coisa no 
chão e, ao me levantar, a lombar 
doía. E ainda dói, até hoje. 

Procurei médico, mas desani-
mei diante do consultório lotado. 
Fiz meia volta volver, apesar de meu 
caso ser urgente. A atendente não 
levantou nem os olhos das fichas 
que tinha diante de si e não dava 
para esperar horas, dias, meses ali 
sentada. Apelei para uma fisiotera-
peuta (competente, por sinal) e me-
diquei-me por conta própria (Você 
com certeza conhece o ditado “De 
médico e de louco, todo mundo tem 
um pouco”). Os médicos e as bulas 
dizem: “persistindo os sintomas, 

consulte o médico!” Mas como???!!! 
Mesmo com plano de saúde, você 
morre antes de ser atendido! Na 
coluna ao lado da de Martinho, no 
mesmo dia 18, Sitônio Pinto tam-
bém relata sobre peregrinações por 
balcões de UPAs, hospitais e que 
tais. Ficar doente já é um problema, 
procurar a cura é outro ainda maior. 

O jeito é mesmo consolar-me 
em fazer parte de uma abrangente 
estatística que inclui a mim, ao lado 
de boa parte da população mundial. 
Se isso não passa a dor, pelo menos 
consola saber que não estou só.

Pelo mesmo motivo, estou há 
anos com todos os meus exames de 
rotina atrasados. Não tenho tempo 
para esperar horas num consultório 
médico, mesmo lendo “Guerra e 
paz”, “Os irmãos Kamarazov” ou “A 
pedra do reino”. Sim, porque levo 
sempre comigo um grosso romance 
para ser lido enquanto espero pelo 
atendimento. Pelo menos não saio 
dali com a sensação de desperdício 
de tempo além da lombar ainda 
mais doída. 

Editorial

Um
As Lições de Ítalo Calvino

A farsa continua

Dialogando

Reforma da Previdência nunca foi 
um tema simpático junto à popu-
lação, todavia, bem-aventurados  
os Estados e Municípios, como 
agora faz a Paraíba, com o projeto 
que enviou a Assembleia.
A reforma não é contra o traba-
lhador, mas, pela sua segurança 
futura. 
A estrutura demográfica brasi-
leira apresenta estreitamento da 
base e o alargamento do topo da 
pirâmide populacional. O enve-
lhecimento, com o aumento da 
expectativa de vida, mexeu no 
sistema previdenciário e carece 
de ajustes. Induzem, por dever 
de responsabilidade, que os 
gestores adéquem o sistema à 
realidade atual, sob pena de não 
o fazendo, levá-lo  à bancarrota.

“Carlinhos de Tião”, irmão do 
deputado “Tota de Tião”, co-
meçou a descobrir o porquê 
de ter perdido a reeleição 
em Queimadas. Meses an-
tes do pleito iniciou umas 
desapropriações – a bem do 
município, é  verdade! – a 
contragosto dos proprietá-
rios. O povo ficou com medo 
de ser a próxima vitima e 
desapropriou o prefeito.

Vai distante o tempo  em que a reunião 
do Conselho Deliberativo da Sudene 
balizava expectativas de importantes 
decisões para o desenvolvimento da 
região. Para se ter uma ideia do es-
vaziamento, já faz cinco anos e sete 
meses que um presidente da República 
não comparece ao evento, ignorando a 
Sudene e a Lei Complementar 125.

A Academia de Letras de Cam-
pina Grande está com inscri-
ções abertas até o final deste 
mês para o preenchimento 
de duas cadeiras, vagas com 
a morta das acadêmicas Dea 
Cruz e Wanda Elizabeth. O can-
didato, porém,  so pode se ins-
crever para uma única cadeira.  

A Conab já disponibilizou, em seu site, a lista dos primeiros 56 produtores de 
cana-de-açúcar paraibanos penalizados na safra 2010/2011 e beneficiados 
com o pagamento da subvenção econômica garantida pelo Governo Federal. O 
pagamento, referente ao valor de R$ 5,00 por tonelada de cana fornecida às 
unidades industriais durante a safra 2010/2011,  só vai até esta sexta-feira.   

Vários municípios, cujos prefeitos 
não tiveram seu esquema reeleito, 
estão atrasando o pagamento dos 
servidores. Atraso “comum” que era 
de um ou dois meses,  avança para 
três, revelando a dimensão do pepino 
que vão deixar para o sucessor. Em 
Cubati, ontem, servidores  fecharam 
a estrada e promoveram barricada.
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O candidato Cícero Lucena(PSDB) 
está gastando, na undécima 
hora de seu Guia Eleitoral, “ver-
bo e celulóide” para desfazer  
acusação da confraria, o que 
qualquer principiante em ma-
rketing político teria como ta-
refa elementar logo de início de 
campanha na televisão. Agora a 
campanha já está na fase de pro-
meter Posto Ypiranga ao eleitor.
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A farsa da redução das alíquotas do 
Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) dos automóveis continua. Nos 
próximos dias o Governo Federal deve 
anunciar pela milésima vez a prorroga-
ção dos descontos, fixando para o fim de 
dezembro o novo prazo para o encerra-
mento da “promoção”.

A ideia dos estrategistas da área 
econômica federal é aproveitar o dinhei-
ro extra dos consumidores, no caso, o 
décimo terceiro salário, para dar novo 
impulso nas vendas de veículos e, com 
isso, tentar manter o consumo em alta, 
diminuindo os estoques nos pátios das 
fábricas e das concessionárias.

Quase ninguém lembra mais quan-
do foi que tudo começou. Sabe-se ape-
nas que de tempos em tempos o Gover-
no Federal – com o auxílio luxuoso dos 
meios de comunicação – faz o maior 
alarde, anunciando o fim da redução do 
IPI, provocando, com isso, uma verda-
deira corrida às concessionárias.

Até dezembro será assim. Quem não 
tem carro vai tentar de todo jeito com-
prar um; quem tem um, mas já bastan-
te rodado, vai tentar trocar por um no-
vinho em folha; e quem tem um ainda 
novo vai querer ter mais dois, três ou 
quantos mais puder adquirir graças ao 
milagre da redução do IPI.

Fim de ano é um momento propício 
para alavancar o consumo de automó-
veis – aliás, não só de automóveis, mas 
de uma imensurável variedade de pro-
dutos -, e o Governo Federal não pode 

perder esta oportunidade, dentro de sua 
lógica de manter a economia aquecida 
via incentivo ao consumo desenfreado.

Antes do apagar das luzes do ano 
velho, o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, deve ir aos jornais e emisso-
ras de rádio e televisão para anunciar 
que o prazo para o fim da redução do 
IPI será estendido, quem sabe, até o 
Carnaval; do Carnaval para a Semana 
Santa, desta para o São João e daí por 
diante...

Pelo visto, enquanto houver carro 
fazendo fila nos pátios de montado-
ras e concessionárias, o marketing do 
desconto nas alíquotas do IPI vai con-
tinuar. Não importa se a inadimplência 
anda em alta tanto no cartão de crédito 
quanto no cheque pré-datado. Importa 
comprar, à vista ou em mil prestações.

Tão logo os iluminados da área eco-
nômica saem de cena, os microfones da 
mídia são abertos aos especialistas em 
mobilidade urbana, também da esfe-
ra federal, para dizer que o apocalipse 
está próximo, basta ver a avassaladora 
quantidade de carros nas ruas de todas 
as cidades do país.

Se for levada em conta a despro-
porção entre os investimentos na infra-
estrutura urbana e o aporte de carros, 
a perspectiva é mesmo apocalíptica. 
Pelos cálculos da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), em menos de dez anos, o 
Brasil terá um mercado de 6 milhões de 
veículos.



Gilberto Carneiro
Procurador Geral do Estado

Programa pretende reduzir
dívidas com precatórios na PB 

Governo da Paraíba, por meio da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE-PB), pretende instituir um programa de 
compensação de precatório para reduzir o estoque de 
débitos desta natureza, orçado em R$ 1,4 bilhão, e ao 
mesmo tempo aumentar a arrecadação otimizando a 
cobrança da dívida ativa estadual, que é da ordem de 
R$ 4 bilhões.
Segundo o procurador geral, Gilberto Carneiro da 
Gama, durante muito tempo a dívida de precatórios se 
avolumou, ocasionando um acúmulo no estoque, que 
precisa ainda ser reduzido. 
De acordo com os repasses efetuados, autorizados 
pelo governador Ricardo Coutinho, o Estado fechará 
o biênio 2011/2012 acumulando um total financeiro 
de recursos repassados para conta única especial 
do Tribunal de Justiça no valor de R$ 125 milhões, o 
que representa mais de duas vezes o valor pago pelo 
Estado entre 2002 e 2010.   
Em entrevista a A União, Gilberto Carneiro fala das 
ações do Governo para reduzir o estoque da dívida 
com precatórios e de um seminário que será promovido 
pela PGE-PB amanhã, no Fórum Cível da capital, com 
o objetivo de promover um amplo debate e avaliar os 
regimes implantados para pagamento de precatórios 
que vem dando certo em Estados como Rio de Janeiro 
e São Paulo. Inclusive já implantou uma Gerência 
específica na PGE-PB parta tratar sobre o assunto.

A Procuradoria Geral do Esta-
do vai promover amanhã um semi-
nário tendo como tema “As opções 
de regimes especiais de pagamen-
to de precatórios à luz da Emenda 
Constitucional na 62/2009”. Qual é 
o objetivo deste evento?

É uma forma de promover um 
amplo debate sobre os regimes espe-
ciais de pagamentos de precatórios, 
as repercussões das opções, as medi-
das para amortizar o estoque, visando 
o cumprimento das decisões judiciais, 
a satisfação do direito dos credores e 
o equilíbrio econômico-financeiro do 
Estado. Em razão disso, convidamos 
o presidente do Tribunal de Justiça 
do maior Estado da Federação, São 
Paulo, o desembargador Ivan Ricardo 
Garisio Santori, e a procuradora geral 
do Estado do Rio de Janeiro, Lúcia Léa 
Guimarães Tavares, para apresenta-
rem as experiências dos seus respec-
tivos estados.

Como é efetuado o pagamento 
de precatórios no Estado?

A liquidação dos pagamentos é 
por força constitucional de respon-
sabilidade do Tribunal de Justiça, ca-
bendo ao Estado, de acordo com a op-
ção do regime, transferir os recursos, 
observando a sistemática da Emenda 
Constitucional 62. No caso da Paraíba, 
em 2010, optou-se pelo regime dos 
15 anos. Todavia, existem dúvidas se 
realmente se trata da melhor opção.

Quais os transtornos ocasio-
nados por este sistema? Há perdas 
financeiras para o Estado, para qui-
tação destes créditos?

Durante muito tempo a dívida de 
precatório se avolumou ocasionando 
um acúmulo no estoque. Atualmente 
o Tribunal de Justiça da Paraíba está 
fazendo pagamentos referentes ao 
ano de 2004. Na atual gestão, o gover-
nador Ricardo Coutinho aumentou 
substancialmente os repasses para o 
Tribunal de Justiça para pagamentos 
de precatórios. Apenas para ilustrar, 
no período de 2002 a 2010, o Estado 
repassou ao TJ, o montante de R$ 55 
milhões, uma média mensal de R$ 
52 mil, enquanto que no período de 
2011 e 2012 vamos fechar o repas-
se em R$ 125 milhões, uma média 
mensal de R$ 5 milhões. Em dois 
anos, aumentamos em 115% o re-
passe quando comparado ao perío-
do dos últimos oito anos anteriores 
a 2011. Agora em outubro, a previ-
são é um repasse mensal de R$ 8,8 
milhões para conta única especial do 
Tribunal de Justiça, fechando o ano 
com o desembolso em torno de R$ 84 
milhões. 

Como a PGE-PB pretende solu-
cionar a problemática da dívida de 
precatórios na Paraíba?

É a velha regra: reduzir a dívida e 
aumentar o crédito. Atualmente, nos-
so estoque de precatórios está em tor-
no de R$ 1,4 bilhão (dívida), embora 
esse levantamento ainda esteja sendo 
concluído junto ao Tribunal de Justi-
ça, enquanto nosso estoque de dívida 
ativa é de apenas R$ 4 bilhões (crédi-
to). O Estado do Rio de Janeiro possui 
um estoque de R$ 4 bilhões de preca-

tórios, enquanto seu estoque de 
crédito é de R$ 40 bilhões, 

ou seja, uma realidade 
totalmente diferente da 
nossa. Mas estamos tri-

lhando caminhos pra resolver esse 
problema. Recentemente, implanta-
mos a Gerência de Precatórios e Cál-
culos no âmbito da PGE, tendo à fren-
te os procuradores Flávio Lacerda e 
Leonardo Ventura.

Qual a origem deles?
Muitos desses precatórios são dí-

vidas antigas que devido à sistemática 
de correções e atualizações tornaram-

-se valores astronômicos. Acredita-
mos que um esforço concentrado da 
PGE, da CGE (Controladoria Geral do 
Estado), do TJ, do próprio CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça) e da OAB, 
tendo em vista que é de fundamental 
importância a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil no acompa-
nhamento dos repasses, consideran-
do que os advogados são parte dire-
tamente interessada no recebimento 
desses créditos, bem como, todos os 
credores que se encontram com pre-
catórios inscritos na ordem cronoló-
gica estabelecida pelo Tribunal. Além 
disso, muitos desses valores poderão 
ser reduzidos substancialmente com 
a revisão dos cálculos. Outra forma 
é o investimento na carreira de pro-
curador, como vem fazendo o gover-
nador Ricardo Coutinho, que do ano 
passado para cá, já nomeou 14 novos 
procuradores aprovados no curso pú-
blico promovido pela Procuradoria, 
pois sabemos que as defesas judiciais 
do Estado quando bem elaboradas, 
acompanhadas e sustentadas dimi-
nuem, em muito, a sucumbência do 
Estado. Atualmente, uma média de R$ 
70 milhões é acrescida anualmente ao 
estoque de precatórios, nossa meta é 
reduzir em até 30% esse número até 
2014.

Como funciona o sistema de 
compensação de precatórios utili-
zado no Estado do Rio de Janeiro?  

É justamente sobre isso que a 
procuradora geral do Estado do Rio 
de Janeiro, Lúcia Léa, irá tratar no 
evento. Porque na PGE-RJ há em fun-
cionamento desde 2010 um Progra-
ma de Compensação de Precatórios, 
na Procuradoria Especializada da 
Dívida Ativa, que vem garantindo a 
redução do estoque desta dívida na-
quele estado. 

Este modelo pode ser viabiliza-
do na Paraíba?  Como irá funcionar?

Estamos analisando a possibili-
dade de implantar. O modelo consis-
te em cadastrar empresas devedoras 
do Estado que poderão adquirir cré-
ditos de precatórios com credores do 
Governo e, assim, concretizar a com-
pensação, amortizando o estoque de 
precatórios e da dívida ativa. No Rio 
de Janeiro, através dessa medida, 
eles reduziram em até 50% o esto-
que de precatórios. Outra alternativa 
é a dação em pagamento de terrenos 
e áreas privadas.

A PGE poderá contar com quem 
para a implantação desse sistema?

O Tribunal de Justiça possui a 
responsabilidade por efetuar os pa-
gamentos dos precatórios. A PGE tem 
mantido diálogo permanente com a 
Corte, através dos desembargadores 
Abraham Lincoln, Leandro dos San-
tos e do juiz Rodrigo Marques, e os 
avanços têm sido significativos. Tam-
bém com o Tribunal Regional Federal 
(TRF) e com o próprio Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT).

Como se processa?
O procedimento para a quitação 

das requisições de pagamento é disci-
plinado pelo artigo 100 da Constitui-
ção Federal e pelo Código de Processo 
Civil. Os precatórios apresentados à 
Fazenda Pública devedora até o dia 1º 
de julho são incluídos no orçamento 
do ano seguinte para pagamento, res-
peitando-se a ordem cronológica de 
sua apresentação. Ocorre que, devido 
às dificuldades financeiras, quase to-
dos os estados e municípios do Brasil 
não conseguiram honrar com esses 
pagamentos, que foram se acumulan-
do durante os anos, gerando um esto-
que de precatórios a pagar.

Existe algum limite de valor ?
Existe sim, nos termos dos pa-

rágrafos 3º e 4º do artigo 100 da 
Constituição Federal, existe um limi-
te mínimo para que seja enquadrado 
como precatório, devendo cada ente 
da Federação estabelecer por meio de 
lei o valor, em havendo condenação 
inferior ao estabelecido, é expedida 
uma Requisição de Pequeno Valor 
(RPV), que possui um procedimento 
muito mais célere, tratando-se quase 
de uma ordem de pronto pagamento. 
No Estado da Paraíba o RPV vai até 10 
salários mínimos, conforme estabele-
ce a Lei Estadual nº 7.486/2003.

Como se organiza a ordem de 
pagamento?

Os precatórios são organizados 
em duas filas em ordem cronológica 
de apresentação, uma de créditos de 
natureza alimentícia, definidos no 
parágrafo 1º do artigo 100 da Consti-
tuição Federal, e outra fila com os de-
mais créditos, tendo preferência os de 
natureza alimentícia. Dentre os crédi-
tos de natureza alimentícia são pagos 
preferencialmente os idosos, maiores 
de 60 anos, e os portadores de doen-
ça grave, até o valor do triplo do RPV. 
O rol de enfermidades que se enqua-
dram na hipótese é o mesmo utilizado 
para a isenção do Imposto de Renda 
pela União, usado por analogia na re-
solução 115 do Conselho Nacional de 
Justiça.

O que seria este regime espe-
cial de precatório?

Diante da problemática das fa-
zendas públicas com o acúmulo de 
precatórios a pagar, o Congresso Na-
cional, por meio de alteração no tex-
to da Constituição Federal, Emenda 
Constitucional nº 62 de 2009, trouxe 
um novo regramento para viabilizar 
e acelerar a quitação dos requisitó-
rios, onde foi dada a opção por um 
regime de quitação do estoque em 
15 anos, por meio de repasse mensal 
ou anual, ou repasse com base em 
um percentual da Receita Corrente 
Líquida do ente devedor, havendo o 
Governo anterior, por meio de decreto, 
feito a opção pelo regime de quitação 
em 15 anos, sendo esta até o momento.

Os créditos podem ser nego-
ciados ou compensados?

Existe uma série de hipóteses de 
transação e compensação de créditos 
de precatórios, a primeira delas con-
siste nos leilões, onde a fazenda públi-
ca oferece o imediato pagamento em 
contrapartida de um percentual de 
deságio do valor do crédito, mecanis-
mo que estamos estudando para im-
plementar em breve na Paraíba. Ou-
tras hipóteses são as compensações 
com débitos com o Estado, havendo, 
por exemplo, o dever do Tribunal em 
intimar o Estado no momento da ex-
pedição do precatório acerca da even-
tual existência de débitos do credor, 
para que sejam compensados com 
seu crédito.

Quais outras formas de com-
pensações?

 Há também a compensação de 
créditos de precatórios com os débi-
tos inscritos em dívida ativa, median-
te, inclusive, da cessão do referido 
crédito, sistema que o Rio de Janeiro e 
o Paraná já realizam com sucesso. Es-
tamos estudando essas experiências 
e vamos discutir as possibilidades de 
trazê-las para nosso Estado, pois além 
de baixar o estoque de precatórios 
ainda é saldado o débito inscrito em 
dívida ativa dos contribuintes. Vamos 
analisar os modelos e verificar qual a 
melhor opção para oferecer aos con-
tribuintes com o objetivo de regulari-
zar sua situação junto ao Estado, como 
o pagamento do débito com desconto, 
parcelamento e até a possibilidade da 
dação em pagamento de bens imó-
veis, como forma de quitação.

O
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Em cima da hora

UFPB suspende PSS 2013
SEM NOVA DATA

A justificativa é que a uni-
versidade precisa concluir 
adequação à lei de cotas

As provas do Processo 
Seletivo Seriado (PSS) 2013, 
marcadas para os dias 18 e 19 
de novembro, estão suspen-
sas. O anúncio foi feito ontem, 
através de uma nota assinada 
pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e pela Co-
missão Permanente do Vesti-
bular (Coperve). A justificativa 
é que a universidade precisa 
concluir a adequação de suas 
normas internas com relação 
à lei de cotas. As novas datas 
do PSS ainda serão definidas.

João Lins, presidente da 
Coperve, explicou que, na 
prática, isso significa que as 
provas marcadas para os dias 
18 e 19 de novembro não vão 
mais acontecer. “A decisão de 
suspender o calendário de 
provas do PSS afeta todos os 
cursos, ou seja, todo o calen-
dário do processo será modi-
ficado”, ressaltou.

O Edital nº 043 / 2012 
diz que em razão da recente 
edição da Lei nº 12.711, de 

29/10/2012, do Decreto nº 
7.824, de 11/10/2012, e da 
Portaria Normativa do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
nº 18, de 11/10/2012, que 
tratam das novas normas so-
bre reserva de vagas, ficam 
suspensos os calendários do 
PSS 2013, do Processo Sele-
tivo 2013 para os cursos de 
graduação em Música, Tea-
tro, Artes Visuais e Tradução, 
bem como do Processo Sele-
tivo 2013 para os Cursos Se-
quenciais em Música.

Depois que a UFPB, atra-
vés do Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, 
adequar suas normas sobre 
ingresso por reserva de va-
gas à nova legislação, serão 
publicados novos editais 
relacionados aos processos 
seletivos, com a devida atua-
lização de calendários.

A reportagem tentou fa-
lar com o pró-reitor de Gra-
duação da UFPB Valdir Bar-
bosa Bezerra, mas ele não 
atendeu às ligações. Mais de 
41 mil pessoas se inscreve-
ram para as 5.136 vagas ofe-
recidas no PSS 2013. Antes 
da suspensão do calendário, 
a instituição já havia reser-
vado um percentual de 35% 
de suas vagas para o sistema 
de cotas.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O município de São Bento, no 
Sertão, receberá investimentos de 
R$ 21,5 milhões em obras de im-
plantação do sistema de esgota-
mento sanitário e na construção 
da escola técnica estadual. A au-
torização para o início dos serviços 
foi dada pelo governador Ricardo 
Coutinho ontem e foi comemora-
da pela população, que priorizou 
estes investimentos nas plenárias 
do Orçamento Democrático.

Durante solenidade de auto-
rização das obras, o governador 
Ricardo Coutinho anunciou inves-
timentos de R$ 16 milhões dentro 
do BNDES e Estado para a cons-
trução de adutoras e sistemas de 
abastecimento do município de 
Catolé do Rocha, Riacho dos Cava-
los, Belém do Brejo do Cruz, Jericó 
e São Bento. “Estes recursos estão 
assegurados dentro do BNDES e 
Estado, que será assinado nos pró-
ximos dias e vai ampliar a oferta 
de água na região, que sofre mui-
to com os efeitos da seca”, desta-
cou o governador.       

A população do município 
prestigiou a solenidade em que o 
governador Ricardo Coutinho assi-
nou a ordem de serviço para início 
das obras de esgotamento sani-
tário, num investimento de R$ 14 
milhões. O presidente da Cagepa, 
Deusdete Queiroga, destacou que 
as obras vão elevar a cobertura do 
município para 50% com a inclu-
são de uma estação de tratamento 
do esgoto, que terá um reflexo im-
portante na saúde da população e 
no meio ambiente. 

Joelma de Sousa, moradora de 
São Bento, agradeceu ao governa-
dor pelo início do esgotamento 
sanitário e da escola técnica. “Es-
sas obras resolvem dois problemas 
verificados no município: a falta 
de saneamento, que acarreta vá-
rios tipos de doença, e a educação, 
trazendo a formação técnica para 
preparar a mão de obra para o se-
tor de produção de rede e têxtil”, 
enfatizou.    

Escola Técnica Estadual 
Ainda na solenidade, o gover-

nador Ricardo Coutinho autorizou 
a abertura da licitação para cons-
trução da Escola Técnica Estadual 

Governo anuncia R$ 16 milhões
PARA ABASTECIMENTO D’ÁGUA

de São Bento, orçada em R$ 7,5 mi-
lhões. Outras seis escolas no mes-
mo padrão estão em processo de 
construção e licitação do Estado e 
cada uma contará com 12 salas de 
aula, ginásio coberto, laboratórios 
e espaço de vivência.  

De acordo com Ricardo Cou-
tinho, a intenção do Governo é 
investir na formação técnica dos 
estudantes da região com cursos 
que tenham identidade com o 
potencial do município conhecido 
nacionalmente pela produção de 
redes.  

O estudante Yuri Cardoso 
disse que a escola técnica era um 
sonho dos alunos, que não preci-
sarão mais sair para outros municí-
pios para buscar uma qualificação 
técnica. “Muitos estudantes que 
não tinham condição de alugar 
um local para morar e gastar com 
transporte e alimentação acaba-
vam não dando continuidade aos 
estudos. Agora o futuro dos jovens 
será diferente, pois o Governo do 
Estado nos apresenta este cami-

nho”, comemorou.   
Também prestigiaram a sole-

nidade o prefeito de São Bento, 
Galego de Sousa, o prefeito elei-
to Genilton Sousa, o deputado 
federal Efraim Filho, o ex- depu-
tado Biu Fernandes,  o presidente 
da Cagepa, Deusdete Queiroga, 
o secretário de Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e Ciência e Tecno-
logia, João Azevedo, o superinten-
dente da Suplan, Ricardo Barbosa, 
e lideranças políticas locais.    

Saneamento 
Em seguida, o governador 

Ricardo Coutinho visitou o muni-
cípio de Belém de Brejo do Cruz, 
onde assinou a ordem de serviço 
para início das obras de esgota-
mento da cidade, no valor de R$ 8 
milhões. “Serão mais de 29 km de 
rede com estação de tratamento, 
que evitarão a poluição dos rios, 
possibilitando que as águas sejam 
utilizadas para o consumo”, expli-
cou o secretário de Recursos Hídri-
cos, João Azevedo.

FOTO: Secom-PB

Ricardo Coutinho assina autorização dos serviços aprovados em plenárias do OD

A Paraíba terá um plano 
de contingência para preven-
ção e controle da dengue, que 
será colocado em prática a 
partir de janeiro de 2013. O 
lançamento será em novem-
bro. Uma das preocupações 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) é a aproximação 
do verão, clima que favorece a 
proliferação do Aedes aegypt, 
porque o calor intensifica o 
ciclo do mosquito. Outra rea-
lidade que exige um aumento 
dos cuidados é o racionamen-
to de água iniciado esta sema-
na em oito municípios e cinco 
distritos paraibanos. A neces-
sidade maior de armazenar 
água pode ser um inimigo, 
já que os reservatórios estão 
passíveis de se tornar poten-
ciais criadouros.

“Se o armazenamento 
não for feito corretamente, 
com a limpeza de tonéis e 
reservatórios, e se não es-
tiverem cobertos de forma 
adequada, há o risco. Porém, 
como nos municípios onde 
teve início o racionamento, a 
água será utilizada nas tare-
fas domésticas e não deve fi-
car parada muito tempo”, ob-
servou Talita Tavares, gerente 
executiva de Vigilância em 
Saúde da SES. De qualquer 
forma, segundo ela, a popula-
ção não deve se descuidar.

A Secretaria está reali-
zando ações com o objetivo 
de identificar a circulação vi-
ral na região metropolitana. 
João Pessoa, Cabedelo, Luce-
na, Bayeux, Santa Rita e Patos 
são os principais alvos, porque 
apresentaram os maiores ín-
dices de notificações. A capital 
é campeã em casos graves. O 
tipo 4 da dengue foi isolado 
em João Pessoa, Cabedelo e 
Lucena. Uma das ações do Es-
tado é a articulação com estes 

municípios com o objetivo de 
reforçar o combate. “A dengue 
hoje acontece durante o ano 
todo. Por isso, o plano de con-
tingência não vai focar apenas 
em um período, e sim em to-
dos os meses”, ressaltou. 

Ações por todo o Estado
Entre as ações, a Vigilân-

cia Epidemiológica está ofe-
recendo suporte técnico aos 
municípios para verificação 
de óbitos por dengue. Por sua 
vez, a Vigilância Ambiental re-
aliza o controle anual do plano 
de contingência 2012 nos 35 
municípios que assinaram o 
termo. A secretária de Saúde 
de Cacimba de Dentro, Isabel-
le Sousa dos Santos, garantiu 
que o município realiza ações 
de orientação aos moradores 
no dia-a-dia, mas vai reforçar o 
trabalho por conta do raciona-
mento de água no município.

“A maioria das casas aqui 
tem caixa d’água e cisternas. 
Por conta da aproximação do 
verão, vamos iniciar no mês 
de novembro uma campanha 
na rádio comunitária para 
relembrar a importância de 
manter estes reservatórios 
bem fechados”. Embora não 
estivesse com os números 
em mãos, ela garantiu que fo-
ram registrados, no máximo, 
20 casos de dengue em 2012 
em seu município.

O trabalho executado este 
ano no Estado será avaliado 
numa reunião marcada para o 
próximo dia 8. No dia seguin-
te, haverá um encontro com 
representantes do Ministério 
da Saúde (MS). Talita Tavares, 
da SES, esclareceu que a exe-
cução dos valores recebidos 
fica a critério de cada municí-
pio. Para este verão, o Gover-
no do Estado vai realizar uma 
campanha publicitária.

Plano será lançado no 
mês de novembro

DENGUE

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) di-
vulgou editais prorrogando 
as matrículas de primeira 
chamada para os aprovados 
no Ensino Técnico Subse-
quente, no período 2012.2 
nos campi de João Pessoa, 
Monteiro, Picuí, Guarabi-
ra, Campina Grande, Patos 
e Princesa Isabel. Os docu-
mentos podem ser acessa-
dos a partir do site do IFPB 
www.ifpb.edu.br.  

Em Monteiro, Picuí, 
Guarabira e Campina Gran-
de a matrícula pode ser fei-
ta até hoje. Em João Pessoa, 
Patos e Princesa Isabel será 
realizada de 29 a 31 de ou-

tubro. Cada campus tem seu 
horário de atendimento que 
deve ser observado no edital 
da Pró-Reitoria de Ensino. 
Em Cajazeiras, as matrículas 
vão até hoje.

Os documentos neces-
sários para efetuar a matrí-
cula são: Cópia autenticada 
legível (ou original mais có-
pia legível) da Certidão de 
Nascimento ou de Casamen-
to; Carteira de Identidade 
(RG), constando data de ex-
pedição; CPF; Certificado de 
conclusão do Ensino Médio; 
duas fotos 3X4 e Certificado 
de reservista ou de dispensa 
de incorporação militar (só 
para homens com 18 anos 
ou mais).    

Prorrogada matrícula 
do Ensino Técnico

NO IFPB

O 1º Grupamento de En-
genharia e Construção reali-
za de hoje até 8 de novembro 
várias atividades para come-
morar o dia da Organização 
das Nações Unidas-ONU. 
O veterano do Batalhão de 
Suez, Salim Dornellas Ouver-
ney, que também é relações 
públicas da Associação Bra-
sileira de Inteligências do 
Batalhão Suez, na Paraíba, 
foi quem teve a iniciativa do 
evento.

Várias autoridades ci-
vis e militares participarão 
hoje,  às 15 horas, no Centro 
Cultural São Francisco, loca-

lizado no Centro da capital,  
da solenidade de abertura 
onde acontecerá um concer-
to da Banda de Música do 
Grupamento de Engenharia  
tocando vários hinos de sua 
autoria.

Os Boinas Azuis e o Bata-
lhão de Suez realizarão tam-
bém uma exposição no local 
da apresentação da Banda de 
Música, onde serão expostos 
banners, faixas referentes a 
missão de paz, uniforme da 
época, fotos antigas e atuais, 
livros, bandeiras dos países 
que participaram juntamen-
te com o Brasil, exibição  de 
vídeos explicativos e a ma-
quete do projeto do Monu-
mento ao Pazeador.

Grupamento comemora 
o dia da ONU na capital 

ATÉ 8 DE NOVEMBRO

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com
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Allysson Teotonio
analisa o sucesso de 
‘Avenida Brasil’
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Ziraldo, um dos mais importantes artistas do Brasil, fala sobre seus 
80 anos, completados hoje, e afirma que vai continuar produzindo

Quadrinhistas da 
Paraíba falam
sobre Ziraldo

Cinema com Farinha 
será aberto hoje
em Patos
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HOMENAGEM AUDIOVISUAL

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Traços bem definidos de uma vida

natureza seria real-
mente sábia se a 
cabeça do homem 
envelhecesse junto 
com o corpo. O corpo 
envelhecer e a cabeça 
não é uma sacana-
gem. Ter emplacado 

80 anos é uma coisa que nem eu esperava 
nem nenhum dos meus amigos que têm a 
mesma idade. Mas eu vou continuar produ-
zindo, pois se eu parar eu morro, já que o 
que fiz em minha vida toda foi produzir. Não 
penso em aposentadoria, pois isso é a pior 
coisa que o homem faz contra si mesmo e 
não há tempo para isso, porque a vida tem 
sempre suas demandas”.

A declaração – com um discreto tom de 
ironia, como é do seu feitio - foi feita durante 
entrevista exclusiva concedida por telefone, 
do Rio de Janeiro, para o jornal A União, pelo 
chargista, caricaturista, escritor e jornalista 
mineiro Ziraldo, que completa 80 anos de 
idade hoje. Ele disse que, nesta data, planeja 
estar em sua terra natal, Caratinga-MG, não 
apenas para receber homenagens – haverá 
festa em programação que inclui, por exem-
plo, desfile de estudantes – mas, também, 
para encerrar uma ausência que perdura 
cinco décadas da cidade. 

“Estou satisfeito, porque cumpri meu 
destino. Desde quando era jovem sentia a 
vontade de viver de desenhar. E isso não 
ficou muito distante do que queria. Agra-
deço muito à vida”, confessou Ziraldo Alves 
Pinto – nome completo do artista – ao ser 
incitado a fazer um balanço das oito décadas 
de existência. “Nenhum brasileiro produziu 
mais do que eu, pois já publiquei álbuns com 
todos os cartazes para cinema que criei; 
todas as minhas charges feitas ao longo de 
20 anos, além de mais de 300 histórias em 
quadrinhos”.

Ao garantir que vai continuar produ-
zindo, principalmente lançando - em média 
- dois livros para o público infantil por ano, 
Ziraldo disse que os amigos de sua geração, 
todos também octogenários, continuam 
trabalhando. “No meu caso, por exemplo, 
sonhava em chegar ao século XXI fazendo 

FOTOS: Divulgação

minhas caricaturas, cartoons e revistas em 
quadrinhos. Mas quando eu cheguei, aos 68 
anos, ainda era novo. E hoje estou com 80 
e fazendo as coisas que pensava em fazer 
quando criança. Tenho, agora, poucos ami-
gos que chegaram nas oito décadas, que são 
os seguintes: Zuenir Ventura, Paulo Casé, o 
cantor Sérgio Ricardo, Alberto Dines, Ferreira 
Gullar, José Hugo Celidônio, Roberto Fariasô-
nio Abujamra”, confessou ele. 

Instigado a revelar qual a sua melhor 
criação, ao longo do tempo, Ziraldo não 
demorou a responder que foi O Menino Ma-
luquinho, livro que lançou em 1980 e que 
ainda hoje é uma obra literária considerada 
um dos maiores fenômenos editoriais no 
Brasil. “O personagem trouxe resultados, 
pois foram mais de três milhões de exempla-
res vendidos, foi adaptado para o cinema e o 
teatro, virou revista em quadrinhos e série 
de TV e, em homenagem, foi transformado 
em estátua em Caratinga. Onde já se viu um 
personagem ganhar estátua? Pari O Menino 
Maluquinho e ele seguiu na vida”, comentou 
o artista mineiro.

Sobre o artista
Mineiro da cidade de Caratinga, Ziraldo 

Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro 
de 1932. A carreira foi iniciada na década 
de 50, trabalhando em publicações como o 
Jornal do Brasil e a revista O Cruzeiro. No 
entanto, o reconhecimento começou nos 
anos 60, quando lançou A Turma do Pererê, 
a primeira revista em quadrinhos brasileira 
feita por um só autor. Em 1969, publicou 
o primeiro livro infantil, Flicts. Além de O 
Menino Maluquinho, outros personagens 
– para adultos – também conquistaram 
admiradores, a exemplo de Mineirinho - o 
Comequieto e The Supermãe. Durante a Di-
tadura Militar (1964-1984) ele fundou, com 
outros humoristas, o jornal alternativo O 
Pasquim. E, a partir de 1979, concentrou-se 
na produção de livros para crianças, tendo 
sido – em uma iniciativa pioneira - o ilus-
trador do primeiro livro infantil brasileiro 
(Olha o Olho da Menina, texto de Marisa 
Prado) com versão integral on-line. Ziraldo, 
cujos trabalhos fá foram traduzidos para 
idiomas como inglês, espanhol, alemão, 
francês, italiano e basco, estão, inclusive, 
expostos em museu.  

O Menino Maluqinho (ao lado) 
e  A Turma do Pererê (acima), 

algumas das criações mais 
famosas de Ziraldo

“A
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Vivências

Depois de vários anos realiza-se pela última vez 
obrigatoriamente na cidade do Rio de Janeiro o Con-
gresso da ABAV e a Feira de Turismo das Américas, 
agora em sua 40ª edição. No próximo ano a Feira será 
realizada no Centro de Eventos de Fortaleza-CE. E 
isso é muito sintomático, pois os preços dos hotéis no 
Rio de Janeiro estão exorbitantes e imagine o que não 
vem por aí durante as Olimpíadas e a Copa do Mundo 
de 2014.

O ‘Destino Paraiba’ como acontece todos os anos 
é apresentado aos agentes de viagem, imprensa e 
convidados desta que é a maior Feira de Turismo do 
Brasil e que se realiza no RioCentro, iniciando-se hoje 
e prosseguindo até sexta (26). 

Os principais atrativos turísticos da Paraíba são 
apresentados num estande ao lado dos demais es-
tados nordestinos e que faz parte da CTI- Nordeste, 
Fundação Integrada do Nordeste. Estão confirma-
das as presenças de 1.350 expositores (operadoras 
de turismo, empresas aéreas e marítimas, redes de 
hotéis, órgãos oficiais de turismo nacionais e interna-
cionais).

Cada Estado procura mostrar o que há de melhor 
nos seus atrativos turísticos. Este ano a Paraíba irá atrair 
a atenção dos agentes de viagens com um grupo de Tea-
tro de Bonecos que vai apresentar as belezas naturais 
paraibanas, através de encenações e cantorias.

Roteiros turísticos serão divulgados com um belo 
estande `Destino Paraíba` destacando o segmento “Sol 
e Mar”, seguido da gastronomia, cultura, artesanato e 
belezas das regiões do Brejo, Cariri e Sertão. Quem vi-
sitar a área do Nordeste certamente será atraído pelas 
belas imagens dos principais pontos turísticos, cujo 
estande fará farta distribuição de material de divul-
gação (CD, DVD, e folder e revistas), além de mostra 

do artesanato e gastronomia. O Destino Paraíba tem a 
coordenação da PBTur, (Empresa Paraibana de Turis-
mo) em nome do Governo do Estado e apoio da As-
sociação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PB), 
Convention Bureau de João Pessoa, Sebrae, Federação 
do Comércio (Fecomercio) e Prefeitura do Conde e da 
capital.

O Rio de Janeiro este ano inovará destacando 
o turismo na favela. É cada vez maior o número de 
turistas brasileiros e estrangeiros que desejam visitar 
as favelas pacificadas. No Morro do Chapéu Manguei-
ra o Hostel Favela Inn (www.favelainn.com) organiza 
tours pelo morro com direito a churrasco na laje e se 
não couber todo mundo na cobertura do hostel, tem 
laje preparada na vizinhança para receber até 80 pes-
soas para uma autêntica feijoada na favela.

Os amantes do jazz no morro tem a opção na 
primeira sexta-feira do mês com os trompetes e os 
saxofones que ditam o ritmo no hostel The Maze Inn, 
no alto do morro Tavares Bastos, com uma das mais 
belas vistas do Rio de Janeiro. Para subir e descer o 
morro, uma van roda incansável a noite toda (www.
jazzrio.com). 

E para completar o Morro do Vidigal  também 
virou moda e para quem gosta de estar em contato 
com a realidade da favela, o organizador Luís Selva é 
o responsável pela mescla de funk carioca e hip hop 
americano no Vidigalbergue Rio Hostel. O ingresso 
custa R$ 15. (www.vidigalbergue.com.br).

E é nesta mistura de Festa na Laje com Teatro de 
Bonecos da Paraíba que a Feira das Américas 2012 
se despede do Rio de Janeiro prometendo reunir os 
agentes de viagem do Brasil e exterior nesta cidade 
maravilhosa de um país que é a bola da vez também 
no turismo.  

Apesar das minhas vivencia-
ções, acompanhadas do grupo 
de estudos a que pertenço, não 
conheci, pessoalmente, a Eric 
Hobsbawm, o extraordinário in-
telectual europeu recentemente 
falecido.

Na Paraíba, quem teve essa 
ventura foi o colega 
Josemir Camilo, com-
panheiro do atual A 
Paraíba Por Si Mesma 
(2012) e cuja primei-
ra parte de tese de 
doutoramento sobre 
a lavoura canavieira 
e as estradas de ferro 
nordestinas foi pes-
quisada em Londres.

Este artigo já se 
encontrava esboça-
do, com referência ao 
encontro de Camilo 
com Hobsbawm, 
na casa de campo 
deste, após aproxi-
mação em Seminário londrino, 
quando sou chamado ao portão 
para uma surpresa. O antropó-
logo Carlos Alberto Azevedo 
que, como sabido, passou muito 
tempo na Alemanha, depois de 
experiência na Fundação Joa-
quim Nabuco, do Recife, também 
relacionou-se com o autor de A 
Era dos Extremos – O Breve Sécu-
lo XX (1994).

E mais: tendo com ele tro-
cado correspondência, Azevedo 
passa-me, orgulhoso, cópias de 

duas cartas de 18 de setembro 
de 1975 e primeiro de junho 
de 1976, acompanhadas de um 
bilhete: 

“(...) Também seguem car-
tas do saudoso Eric Hobsbawm 
(1917-2012) enviadas a mim, 
nos anos 70 do século passado. 

Que eu saiba, Ca-
milo e eu fomos os 
únicos cientistas 
no Nordeste que 
tinham contato 
com Eric (...)”.

Não se de-
duza vaidade ou 
empáfia dessas 
colocações do an-
tigo companheiro 
da Escola Técnica 
Underwood. O que 
ele pretendia é um 
debate no IHGP a 
respeito da obra 
do grande mestre 
inglês. Essa ideia 

já me havia ocorrido junto ao 
crítico Hildeberto Barbosa, para 
a Academia Paraibana de Letras, 
onde também discutiríamos o 
igualmente falecido novelista 
mineiro Autran Dourado.

Enquanto, porém, essas 
instituições não se manifestam, 
recorri ao curso de Direito do 
Unipê onde passei manhã inteira 
discutindo a contribuição hobs-
bawmiana. Partidário da Escola 
de Sociologia do Direito nor-
te-americana de Roscoe Pound, 

Benjamim Cardoso e Wendell 
Holmes, tenho aproveitado a cá-
tedra de História do Direito para 
incursões no campo da Sociolo-
gia do Conhecimento.

À margem dessas questões, 
ressalte-se o magnífico artigo 
que, para o Correio da Paraíba, 
escreveu o crítico Sílvio Osias 
tematizando o intérprete das 
Eras. Em antigas conversas co-
migo, Osias sempre ressaltara o 
pioneirismo de História Social do 
Jazz (1989), como demonstração 
do espírito crítico e heterodoxo 
de Hobsbawm cujo marxismo 
sempre distou léguas do dog-
matismo com que essa corrente 
penetrou na Universidade brasi-
leira.

de dentro da chamada new-
left – Walter Galvão, Josemir Ca-
milo, José Octávio, Carlos Alber-
to e Zélia Almeida, Sílvio Osias, 
Jaldes Reis Menezes, – que se 
habilitaram ao exame e interpre-
tação de Eric J. Hobsbawm.

Para esses é preciso não 
perder de vista o alcance de li-
vros como Estratégias para uma 
Esquerda Racional (1991) onde 
a própria titulação e o conteúdo 
de capítulos como “Cinquen-
ta anos de Frentes Populares” 
apontam para um marxismo di-
ferenciado e que, como método 
e não religião, sugere processo 
histórico a ser construído pelos 
homens e não estabelecido por 
antecipação.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Uma vida 
improvisada

Há quem diga que a vida foi feita para 
terminar num livro. E há livros que, para o 
amante da leitura, podem resumir, na expres-
são mais feliz, aquele trecho que, sem tirar 
nem por, diz tanto em poucas linhas. E isto eu 
posso dizer. Que ao menos um romance me 
diga, e basta.

Era uma obra comprada em sebo, meio 
gasta nas boras, capa dura. O autor, Dino Buz-
zati, autor do soberbo O Deserto dos Tártaros, 
frequentemente comparado a Kakfa e Edgar 
Allan Poe. Aborda as contradições da existên-
cia, firmando a tese de que não se pode chegar 
a uma conclusão. Emblemática, sua obra-prima 
trata “daquilo que poderia ter sido e não foi”: a 
história de um oficial instalado numa fortaleza 
de fronfeira a espera de um inimigo que nunca 
chega ou talvez nem exista.

É desse romance o trecho que por sua sim-
plicidade, condensa a visão nostálgica da vida: 
“Até então ele passara pela despreocupada idade 
da primeira juventude, uma estrada que na 
meninice parece infinita, onde os anos escoam 
lentos e com passo leve, tanto que ninguém 
nota a sua passagem. Caminha-se placidamen-
te, olhando com curiosidade ao redor, não há 
necessidade de se apressar, ninguém empurra 
por trás e ninguém espera, também os compa-
nheiros procedem sem preocupações, detendo-
se frequentemente para brincar. Das casas, a 
porta, a gente grande cumprimenta-se benigna 
e aponta para o horizonte com sorrisos de cum-
plicidade; assim o coração começa a bater por 
heróicos e suaves desejos, saboreia-se a véspe-
ra das coisas maravilhosas que aguardam mais 
adiante; ainda não se veem, não, mas é certo, 
absolutamente certo, que um dia chegaremos a 
elas.

(...) Mas a uma certa altura, quase instin-
tivamente, vira-se para trás e vê-se que uma 
porta foi trancada às nossas custas, fechando o 
caminho de volta. Então sente-se que alguma 
coisa mudou, o sol não parece mais imóvel, 
desloca-se rápido, infelizmente, não dá tempo 
de olhá-lo, pois já se precipita nos confins do 
horizonte, percebe-se que as nuvens não estão 
mais estagnadas nos golfos azuis do céu, fogem, 
amontoando-se umas sobre as outras, tamanha 
é sua afoiteza; compreende-se que o tempo 
passa e que a estrada, um dia, deverá inevita-
velmente acabar.”

Repousa neste binômio contenção/expan-
são a mola mestra desse relato militar onde a 
vida é reestruturada em troca de guardas, re-
gras, rotina, disciplina e punição. Drogo ecoa o 
verso bandeiriano “a vida que poderia ter sido 
e não foi” em cada linha de sua trajetória, e esse 
tom é muitas vezes ampliado pela opressão da 
paisagem, da fortaleza, da série de movimentos 
automáticos que registra uma vida espartana. 
De outra forma, o deserto também opera uma 
personificação muda, de algo que está ali e 
que, por suas próprias qualidades (ou defeitos) 
também incide sobre as vidas e o destino de 
cada personagem. O deserto, então, é o mais 
alegórico leitmotiv que engendrou tão perfeito 
romance. Drogo tem a dimensão trágica neste 
paradoxo: uma contenção agoniada.

Um grande romance de uma vida – e  no 
que ela tem de frugalidade. Viver também é não 
escolher, mas ir para uma direção inevitável. 
A existência de Drogo, o personagem que tem 
esta constação acima citada, foi uma espera que 
em si só  encerrou-se no sentido (ou falta de) 
de uma vida. Não poderia ser mais cabal, mas 
através da arte de um excelente romancista, 
mais tocante e eterno. 

André 
Ricardo AguiarDestino Paraíba no Congresso da ABAV 2012 no Rio

Um marxista rebelde e diferenciado

Expressão 
dessa reside na 
circunstância 
de que, em João 
Pessoa, não 
foram os 
sectários da 
esquerda, mas 
os críticos 
desta

Artigo

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

José Octávio de Arruda Mello - Historiador
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Quadrinistas paraibanos exaltam a arte de Ziraldo 
e destacam a importância do desenhista mineiro

Homenagem

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 24 de outubro de 2012

Roteiro

“Ziraldo é, com certeza, 
o melhor artista gráfico do 
Brasil e um dos mais impor-
tantes do país, pela origina-
lidade e qualidade de seu 
trabalho”. Foi o que afirmou 
para o jornal A União o qua-
drinista paraibano Mike Deo-
dato, referindo-se ao artista, 
que completa, hoje, 80 anos 
de idade. O editor da Marca 
de Fantasia, Henrique Ma-
galhães, também ressaltou 
a amplitude do trabalho do 
mineiro de Caratinga, pois, 
além de grande cartunista e 
ilustrador, é autor de obras 
literárias. 

Mike Deodato pode fa-
lar de cátedra a respeito de 
Ziraldo. Foi o artista minei-
ro que em 1986, quando era 
o presidente da Fundação 
Nacional das Artes (Funar-
te), levou o quadrinista pa-
raibano na delegação que 
representou o Brasil no 13º 
Festival Internacional de 
Histórias em Quadrinhos 
de Angouleme, na França. 
Na época, da comitiva ainda 
participaram os irmãos Chi-
co e Paulo Caruso, Laerte, 
Maurício de Sousa e Luiz G.

“Eu era o único artista 
ainda desconhecido a inte-
grar aquela delegação que 
foi participar do Festival na 
França”, lembrou Mike Deo-
dato, cujo convite formulado 
pelo artista mineiro para par-
ticipar do evento originou-
se de uma iniciativa tomada 
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pelo paraibano um pouco 
antes. “Eu já era fã de Ziral-
do. Nessa condição foi que 
eu havia enviado para ele, as-
sim como para outros locais, 
em 1985, o álbum 3000 Anos 
Depois, que havia publicado 
com o meu pai, Deodato Bor-
ges”, disse o quadrinista, lem-
brando, ainda, que também 
ouvir do então presidente da 
Funarte palavras de incentivo 
ao trabalho, quando previu 
que iria se transformar num 
grande artista. 

Mike não faz questão 
de esconder sua profunda 
admiração por Ziraldo, a 
quem ainda é grato por ter 

Trabalhos do Plano Municipal de Cultura 
são retomados pela Funjope

Os trabalhos logísticos do Plano de Cultura do 
Município de João Pessoa foram retomados. Nesse 
sentido, dois novos consultores do núcleo executivo 
foram nomeados: o produtor de cinema Heleno Ber-
nardo e a cineasta Cristiane Fragoso, que são acom-
panhados pela analista técnica da UFBA, Kátia Costa. 
A Fundação Cultural de João Pessoa é a coordenadora 
do corpo deliberativo. A data de apresentação da 
peça definitiva do plano está marcada para acontecer 
durante um seminário que discutirá o projeto, em 
Brasília. “O plano – que será um mapeamento cultural 
de João Pessoa, com suas deficiências, demandas – vai 
mostrar o que é preciso fazer e o que há de bom em 
ações. O plano tem perspectiva de 10 anos e norteará 
as políticas públicas culturais da área”, disse o diretor 
executivo da Funjope, Lúcio Vilar. 

A força da TV brasileira

O sucesso estrondoso da novela Avenida Brasil, produ-
zida pela Rede Globo, é uma prova de que o Brasil não é ape-
nas o país do futebol. É também o país da televisão. O último 
capítulo da novela mudou a rotina de milhões de pessoas no 
Brasil inteiro, como se fosse uma final de Copa do Mundo. 
Algo digno de um inédito Brasil x Argentina.

Esse fenômeno tem algumas explicações objetivas e sub-
jetivas. Mas nenhuma delas tira o mérito da Globo, que con-
seguiu dar a volta por cima e emplacar uma novela no topo 
da audiência. O capítulo final alcançou 52% de audiência na 
Grande São Paulo, segundo o Ibope. Até a agenda política da 
presidente Dilma em São Paulo, onde participaria de comí-
cio, teve de ser alterada. Os organizadores do evento temiam 
um esvaziamento.

Se a novela é boa ou ruim, se a fórmula está desgastada 
e repetitiva e se a televisão aliena ou não, acho que isso não 
vem ao caso. A discussão acadêmica e filosófica é uma outra 
discussão. O fato é que o sucesso se mede pelo tamanho do 
público, pela repercussão e pela capacidade inquestionável 
de atrair a atenção de milhões de pessoas num país de di-
mensão continental, formado por um povo de culturas dife-
rentes e classes sociais distintas.

É fato também que o jornalismo da Globo e das afiliadas 
deram um grande empurrão na luta pela audiência. Passa-
ram o dia inteiro preparando o terreno do último capítulo da 
novela. Matérias e mais matérias rechearam os telejornais. 
Até o Jornal Nacional entrou na onda de Avenida Brasil. Mas 
isso também não tira o mérito da Central Globo de Produ-
ções.

Para o mercado publicitário brasileiro, no qual a parti-
cipação da televisão é de 63%, a novela também foi conside-
rada um grande sucesso. A briga pelos intervalos comerciais 
provocou correria nas agências. Todo mundo queria inserir 
a marca dos anunciantes e aproveitar a oportunidade de se 
comunicar com um público maior, pagando o mesmo preço 
de um dia “normal”.

O sucesso de Avenida Brasil foi o assunto mais comen-
tado no Twitter, no mundo. Grandes publicações da impren-
sa internacional repercutiram a novela, como BBC, Forbes, 
The Guardian e France Press. As maldades e o arrependi-
mento de Carminha chegaram aos quatro cantos do mundo. 
E esse feito não se consegue à toa. Definitivamente, não é pra 
qualquer um.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Foto: Divulgação

O jornalista Clark 
Kent,  que encarna o 
Super-Homem, vai pedir 
demissão do jornal no 
qual trabalha no gibi, 
segundo informações 
do site USA Today. A 
decisão será tomada na 
edição de número 13 da 
HQ, que chegará hoje às 
lojas norte-americanas. 
Ele irá deixar a redação 
do fictício “The Daily 
Planet”, períodico no 
qual a versão “civil” do 
Super-Homem trabalhou 
desde o início do gibi. 
No momento da demis-
são, Kent faz uma crítica 
sobre como o jornalismo 
se transformou em en-
tretenimento e deixa a 
redação. 

Clark Kent vai 
pedir demissão 
do jornal em HQ

007 - Operação Skyfall 
tem sido considerado o melhor 
filme da franquia pela crítica 
especializada internacional, 
e a pré-produção do 24º lon-
ga do agente James Bond já 
começou. Em entrevista ao 
Bleeding Cool, os produtores 
Bárbara Broccoli e Michael G. 
Wilson revelaram quais atores 
voltarão para o próximo filme, 
além de Craig. Ralph Fiennes, 
Ben Whishaw e Naomie Harris 
já estão confirmados em ‘Bond 
24’, ainda sem título. Fiennes 
interpreta um novo membro 
do MI6 chamado Mallory, Ben 
Whishaw é o novo Q e Naomie 
Harris é uma agente de cam-
po chamada Eve, que tem 
várias cenas de ação e faz 
bom uso de uma navalha em 
007 - Operação Skyfall.

Mais três nomes 
confirmados para 
o próximo 007

Mídias em destaque

Drops & notas

Ziraldo ‘previu’ que o desenhista Mike Deodato iria ser reconhecido como um grande artista

lhe ajudado na carreira. “É 
um artista espetacular, de 
uma energia e simplicidade, 
que me fez ver que eu tinha 
técnica e que ainda seria fa-
moso, me aconselhando que 
eu estudasse artes, assim 
como o trabalho de Picasso 
e de outros pintores”, disse o 
quadrinista paraibano, cujo 
trabalho recebe influências 
do mineiro, a exemplo do 
desenho de figuras alonga-
das. “Ele tem um trabalho 
de combate à Ditadura mili-
tar através de suas charges e 
cartoons, tendo sido um dos 
fundadores do jornal O Pas-
quim”, lembrou, ainda. 

Já na opinião do editor 
da Marca de Fantasia, Hen-
rique Magalhães, “Ziraldo 
é um grande cartunista. 
Mas não só um grande 
ilustrador”, ressaltou, lem-
brando que “ele trabalha 
com a arte da imagem. Fui 
muito fascinado por A Tur-
ma do Pererê dos anos 70, 
e não dos anos 60, e por O 
Menino Maluquinho. É um 
artista que tem um traço 
bem instigante. Embora 
eu não faça quadrinhos 
para o público infantil, o 
traço e a sagacidade de 
Ziraldo me influenciaram 
muito”, admitiu. 

Em cartaz

Hotel 
Transilvânia 3D

Os monstros se reúnem para uma festa em Hotel Transilvânia

 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 fa-
mosos 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.

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

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.
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Cinema

Mais de 50 produções serão exibidas até sábado na 
sexta edição do festival realizado na cidade de Patos

A 6ª Edição do Festival 
Cinema com Farinha co-
meça hoje, na cidade de 
Patos, a partir das 19h, 
na Praça Getúlio Vargas 
(Coreto I), com o Cine-
jornal. A programação 
de abertura do evento – 

que se estenderá até o próximo sábado, 
com exibição de mais de 50 produções 
- prossegue às 20h com Mostra Especial 
exibindo, gratuitamente, no mesmo lo-
cal, a obra ficcional As Folhas (2011, 14 
minutos de duração), do diretor parai-
bano Deleon Souto, que na sequência, 
às 20h30, lançará Para Sempre Infinito 
(2012, 11 min., ficção). E, às 21h, na Mos-
tra de Longas, o destaque é Mamonas 
pra Sempre (2011, 84 min., Classificação 
14 anos), documentário dirigido por 
Cláudio Kanhs (SP) que conta a história 
da banda Mamonas Assassinas e sua 
meteórica carreira de oito meses - e 
mais de 3 milhões de discos vendidos 
– interrompida pelo acidente aéreo que 
matou os cinco integrantes, chocando e 
comovendo o Brasil, e será exibido pu-
blicamente pela primeira vez no Estado. 

“O Cinema com Farinha é, sem dúvi-
da, o maior evento continuo de relevân-
cia cultural que Patos tem. É um evento 
que não acontece apenas em suas datas, 
mas que percorre o ano todo com seus 
resultados, através de mostras e de no-
vas produções que viajam por diversos 

Cinema com Farinha 
será aberto hoje

FOTO: Divulgação

No total, as 
edições do 
Festival Cinema 
com Farinha 
receberam mais de 
mil filmes, entre 
brasileiros e
 internacionais

A ficção Dia de Preto (2011), 
de Marcos Felipe (RJ), é uma
adaptação moderna de uma

lenda brasileira

festivais”, ressaltou Deleon Souto, dire-
tor do festival, cujas mostras gratuitas 
também acontecerão nos auditórios da 
Fundação Ernani Sátyro (Funes) e da 
Faculdade Integrada de Patos (FIP) e a 
programação completa está disponível 
no site www.cinemacomfarinha.com.

De acordo com Deleon Souto, esta 
nova edição do festival – realização da 
DS Produções, com patrocínio do Pro-
grama Banco do Nordeste de Cultura 
2012, em parceria com o BNDES – “está 
recheada de novidades. Além das mos-
tras de filmes que esse ano acontece na 
Praça do Coreto I”, prosseguiu, “haverá 
oficinas, debates e mostras infantis, além 
de quatro longas, que estarão estrean-
do nas telas do cinema. E, ainda, pela 
primeira vez, o festival receberá dire-
tores e produtores do cinema nacional, 
dentre eles os cineastas Cláudio Kahns 
e o jovem diretor Sacha Bali (ator da 
Rede Globo). Queremos surpreender e 
satisfazer aqueles que veem no cinema 
uma forma de deixar a vida mais emo-
cionante. Esperamos proporcionar aos 
espectadores do festival inesquecíveis 
momentos”. 

Além de Mamonas pra sempre, ou-
tros três longas- metragens serão exibi-
dos na Mostra Especial do Festival. Esses 
filmes são os seguintes: Dia de Preto 
(2011, 90 min., ficção), de Marcos Feli-
pe (RJ), que é uma adaptação moderna 
da lenda brasileira do primeiro escravo 

negro livre lutando pela vida ao fugir 
do seu patrão e de uma quadrilha de 
idiotas que procura o histórico sino de 
ouro que ele roubou; E Amanhã (2011, 
90 min., drama), de Bruno Cativo (Portu-
gal), retratando a relação amorosa entre 
Miguel, jovem estudante de cinema, que 
mantém a fama humilde, alcançada aos 
21 anos por escrever o seu primeiro 
best-seller, e Maria, jovem estudante 
de psicologia, de família abastada e à 
procura do estrelato; e Na Quadrada das 
Águas Perdidas (2011, 74 min., drama), 
de Wagner Miranda e Marcos Carvalho 
(PE), o qual mostra a saga de um nor-
destino numa pitoresca odisseia pela 
Caatinga. 

 “O Cinema com Farinha oferece 
elementos importantes para a nossa 
cultura, gerando arte, sonhos, esperan-
ça, possibilidades, trabalho, prestação 
de serviços e renda”, ressaltou, ainda, o 
diretor Deleon Souto, acrescentando que 
a programação é constituída de mostras 
competitivas (Mostra Brasil, Mostra 
Paraíba e Mostra Minuto) e especiais, 
de caráter não competitivo, com lança-
mentos, longas e mostras infantis.   

O 6º Festival Cinema com Farinha 
recebeu mais de 220 filmes. Deleon 
Souto admitiu que a seleção vem se 
tornando mais difícil a cada ano. “Na 
categoria competitiva Brasil, por exem-
plo, foram mais de 160 inscrições para 
selecionarmos apenas oito”, disse ele, 

para quem “a qualidade e as variações 
de conteúdo dificultam demais a seleção. 
Mas consideramos isso um ponto signi-
ficativamente positivo, pois mostra que 
o festival atrai os melhores produtores 
de cinema do país”, disse ele. 

No total, as edições do Festival Cine-
ma com Farinha receberam mais de mil 
filmes, entre brasileiros e internacionais. 
“Desde o início, o evento conquistou 
reconhecimento pelas empresas, uni-
versidades e instituições de cinema 
e, também, da imprensa. E, desde sua 
primeira edição, está registrado junto à 
Agência Nacional de Cinema (Ancine), 
cadastrado no Guia Kinoforum de Audio-
visual e autorizado junto ao Ministério 
da Justiça para a Classificação indicativa 
dos filmes”, lembrou Deleon Souto.  
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Eleitor tem 60 dias para 
justificar ausência de voto 
no segundo turno
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Trabalhador pode acessar saldo pela internet e celular

FOTO: Divulgação

A partir de agora, os traba-
lhadores brasileiros terão aces-
so gratuito a informações atua-
lizadas sobre saldos, depósitos 
e saques no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). 
O termo de cooperação técnica 
para divulgar os novos canais 
de informações da conta vin-
culada ao fundo foi firmado en-
tre a Caixa Econômica Federal 
(CAIXA) e as centrais sindicais.

A parceria amplia o servi-
ço, que já atendia cerca de 800 
mil contas, e deve chegar a 3,1 
milhões de contas, das 105 mi-
lhões existentes, até o final des-
te ano, movimentando cerca de 
R$ 225 bilhões. A meta é alcan-
çar 27,7 milhões de cadastros 
até o ano que vem. As informa-
ções serão enviadas, a quem 
aderir ao serviço, por meio de 
mensagens SMS de celulares e 
da internet.

O trabalhador que aderir 
aos serviços irá receber in-
formação atualizada de saldo, 
depósitos e saques do FGTS no 
celular, através de SMS, além de 
realizar a consulta do extrato 
do fundo pela internet. Quem 
optar por esta modalidade irá 
receber em sua residência um 
extrato de papel, até o mês de 
fevereiro, com todas as movi-
mentações ocorridas no exer-
cício anterior.

Modelo anterior
A adesão aos novos ser-

viços é facultativa, e os traba-
lhadores que quiserem per-
manecer no modelo anterior 
continuarão recebendo o ex-
trato bimestral do FGTS em en-
dereço residencial cadastrado, 
que pode ser atualizado pela 
internet. O serviço é gratuito e 
já está disponível.

Para consultar o extrato 

na internet, basta cadastrar se-
nha na página oficial do FGTS 
ou na página especial do fun-
do na Caixa. No site também é 
possível fazer adesão ao servi-
ço de mensagem pelo celular 
em substituição ao recebimen-
to bimestral do extrato emitido 
em papel.

 
Fiscalização
De acordo com o vice-pre-

sidente de Fundos de Governo 
do banco, Fabio Cleto, a previ-
são é que “as informações en-
viadas por SMS possibilitam 
que o próprio trabalhador se 
transforme no maior fiscal de 
sua conta vinculada, acompa-
nhando se a empresa está ou 
não depositando as parcelas 
descontadas”.

Para o gerente nacional do 
FGTS, Henrique José Santana, 
“o serviço de consulta ao FGTS, 
via SMS, se mostra mais ade-
rente aos interesses e necessi-
dades atuais dos trabalhado-
res, em especial, daqueles que 
estão ingressando no mercado 
de trabalho, e se traduz em um 
eficiente meio de monitora-
mento do seu patrimônio junto 
ao fundo”.

Novo serviço 
fornece 
informações 
atualizadas 
sobre os 
depósitos, 
saques e a con-
sulta do extrato 

Brasília – O Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) terá R$ 43,9 bi-
lhões à disposição neste ano 
para investir em habitação, 
saneamento e infraestrutura 
urbana. O valor consta do or-
çamento do FGTS, aprovado 
no ano passado pelo Conse-
lho Curador do Fundo.

O montante é 11,42% 
maior que os R$ 39,4 bilhões 
aprovados para o orçamento 
deste ano. No entanto, a ver-
ba disponível para 2011 au-
mentou para R$ 54,7 bilhões 
com as suplementações pro-
movidas ao longo do ano, o 

que torna o orçamento para 
2012 19,7% menor que o to-
tal disponível para o Fundo 
em 2011.

A maior parte do orça-
mento, R$ 26 bilhões, está 
destinada ao financiamento 
habitacional. Desse total, R$ 
1 bilhão está reservado ao 
Pró-Cotista, programa que 
financia com juros mais bai-
xos ao detentor de conta do 
FGTS. As obras de saneamen-
to e infraestrutura contarão 
com R$ 10 bilhões – R$ 5 bi-
lhões para cada área.

Para o subsídio direto a 
famílias de baixa renda, que 
não envolve operações de 
financiamento, serão desti-
nados R$ 4,4 bilhões. Desse 

montante, R$ 3 bilhões para 
a aquisição de imóveis novos 
que se enquadram no Pro-
grama Nacional de Habita-
ção Urbana, do Minha Casa, 
Minha Vida.

Pró-Moradia
Com a finalidade de 

desenvolver ações integra-
das de melhoria das comu-
nidades de baixa renda, o 
programa Pró-Moradia re-
ceberá R$ 1 bilhão. Foram 
reservados ainda R$ 2,5 bi-
lhões para aplicação em cer-
tificados de Recebíveis Imo-
biliários (CRI).

Os conselheiros apro-
varam, também, uma suple-
mentação de R$ 6,2 bilhões 

no orçamento de 2011 para 
aplicação em habitação po-
pular. Com as suplementa-
ções ocorridas durante o 
ano, o orçamento para ha-
bitação popular foi elevado 
de R$ 21 bilhões para R$ 
34,6 bilhões.

Os subsídios habitacio-
nais neste ano passaram de 
R$ 4,5 bilhões para R$ 5,5 
bilhões, e os recursos para 
aplicação em CRI subiram 
de R$ 2,1 bilhões para R$ 
2,8 bilhões. O orçamento 
para os outros programas 
e os setores de saneamento 
e infraestrutura continua o 
mesmo aprovado no orça-
mento original, em um total 
de R$ 11,8 bilhões.

Orçamento será de R$ 43,9 bilhões em 2012
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O acordo foi fecha-
do com todas as centrais 
sindicais que têm assen-
to no Conselho Curador 
do FGTS, como a Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT); a Força Sindical; a 
Central Geral dos Traba-
lhadores (CGT), a Nova 
Força Sindical, a União 
Geral dos Trabalhadores 
(UGT) e a Central dos 
Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB).

As centrais se com-
prometeram a divulgar 
para os trabalhadores 

as vantagens e os bene-
fícios da utilização do 
novo modelo gratuito 
de acesso às contas do 
FGTS pela internet e 
SMS, que é mais rápido 
e tem menor impacto so-
bre o meio ambiente, já 
que não utiliza papel.

O Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço dá 
ao trabalhador proteção 
financeira em situações 
de dificuldade, como a 
demissão sem justa cau-
sa ou a ocorrência de 
doenças graves. O cida-

dão também pode usar 
o fundo para formar 
um patrimônio a ser sa-
cado, por exemplo, no 
momento da aquisição 
da casa própria ou para 
aposentadoria.

O FGTS é um direi-
to de todo trabalhador 
brasileiro com contrato 
de trabalho formal, regi-
do pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), e 
de trabalhadores rurais, 
temporários, avulsos, sa-
freiros e atletas profis-
sionais. Empregados do-

mésticos e diretores não 
empregados podem ser 
incluídos no sistema caso 
o empregador assim de-
seje.

No caso de rescisão 
de contrato, o empre-
gador deve comunicar o 
ocorrido à CAIXA e, em 
até cinco dias úteis, já 
poderá efetuar o saque 
do benefício. Nos de-
mais casos, é o trabalha-
dor quem deve solicitar 
o saque do FGTS, dirigin-
do-se a uma agência do 
banco.

Acordo com as centrais sindicais

Por intermédio do SMS,     
o trabalhador vai fiscalizar 
sua conta vinculada e 
observar se a empresa 
está depositando as 
parcelas descontadas
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Número de casos subiu 34% 
crianças com sífilis no país

Doença foi diagnosticada 
em crianças de até um ano 
de idade de 2010 a 2011

Foto: Divulgação

Aline Leal
Da Agência Brasil

molécula reverte a 
morte de células

casa de parto
dispensa médico

Rio de Janeiro -  Parceira da 
Casa de Parto David Capistrano 
Filho, unidade vinculada à rede mu-
nicipal de saúde e que fica em Re-
alengo, a Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) defende o parto hu-
manizado, com o menor número de 
intervenções cirúrgicas possível.

De acordo com a professora 
do Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil, Maysa Luduvice, 
casas de parto de base comunitária 
como a David Capistrano podem 
funcionar sem um médico, porque 
atendem apenas a gestantes de 
baixo risco, que nunca passaram 
por cesáreas ou têm doenças 
graves. Os casos mais complicados 
são encaminhados para outras uni-
dades de saúde.

Segundo a especialista, que 
coordena estágios de especiali-
zação de enfermeiros obstetras no 
local, é necessário um número mínimo 
de consultas para acompanhar a 
evolução da gravidez, identificar 
riscos e evitar complicações na hora 
de dar à luz. 

De acordo com a professora, 
que participou do movimento de 
saúde pública em favor da insta-
lação da casa, a unidade cumpre 
rigorosamente uma série de pro-
tocolos de atendimento para evitar 
riscos às mães e aos bebês. Entre 
as medidas para humanizar o parto 
está reduzir o uso de hormônios 
que aceleram o processo, como a 
ocitocina. A anestesia local só é uti-
lizada quando o corte no períneo é 
extremamente necessário.

Defensora do parto natural, 
a presidente da Associação Na-
cional de Doulas (acompanhante 
treinada para oferecer à gestante 
suporte físico e psicológico durante 
o parto), Maria de Lourdes Teixeira, 
conhecida como Fadynha, avalia que 
essas casas estão preparadas para 
um parto “fisiológico”, sem “inter-
venções invasivas”. 

São Paulo – A ação da molécula 
bradicinina – liberada pelo organismo 
humano em resposta a vários tipos 
de estímulos - vem sendo estudada 
por pesquisadores do Instituto de 
Química da Universidade de São 
Paulo (USP) para descobrir novas 
abordagens para o mal de Parkinson 
e o derrame cerebral isquêmico. O 
uso da substância foi capaz de re-
verter a morte de células cerebrais. O 
grupo de cientistas coordenado pelo 
professor Alexander Henning Ulrich, 
em colaboração com pesquisadores 
de Porto Rico, investiga a aplicação 
da bradicinina no resgate de células 
da morte programada, chamada de 
apoptose.

A lesão primária e a morte 
celular são processos ocasionados 
pela ausência de oxigênio nas célu-
las. Isso ocorre com o entupimento 
– tecnicamente chamado de oclusão 
- de um vaso do cérebro, o que gera o 
derrame cerebral isquêmico.

O cientista explica que, em 
casos como esses, a bradicinina 
é capaz de reverter a morte dos 
neurônios induzida pela excessiva 
ativação de receptores de gluta-
mato. A bradicinina está presente 
no plasma e é produzida por quase 
todos os tecidos do organismo 
humano, tendo ação anti-hiperten-
siva e controladora da pressão 
sanguínea. De acordo com Hen-
ning, quando os neurônios morrem, 
liberam substâncias tóxicas que 
atingem as células vizinhas. Devido 
às grandes concentrações dessas 
substâncias, como por exemplo de 
glutamato, os receptores das célu-
las vizinhas são ativados de uma 
forma não controlada. 

Brasília – De 2010 a 
2011, o número de crianças 
de até 1 ano de idade diag-
nosticadas com sífilis subiu 
34% no Brasil. No ano pas-
sado, foram diagnosticados 
9.374 casos de sífilis congê-
nita em menores de 1 ano. A 
taxa de incidência no mes-
mo ano foi 3,3 casos para 
cada mil nascidos vivos.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o aumento reflete 
o crescimento na identifica-
ção dos casos, antes subno-
tificados, e não avanço da 
doença. Em crianças me-
nores de 1 ano de idade, a 
sífilis é transmitida de mãe 
para filho durante a gravi-
dez (chamada sífilis congê-
nita) e pode causar aborto, 
má-formação do feto ou 
morte do bebê no nasci-
mento.

De acordo com o secre-
tário de Vigilância em Saúde 
do ministério, Jarbas Bar-
bosa, o tratamento da sífilis 
congênita é fácil, desde que 
a mãe receba o diagnóstico 
precoce. 

“O acesso precoce à tes-
tagem é essencial ao trata-
mento, não só para o recém-
-nascido, mas também para 
a gestante durante o pré-
-natal”. Nordeste é a região 
com a maior taxa, com 3,8 
casos a cada mil nascidos vi-
vos, seguido do Sudeste, com 
índice de 3,6 casos. Em 2011, 
o Centro-Oeste apresentou a 
menor incidência da doen-

ça - com 1,8 por mil crianças 
nascidas vivas. É recomen-
dado a gestante fazer o 
teste na primeira consulta 
do pré-natal, no terceiro 
trimestre da gestação e no 
momento do parto. A grá-
vida com a doença deve ter 
cuidado especial durante o 
parto para evitar sequelas 
ao bebê, como cegueira, 
surdez e deficiência mental. 
Com o objetivo de reduzir 
os casos de sífilis até 2015, 
o Governo Federal ampliou 
a distribuição de testes rá-
pidos de sífilis no Programa 
Rede Cegonha, que atende 
gestantes. O resultado do 
exame sai em apenas 30 
minutos, durante a consul-
ta de pré-natal.

Exames
Até setembro deste 

ano, foram distribuídos 237 
mil exames, número sete 
vezes maior do que todo o 
ano de 2011 (31,5 mil). Na 
avaliação de Jarbas Bar-
bosa, o maior desafio para 
interromper a transmissão 
da sífilis é tratar também 
o parceiro das mulheres, já 
que se trata de uma doença 
sexualmente transmissível. 
“Os homens resistem mais 
em cuidar da saúde, fato 
que acaba causando impac-
to na família. É que a par-
ceira pode ser reinfectada, 
mesmo que a mulher tome 
corretamente a medicação,” 
explicou.

No Dia Nacional do Com-
bate à Sífilis, celebrado no dia 
20 de outubro, o Governo Fe-
deral anunciou investimento 
de cerca de R$ 172 milhões 
para a compra de testes rápi-
dos e preservativos masculi-
nos e femininos.

Brasília – Gestan-
tes e seus parceiros se-
xuais, como marido ou 
namorado, poderão 
fazer teste rápido para 
o diagnóstico de HIV e 
sífilis na rede básica de 
saúde pública, confor-
me portaria do Minis-
tério da Saúde, que já 
foi publicada no Diário 
Oficial da União.

De acordo com a 
portaria, os testes de 
sangue serão feitos du-
rante o pré-natal pelo 
programa Rede Cego-
nha. O resultado sai em 
menos de 30 minutos. 
Diagnosticar e tratar 
essas doenças o mais rá-
pido possível durante a 
gravidez é importante 
para impedir a trans-
missão para o bebê.

De 2000 a 2009, fo-
ram identificadas 54.218 
gestantes com o vírus da 
Aids no país, de acor-
do com o Ministério 
da Saúde. Apesar da 
média nacional ter caí-
do de 5,4 casos para 3 
casos por 100 mil habi-
tantes em crianças com 
menos de 5 anos de ida-
de no período, houve 
aumento da incidência 
da doença nas crian-
ças nas regiões Norte 

e Nordeste. Nessa faixa 
etária, a principal for-
ma de transmissão é a 
vertical, de mãe para 
filho na gestação.

A testagem é in-
dicada nos primeiros 
três meses, mas pode 
ser feita até na hora 
do parto. Com o trata-
mento médico, a chan-
ce do bebê contrair a 
doença cai para menos 
de 1%. Quando não há 
tratamento, a taxa de 
risco chega a 20%. As 
recomendações são o 
uso de antirretrovirais, 
parto de cesárea e não 
amamentar. O Brasil 
quer diminuir para 2% 
a transmissão vertical 
da Aids até 2015.

Cerca de 12 mil ca-
sos de sífilis congênita, 
também transmitida de 
mãe para filho, são re-
gistrados por ano. A in-
fecção provoca má-for-
mação do feto, aborto 
ou morte da criança. O 
indicado é fazer o teste 
no primeiro trimestre 
de gestação e repetí-lo 
no último mês e antes 
do parto, já na materni-
dade. O tratamento da 
mãe e do bebê é à base 
de penicilina. Os parcei-
ros sexuais também de-
vem se tratar para evi-
tar uma nova infecção 
da parceira.

teste rápido para a
gestante e parceiro 
Carolina Pimentel
Da Agência Brasil

Saiba mais

A sífilis durante a gravidez pode representar um grande risco para o bebê. Mulheres grávidas que não são devida-
mente tratadas podem transmitir a sífilis para o bebê através da placenta ou através do canal do parto, se ela estiver 
na fase inicial da doença (época que ela é mais transmissível).

o bebê contaminado com a sífilis pode sofrer problemas de saúde graves, e inclusive morrer nos 2 primeiros anos 
de vida.

Para identificar a sífilis durante a gravidez recomenda-se o exame de VDRL no início do pré-natal. Mesmo se 
o exame der negativo ele deve ser refeito no segundo trimestre de gestação, pois a doença poderia estar na fase 
latente, mas mesmo assim necessita de tratamento.

Nas mulheres diagnosticadas recentemente com a sífilis o exame de VDRL deve ser realizado mensalmente até 
o final da gravidez para confirmar a eliminação da bactéria.

Quando o bebê é diagnosticado com a sífilis, é muito provável que ele tenha sido contaminado pela mãe, e neste 
caso será diagnosticado com sífilis congênita. Bebês mais velhos e crianças com sífilis que não foram diagnosticadas 
com a doença enquanto recém-nascido podem ter sofrido algum tipo de abuso.

o primeiro sintoma da sífilis é a presença de uma única ferida dura e indolor no órgão genital, que aparece em 
média de 1 semana a 3 meses após o contato com o indivíduo contaminado com a doença.

Se não for tratada neste período a ferida pode “curar-se” sozinha e depois de algumas semanas reaparecer 
espalhada por todo o corpo. Mas neste momento ela se manifestarará de uma forma diferente, onde as feridas são 
de cor rosa com aspecto descamativo, que atinge inclusive as palmas das mãos.

Nesta fase, a sífilis é chamada de secundária, e os órgãos internos são afetados gerando sintomas relacionados 
a eles, então podem surgir inúmeros sintomas ao mesmo tempo.

Se não for tratada ainda nesta fase, a sífilis pode complicar-se ainda mais, levando ao comprometimento do 
sistema nervoso central e periférico. E as lesões causadas no sistema nervoso não são curáveis, deixando lesões 
permanentes.

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa grave, que quando não é devidamente tratada pode levar a sérias 
complicações como meningite, alterações cardíacas e no sistema nervoso central. A sífilis é transmitida das seguintes 
formas:
l Através do contato íntimo com o indivíduo infectado;
l De forma vertical: de mãe para filho através da placenta;
l Raramente, por objetos contaminados, como ao fazer uma tatuagem por exemplo;
l Esporadicamente por transfusões sanguíneas.

A sífilis primária é caracterizada por uma ferida única e dura na pele, indolor, que se não for logo descoberta e 
tratada, pode desaparecer espontaneamente. No homem o local mais afetado é a glande do prepúcio, e na mulher os 
pequenos lábios.

Se a doença não for imediatamente tratada pode haver a complicação da doença, caracterizando a sífilis secun-
dária, quando o agente causador já penetrou nos órgãos internos. Isso leva à presença de feridas nas palmas das mãos 
e feridas no rosto, parecidas com a acne, havendo também descamação.

Sífilis pode causar aborto, 
má-formação do feto ou 
morte do bebê durante o 
nascimento 



Eleição
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Ausência de voto
Eleitor tem 60 dias para justificar no 2º turno

O segundo turno 
das eleições 2012 
ocorrerá no próxi-
mo domingo quan-

do 31,7 milhões de eleitores de 50 
cidades deverão retornar às urnas. 
Quem não comparecer à seção elei-
toral, deverá justificar a ausência 
em até 60 dias após o turno eleito-
ral.

Para agilizar o processo de jus-
tificativa, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE)  disponibilizou em seu 
site o Requerimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE). O eleitor deve pre-
encher o documento e entregar em 
qualquer local de votação no dia da 
eleição. O requerimento também é 
distribuído nos cartórios eleitorais, 
e postos de atendimento ao eleitor 
e disponibilizados nos sites dos tri-
bunais regionais eleitorais de cada 
Estado.

Além do formulário, o eleitor 
também precisa apresentar um do-
cumento oficial com foto e o título 
de eleitor. Em Brasília, como não 
há eleição municipal, o formulário 
pode ser entregue em qualquer 
cartório eleitoral ou nas centrais de 
atendimentos ao eleitor.

Quem não votou em nenhum 
turno das eleições deverá fazer 
duas justificativas diferentes, den-
tro de 60 dias contados a partir da 
data de cada turno. Os brasileiros que 
estiverem no exterior no período elei-
toral também têm o mesmo prazo, 
devendo apresentar o requerimen-
to junto com a cópia de compro-
vantes que justifiquem a ausência  
(passaporte, cartão de embarque, 
matrícula em instituição de ensino 
e contrato de trabalho) nas embai-
xadas do Brasil.

 
Punição
Os eleitores que não votarem 

por três eleições consecutivas po-
dem ter os títulos cancelados e ficam 
impedidos, por exemplo, de fazer 
empréstimos em instituições finan-
ceiras do governo, tirar passaporte e 
tomar posse em cargo público.

O pleito será no domingo, das 
8h às 17h. Nesse período, é proibi-

FOTO: Divulgação

da a divulgação de levantamento da 
chamada boca de urna, as pesquisas 
realizadas no próprio dia da votação. 
Poderão ser divulgadas somente as 
pesquisas eleitorais realizadas até o 
dia anterior. As pesquisas de boca de 
urna poderão ser divulgadas após o 
horário de votação, respeitando o 
fuso horário de cada localidade.

É permitida a manifestação in-
dividual e silenciosa do eleitor em 

relação à sua preferência por can-
didato, partido político e coligação, 
manifestada por meio de bandeiras, 
broches, dísticos e adesivos, de acor-
do com a Lei nº 9.504/1997, art. 39-
A, caput.

No dia da eleição, é proibida a 
distribuição de material de propa-
ganda política ou a prática de ali-
ciamento, coação ou manifestação 
para influenciar a vontade do eleitor, 

pois caracteriza crime punível com 
detenção de seis meses a um ano, 
com a alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo mesmo 
período, e multa, segundo art. 39, § 
5º, incisos II e III, e § 9º, da Lei nº 
9.504/1997.

Para saber o seu local de vota-
ção acesse o site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Em caso de dúvida, 
procure o seu Cartório Eleitoral.

Têm preferência para votar: os can-
didatos; os juízes eleitorais, seus auxi-
liares e servidores da Justiça Eleitoral; 
promotores eleitorais; policiais milita-
res em serviço; eleitores maiores de 60 
anos; enfermos; pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida, e mulheres 
grávidas e lactantes.

Apenas eleitores com deficiência 
podem contar com o auxílio de pessoa 
de sua confiança para votar, ainda que 

não o tenham requerido antecipada-
mente ao juiz eleitoral. 

A urna eletrônica possui o teclado 
com o sistema Braille para os deficien-
tes visuais.

É proibido a qualquer eleitor portar 
aparelho de telefonia celular, máquinas 
fotográficas, filmadoras ou qualquer 
instrumento que possa comprometer o 
sigilo do voto, devendo ficar retidos na 
mesa receptora.

A urna eletrônica exibirá ao eleitor 
o painel relativo à eleição proporcional, 
referente à eleição majoritária, ou seja, 
prefeito e vice-prefeito.

A chamada cola pode ser levada pe-
los eleitores até a urna eletrônica, pois 
ela facilita e torna mais ágil o processo 
de votação. 

Por isso, no dia da eleição, os elei-
tores poderão anotar os números dos 
seus candidatos.

Máquina fotográfica, filmadora e celular são proibidos 

A juíza Claudia Márcia Soares, da As-
sociação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 1ª Região (Amatra 1), refor-
çou os direitos trabalhistas das pessoas 
que atuam como mesários nas eleições. 
Segundo a juíza, o mesário, na época da 
eleição, uma vez solicitado o seu traba-
lho, passa a exercer uma função pública.

“Como ele vai ficar à disposição da 
Justiça Eleitoral dentro de um período, 
que pode ser pequeno ou grande, de-
pendendo da função, ele tem a folga 
compensatória”, disse.

A Lei Eleitoral 9.504/97 garante que 
para cada dia trabalhado como mesário, 

a pessoa tem direito a duas folgas com-
pensatórias. Observou, entretanto, que 
o mesário não se torna empregado do 
setor público em função da prestação 
desse serviço.

Caberá à empresa onde a pessoa 
trabalha dar as folgas compensatórias, 
acrescentou a juíza Claudia Soares. “Sen-
do ele mesário servidor público ou em-
pregado regido pela CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), de qualquer forma 
ele tem direito a essa folga dobrada. Ou 
no serviço público, por meio do seu supe-
rior hierárquico, ou na empresa privada, 
tem a obrigação de conceder essa folga 

em dobro”.
A magistrada do Tribunal Regional 

do Trabalho do Rio de Janeiro ressaltou, 
ainda, que essa folga não pode ser trans-
formada em dinheiro. Insistiu que o em-
pregador, tanto público como privado, 
tem de ter ciência que, em determinados 
dias, aquela pessoa ficou à disposição da 
Justiça Eleitoral.

Cabe aos mesários e às pessoas que 
exerçam quaisquer outras funções pú-
blicas na eleição pegar uma certidão na 
Justiça Eleitoral e levá-la para seu empre-
gador, de forma a comprovar o serviço 
prestado.

Mesários têm direito a folga por trabalho durante o pleito

No pleito de domingo, 31,7 milhões de eleitores de 50 cidades deverão retornar às urnas; TSE disponibiliza Requerimento de Justificativa Eleitoral em seu site

Maranhão 
pede tropas

Brasília - O Tribunal 
Regional Eleitoral do Ma-
ranhão (TRE-MA) decidiu 
encaminhar ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
pedido para que tropas 
federais atuem durante a 
votação do próximo do-
mingo em São Luís. 

O pedido foi envia-
do ao TRE-MA pelos can-
didatos que disputam o 
segundo turno na capital 
maranhaense, motivados 
pela divulgação de um 
vídeo na internet em que 
policiais e bombeiros mi-
litares aparecem em um 
encontro político dizen-
do que usarão “táticas 
militares” para ajudar a 
eleição de um dos candi-
datos.

Disputam o segundo 
turno o atual prefeito 
João Castelo (PSDB), que 
obteve 30,6% dos votos 
válidos no primeiro tur-
no, e Edivaldo Holanda 
Júnior (PTC), que conquis-
tou 36,4% dos votos.

Em nota, os membros 
do TRE-MA informaram 
que foi enviado ofício ao 
governo do Estado para 
que ele se manifeste so-
bre a solicitação.

 O governador em 
exercício, Washington Luiz 
de Oliveira, concordou com 
o pedido do TRE-MA, se-
gundo a Secretaria Esta-
dual de Comunicação.



Sapatos de designer
A COLEÇÃO VERÃO 2013 do con-

ceituado designer Jorge Bischoff estará 
disponível para o pessoense em breves 
tempos, quando será aberta uma fran-
quia no MAG Shopping.

Os modelos para esta temporada 
passeiam entre o vintage e o contem-
porâneo, onde o designer aposta numa 
estética feminina delicada, com brilhos e 
ampla cartela de cores, com vermelho, man-
ga, laranja, marinho, passando também 
pelos metalizados.
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Mais música!
A ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA vai brindar 

seu público com mais um concerto semanal. Além da quin-
ta-feira, ela também reapresentará o mesmo espetáculo 
às sextas-feiras, no Cine Bangüê, só que às 19h.

A ideia é ampliar cada vez mais o público da sinfônica e, 
segundo o maestro Alex Klein, no próximo ano, a proposta 
é que sejam feitas mais apresentações da OSPB.

O concerto desta semana terá como solista convidado 
o clarinetista Carlos Rieiro, professor da UFPB.

Feira de Turismo
COMEÇA HOJE no Rio Centro, na cidade do  

Rio de Janeiro, a 40ª edição da Feira de Turismo 
das Américas, com a participação de 1.350 expo-
sitores, entre operadoras de turismo, empresas 
aéreas e marítimas, redes de hotéis, órgãos 
oficiais de turismo nacionais e internacionais.

A Paraíba estará presente ao evento explo-
rando o tema “Sol e Mar”, além da gastronomia, 
cultura, artesanato e belezas das regiões do 
Brejo, Cariri e Sertão.

Jornalistas Fernando Moura e Silvana Sorrentino na Bella Casa, ela é a 
aniversariante de hoje

Graça Meira, Rita de Cássia, Conceição, Isonel Imperiano e Wilma Simões
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Marcha nupcial
EM NOSSAS MÃOS convite para o casamento de 

Larissa Kelly Braga Lira e Paulo Eduardo de Sá Barreto, a 
realizar-se no dia 3 de novembro, na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves, com recepção no Sonho Doce.

A noiva é filha de José Liraildo de Lira e Lúcia Maria de 
Menezes Braga Lira e o noivo, filho dos estimados Carlos 
Fernando de Sá Barreto e Violeta Aranha de Sá Barreto.

Professores Francis-
co Fernando Martins e 
Antônia Maria Monteiro, 
advogados Félix Araújo 
Filho, Domênica Calzavara 
e Eveliny von Dessauer, 
secretária executiva 
Gizélia Gomes, econo-
mista Márcia Timóteo de 
Souza, jornalista Silvana 
Sorrentino, oftalmolo-
gista Célida Espínola, 
universitário Igor Padilha 
Aguiar.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Os pobres não foram 
feitos para a política, 
mas para sustentar o 
poder dos políticos”

“O que eu penso sobre 
política? Que a corrupção 
acontece de modo macro
e micro...”

ILÁRIO DIAS CARDOSO FILHO MARIA MARTINS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O Rei Roberto Carlos gravou 
duas músicas inéditas para a trilha 
sonora da recém lançada novela 
"Salve Jorge". Trata-se da baladinha 
“Esse Cara sou Eu”, composta pelo 
cantor para o casal de protagonistas 
vivido por Nanda Costa e Rodrigo 
Lombardi, e, em parceria com Erasmo 
Carlos, o funk melody batizado de 
“Fundúrcio”

   O novo CD, denominado “Este 
cara sou eu”, está previsto para che-
gar às lojas neste mês de novembro.

Zum Zum Zum
   Ainda restam alguns convites para a pré-estreia de “A Saga Crepúsculo: 
amanhecer - parte 2”, que será exibida na madrugada do dia 14 para 15 de 
novembro no Cineespaço MAG Shopping. 

   O ator Luiz Carlos Vasconcelos percorre o interior do Estado até o 
dia 6 de novembro com o Projeto “Silêncio total nas fronteiras da PB”. Ele se 
transforma no Palhaço Xuxa e sobe no picadeiro para alegria da criançada. 

   Como faz todos os anos, o “Padre” Albeni Galdino reúne amigos para 
festejar seu aniversário na pérgola da piscina do Tropical Hotel Tambaú. Será na 
próxima segunda-feira, 29.

Alegria, alegria de Beto e Klimene Jurema, Glória e Irlem Guimarães nos 
16 anos da nossa coluna social
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Roberta Aquino, Céu Palmeira, Auxiliadora Cardoso e Stella Barros

Memória
A CANTORA Cla-

ra Nunes, de saudosa 
memória, vai ganhar 
homenagem pelos 
seus 70 anos se viva 
fosse. 

Será com 
a produção, 
pela Mafuá com                   
apoio do Ministério 
da Cultura, do DVD 
Samba de Batom, com 
sucessos de Clara Nu-
nes na voz de várias 

Inauguração

OS ADVOGADOS Lautônio Júnior Loureiro, José Paulino 
Neto e Ana Virgínia Cartaxo se preparam para inaugurar, 
no próximo dia 8 de novembro, moderno e arrojado es-
critório no Edifício Business Center, que tem assinatura 
da arquiteta Camila Mayer.

Após a inauguração, os convidados serão recepciona-
dos no Porto Pinheiro, no Bessa, a partir das 18h30.
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Afonso Roberto Neto e Socorro Brito eram par romântico na nossa 
festa na Bella Casa

Pequenos negócios
O FOMENTA PARAÍBA, encontro de oportunidades 

para as micro e pequenas empresas será realizado nos 
próximos dias 30 e 31, no Centro de Educação Empreen-
dedora do Sebrae. 

A Paraíba conta atualmente com cerca de 112 mil 
empresas deste segmento, que representam 97% das 
empresas formais instaladas no Estado.

Os interessados em participar do evento podem se 
inscrever gratuitamente no site www.fomentapb.com.br.

Vida saudável
PARA QUEM 

ESTÁ  ligado numa 
vida mais saudável, 
a Prodieta, no bairro 
de Manaíra, acaba de 
lançar 17 novos pratos 
no cardápio, somando 
mais de 80 opções 
para uma dieta com 
mais sabor e pratici-
dade. Entre as novi-
dades, panqueca de 
atum com requeijão 
light, creme de batata 
com alho poró e filé de 
bacalhau gratinado ao 
creme de cebola.

Justiça
NESTA 

QUINTA-FEIRA, o 
presidente do Tribu-
nal de Justiça de São 
Paulo, desembargador 
Ivan Sartori, estará 
em João Pessoa 
para participar do 
II Seminário de 
Aprimoramento 
das Atividades da 
Procuradoria Geral 
do Estado. Será no 
auditório do Fórum 
Cível, onde ele fará 
palestra sobre pre-
catórios.

   Dezembro começará com força total e muitas festas. No dia 7, Nuit 
de Noël, de Thereza Madalena, no dia 9, a Feijoada do Abelardo Jurema.

Boa arrecadação
O McDIA FELIZ DESTE ANO arrecadou R$ 18,3 milhões 

em todo o país. Na Paraíba, a Associação Donos do Amanhã, 
presidida por Andrea Gadelha, receberá R$ 184 mil para a 
aquisição da sede própria da instituição que apoia crianças 
em tratamento contra o câncer, em João Pessoa.

A campanha é realizada todos os anos com a participação 
da população que adquire o Big Mac e com o apoio de parceiros.
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hoje entrega dos cartões 
de inscrição do Enem
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Tendo como foco prin-
cipal a preservação da 
vida, o Governo do Estado 
adquiriu mais 171 armas 
não letais para fazer parte 
do arsenal da Polícia Mi-
litar da Paraíba. Ontem, 
cerca de 350 policiais mi-
litares participaram de um 
workshop teórico e prático 
sobre o uso dessas tecnolo-
gias não letais no auditório 
do Centro de Educação da 
Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa. O responsável pela 
apresentação das armas de 
última geração, no Brasil e 
no mundo, a Polícia Mili-
tar da Paraíba foi o oficial 
da Reserva da PM e ex-co-
mandante do Bope do Rio 
de Janeiro, Ricardo Soares, 
especialista em Operações 
Especiais. 

Um treinamento reuniu 
ontem cerca de 350 
policiais militares
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Estado investe em armas não letais
mais sEgurança

FotoS: Evandro Pereira

Ele explicou que as ar-
mas não letais podem ser 
utilizadas, em qualquer 
tipo de atividade da po-
lícia, principalmente em 
conflitos de rua, conflitos 
rurais e também dentro 
dos presídios durante re-
beliões ou tumultos. “Es-
sas novas armas vão pro-
piciar a Paraíba a ter em 
seu arsenal equipamentos 
de última geração que pre-
servam a vida”.

Atualmente, a Polícia 
Militar da Paraíba (PMPB) 
já conta com 190 armas de 
choque do tipo Taser, além 
de outros equipamentos de 
efeito não letal, como gra-
nadas explosivas (do tipo 
luz e som, efeito pimenta, 
lacrimogêneo, identifica-
dor) e munição de borracha 
de diversos calibres, e ago-
ra está adquirindo pistola 
de choque (a Spark), única 
arma de choque disponí-
vel para aquisição pelas 
policias brasileiras, disse o 
coronel da PM, Carlos Tar-
císio, diretor de apoio logís-

tico da Polícia Militar.
Segundo Mardem San-

tos, consultor da Côndor, 
empresa fabricante de ar-
mas não letais no país, es-
tas armas estão sendo utili-
zadas pelas polícias de todo 
o Brasil para o controle de 
distúrbio nas ruas e presí-
dios. Elas são as mais novas 
aliadas no uso da força po-
licial para evitar ferimentos 
graves e mortes no confron-
to direto com infratores.  

O treinamento da PM 

com as novas armas acon-
teceu no Centro de Educa-
ção da Polícia Militar, onde 
todas as orientações foram 
repassadas por integrantes 
da única empresa autoriza-
da, no Brasil, a fabricar as 
armas não letais à cerca de 
350 policiais. Na oportuni-
dade, eles tiveram informa-
ções sobre o que há de mais 
novo nesse tipo de tecnolo-
gia, no Brasil e no mundo, 
além de abordar os aspec-
tos legais envolvidos no uso 
do armamento, uso gradati-
vo da força e as normativas 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), ou seja, onde 
usá-las corretamente.

Participaram do even-
to todos os comandantes 
de Batalhões e Companhias 
especializadas da Polícia 
Militar, além de represen-
tantes da Polícia Civil e da 
Secretaria de Administra-
ção Penitenciária. O Grupo 
de Ações Táticas Especiais 
(Gate) e o Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais 
(Bope) da PMPB.

Policiais militares treinam uso de armas não letais, como a do efeito pimenta e gás lacrimogêneo Entre as armas não letais está a que utiliza munição de borracha de diversos calibres

José Alves
zavieira2@gmail.com

As 171 novas armas 
não letais adquiridas pela 
PM totalizaram um inves-
timento de R$ 839 do Go-
verno do Estado. A previ-
são é que os itens sejam 
entregues e distribuídos 
para o efetivo policial no 
próximo mês. 

As armas não letais 
são aquelas projetadas 
para o emprego primá-
rio incapacitando pessoas 
sem causar mortes, debi-
lidades permanentes ou 
ferimentos graves. Elas 
têm aplicação em todas 
as atividades policiais e 
podem ser utilizadas no 
policiamento ostensivo, 
a exemplo do spray de 
pimenta ou granadas ex-
plosivas do tipo luz, som, 
efeito pimenta, lacrimo-
gêneo e munição de bor-
racha de diversos calibres. 

Todas essas armas dispen-
sam a utilização do bas-
tão policial e imobilizam 
o infrator sem que ele so-
fra danos letais. 

Dentre as novas ar-
mas adquiridas pela PM 
da Paraíba o destaque 
foi o uso do Spark, arma 
elétrica incapacitante 
(semelhante ao Taser) de 
fabricação nacional. Ela é 
adaptada para as condi-
ções fisiológicas e bioló-
gicas dos seres humanos 
e armazena mil disparos 
na memória interna. 

Segundo o coronel 
Ricardo Soares, ela é utili-
zada, principalmente con-
tra infratores estressados 
e quando disparada ela 
incapacita o infrator por 
cinco segundos, tempo 
suficiente para os policiais 
imobilizarem o agressor.

Recursos aplicadosAs armas não 
letais podem 
ser utilizadas, 
principalmente, 
em conflitos de 
ruas e dentro 
dos presídios 
durante rebeliões

O Corpo de Bombei-
ros começou ontem uma 
fiscalização em carrinhos 
de venda de alimentos 
em toda a cidade. A in-
tenção é coibir a comer-
cialização dos alimentos 
preparados em fogões 
acoplados a botijões de 
gás de dois quilos, o que 
é proibido por lei. Nesta 
primeira etapa serão vis-
toriados carrinhos que 
vendem alimentos na 
área da  orla marítima 
da capital e a  previsão é 
que este trabalho se es-
tenda até o final do ano 
em dias alternados, e sem 
divulgação prévia.

De acordo com o ca-
pitão Marcondes Osório 
da Paz, que está coor-
denando as inspeções, 

a solicitação para este 
trabalho veio da Empre-
sa Paraibana de Turismo, 
PBTur, dentro da progra-
mação de preparação 
para a temporada de 
verão na capital. “Esses 
carrinhos com botijões de 
dois quilos devem ser re-
tirados de circulação por 
não oferecerem seguran-
ça aos vendedores e clien-
tes”, disse.

Segundo o capitão, os 
botijões de dois litros não 
estão equipados com vál-
vulas de segurança. “Na 
maioria deles são donos 
de carrinhos de pipoca e 
de pequenos lanches que 
ainda insistem em tran-
sitar com estes botijões. 
Tanto nas praias como 
próximos a escolas, nossas 
equipes farão esse traba-
lho preventivo”, disse

Os carros que podem 

transitar, revelou o capi-
tão, são aqueles que usam 
o produto em botijões de 
treze quilos, utilizados em 
cozinhas convencionais. 
“Estes botijões possuem a 
válvula de segurança e a 
norma não proíbe a circu-
lação”, finalizou.

Carros por até r$ 900
Os carrinhos de lan-

che que circulam na ca-
pital podem ser encon-
trados por até R$ 900 em 
oficinas que fabricam o 
equipamento. O vende-
dor de sanduíches que 
não quis se identificar 
revelou à reportagem de 
a união que comprou o 
carrinho no bairro do Va-
radouro, sob encomenda, 
no valor de R$ 900. Ele 
comercializa o alimento 
próximo ao Terminal Ro-
doviário da capital e uti-

Bombeiros fiscalizam carrinhos com botijões
insPEçÃO

liza botijão de 13 quilos 
adaptado ao carro.

“Demorou apenas uma 
semana para eu receber 
o carrinho. E eles fazem a 
adaptação do jeito que a 

gente quer para colocar o 
botijão. Já trabalhei com 
o de dois quilos, mas a de-
manda ficou grande e não 
dava conta”, disse.

Já a comerciante Au-

rélia Rangel, que ven-
de cachorro-quente 
próximo ao Terminal 
de Integração, prefere 
não arriscar. “Eu com-
prei o meu carrinho 
barato, foi R$ 400, mas 
não uso o botijão pe-
queno, pois é proíbido. 
Esquento a carne no 
fogo a álcool como é 
liberado”, disse.

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Nesta etapa serão vistoriados carrinhos que ficam na orla de JP

Carrinho explodiu e feriu 
duas pessoas
Em dezembro de 2011, 
um carrinho de pipoca 
explodiu na Praça da In-
dependência, em frente 
ao Colégio PIO X. Segun-
do os Bombeiros, duas 
pessoas ficaram feridas 
no acidente 

acidente

Foto: ortilo Antônio



Os Correios devem en-
cerrar hoje a entrega dos 
cartões de confirmação de 
inscrição no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) na 
Paraíba, cujas provas serão 
aplicadas nos dias 3 e 4 de 
novembro. Segundo o Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), 141.519 can-
didatos paraibanos se inscre-
veram para prestar o exame.

Quem não receber o 
cartão de inscrição pelos 
Correios podem consultar os 
locais de prova e imprimir o 
cartão pela internet no site do 
Inep, no endereço eletrônico 
www.inep.gov.br, bastando 
que o participante digite o 
número do CPF e sua senha. 

O cartão contém o nú-
mero da inscrição, data, hora 
e local onde os candidatos fa-
rão as provas. O documento 
também informa a indicação 
dos atendimentos diferencia-
dos ou específicos, da opção 
de língua estrangeira e da 
solicitação de certificação, 
quando for o caso. Quem tiver 
problemas pode entrar em 
contato com o Ministério da 
Educação pelo telefone 0800-
616161. O novo hotsite do 
Enem  possui itens de acessi-
bilidade. Todo o site é lido por 
um software leitor de tela. O 
usuário deve instalar em sua 
máquina o software corres-
pondente para fazer a leitura. 
A mudança possibilita que os 
deficientes visuais compro-
vem seu local de prova e ob-
tenham mais informações.

O hotsite ainda contém 
um passo a passo sobre a 
prova do Enem nos dias 3 e 
4 de novembro, informações 
sobre os documentos neces-
sários e dicas sobre o que le-
var aos locais de prova.

Segurança
 As provas do Enem de-

verão chegar hoje aos Cor-
reios e ficarão sob a custódia 
do Exército. Em João Pessoa, 
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Correios devem encerrar hoje 
entrega dos cartões do Enem
Quem não receber o 
documento pode consultar 
o local de prova na internet

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

a segurança será feita pelo 
15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado e em Campina 
Grande, pelo 31º Batalhão de 
Infantaria Motorizado. 

A partir da próxima 
sexta-feira, as provas serão 
encaminhadas para as cen-
trais dos Correios espalha-
das no Estado. Nos dias 3 e 4 
as provas serão distribuídas 
para os 276 locais onde serão 
aplicadas. Ao todo, são 1.262 
salas de provas, que serão re-
alizadas em 38 cidades parai-
banas. A Polícia Militar será 
responsável pela segurança 
no encaminhamento e distri-
buição das provas, fazendo a 
escolta dos carros dos Cor-
reios que transportarão os 
malotes. Mais de mil homens 
serão utilizados na operação, 
que ainda compreende o po-
liciamento nas imediações 
dos locais de provas.

Provas
O exame constará de 

quatro provas objetivas, cada 
uma com 45 questões de 
múltipla escolha e uma reda-
ção. As provas terão início às 
13h (horário de Brasília). No 
dia 3 os candidatos farão as 
provas de ciências humanas 
e suas tecnologias e de ciên-
cias da natureza e suas tecno-
logias, até as 17h30. No dia 
4 serão realizadas as provas 
de linguagens, códigos e suas 
tecnologias, redação e ma-
temática e suas tecnologias, 
que terminarão às 18h30. 
De acordo com as normas do 
exame, o candidato só pode 
entregar o gabarito e deixar a 
sala após duas horas de pro-
va. Para levar o caderno de 
questões, é necessário espe-
rar na sala até que faltem 30 
minutos para o fim da prova.

Resultados
Os gabaritos das provas 

objetivas serão divulgados no 
site http://www.inep.gov.br/
enem no dia 7 de novembro. 
Os candidatos poderão aces-
sar os resultados individuais 
a partir de 28 de dezembro, 
mediante inserção do nú-
mero de inscrição e senha 
ou CPF e senha no endereço 
eletrônico http://sistemase-
nem2.inep.gov.br/.

Mais facilidade e agilidade no aces-
so à informação científica. Esses são os 
principais benefícios oferecidos pelo 
novo Portal de Periódicos Científicos 
Eletrônicos da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Com visual inspirado na 
Pedra de Ingá, a ferramenta será lança-
da oficialmente amanhã, às 19h, no au-
ditório 211, do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da UFPB.

Durante a solenidade, haverá ainda 
a apresentação da palestra “A comu-
nicação científica em repositórios ins-
titucionais” – que será ministrada pela 
professora doutora Joana Coeli Ribeiro 
Garcia. 

Seguindo a tendência de mercado, 
o novo Portal se propõe a preservar o 
conhecimento científico da UFPB por 
meio da Tecnologia da Informação. Para 
tanto, a ferramenta utilizará da última 
versão do Open Journal System (OJS), 

software livre, de código-fonte aberto, 
que está sendo adotado por milhares 
de periódicos no mundo. O Novo Portal 
também vai oferecer aos usuários um 
layout mais amigável e o tráfego mensal 
de dados, a partir da página, da ordem 
de 4 Gb.

A reformulação do Portal de Perió-
dicos do Departamento de Ciência da 
Informação da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) foi possível graças a uma 
parceria do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação (PPGCI), da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesqui-
sa da UFPB (PRPG) e do grupo de pes-
quisa Web, Representação do Conheci-
mento e Ontologias (WRCO), que ficará 
responsável pelo suporte da página.

O Portal de Periódicos Científicos 
Eletrônicos da UFPB estreou em maio de 
2006, sendo um dos primeiros do gêne-
ro em universidades federais brasileiras. 

Desde então, duas reformulações foram 
realizadas na página, sendo uma em 
dezembro de 2007 e a mais atual, em 
setembro deste ano. A iniciativa tem o 
intuito de manter a página atualizada, 
conforme os padrões da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPQ).

Para informações sobre inclusão de 
novos periódicos no Portal, podem ser 
obtidas pelo e-mail portal.periodicos.
ufpb@dci.ccsa.ufpb.br.

PROGRAMAÇÃO PARALELA
A programação de lançamento do 

Novo Portal de Periódicos Científicos 
Eletrônicos da UFPB inclui também o 
minicurso “Fator de Impacto”, na sexta-
feira (26). Voltado para editores cientí-
ficos e coordenadores e pós-graduações 

da UFPB, o treinamento ocorrerá às 14h, 
no auditório 211, do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA) da UFPB.

O professor doutor Rogério Mug-
naini, da Universidade de São Paulo 
(USP), será o ministrante. Graduado em 
Estatística pela Universidade Estadual 
de Campinas e mestre em Ciência da In-
formação pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, ele é doutor em 
Ciência da Informação pela Escola de Co-
municações e Artes (ECA) da USP.

Professor do curso de graduação em 
Gestão de Políticas Públicas da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP, 
Rogério Mugnaini trabalhou na BIREME/
OPAS/OMS, desenvolvendo o Módulo de 
Bibliometria do Projeto SciELO e diver-
sos aplicativos on-line para avaliação de 
periódicos.

As inscrições devem ser feitas no 
PPGCI (3216-7483), no prédio do CCSA. 

UFPB lança portal de períódicos científicos eletrônicos
tEcnOLOGiA dA infORMAÇÃO

Reforço na infraestru-
tura e garantia de qualidade 
de vida para os moradores 
do Jardim Cidade Univer-
sitária, na capital, serão 
garantidos pelas obras de 
implantação do sistema de 
esgotamento sanitário no 
bairro. Segundo o presiden-
te da Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), Deusdete Queiroga, os 
trabalhos estão em pleno 
andamento, com mais de 
60% das etapas executadas.

De acordo com o pre-
sidente, a obra representa 
um investimento da ordem 
de R$ 8,3 milhões, e con-
siste na implantação de 18 
mil metros de rede coletora, 

5.588 ligações domiciliares, 
três estações elevatórias de 
esgotos e 3.400 metros de 
emissário. Ele destacou que, 
no total, 27 mil pessoas se-
rão beneficiadas.

Para o morador e fun-
cionário público, Antônio So-
ares, é grande a expectativa 
da comunidade para receber 
o benefício. “Estamos apenas 
aguardando a conclusão da 
obra e a liberação da rede de 
esgotos, por parte da Cagepa, 
para fazer a ligação do esgo-
to do nosso imóvel”, disse.

O diretor de Expansão da 
Cagepa, João Vicente, reconhe-
ce a ansiedade dos moradores. 
No entanto, chama atenção 
para a ocorrência de esgotos 

estourados, em alguns pontos 
do Jardim Cidade Universitá-
ria. “Alguns moradores estão 
fazendo as ligações sem que a 
rede coletora esteja totalmen-
te concluída e liberada. Isso 
acaba gerando desconforto 
para a própria população do 
bairro porque o esgoto acaba 
estourando em algum lugar”, 
alerta o diretor, assegurando 
que logo a obra esteja pronta 
para uso, os moradores serão 
informados pela Cagepa.

De acordo com a mo-
radora e professora apo-
sentada, Argentina Silva, a 
conclusão da obra de esgo-
tamento sanitário vai repre-
sentar para a comunidade 
do Jardim Cidade Universitá-

ria a melhoria da qualidade 
de vida. “Sem esgoto e mau 
cheiro nas ruas, teremos 
mais saúde. Também estare-
mos livres das velhas e anti-
gas fossas nos quintais e jar-
dins das casas”, acredita.

Conforme o subgerente 
de Obras da Cagepa, do Lito-
ral, engenheiro Victor Hugo 
Santos, no momento, exis-
tem frentes de trabalho nas 
ruas Bancária Neusa Mei-
ra e Nurismam de Andrade 
Carneiro. “Também estamos 
atuando na construção da es-
tação elevatória de esgotos, 
de número dois, e na execu-
ção de rede coletora, ligações 
e emissário de recalque”, 
exemplificou.

Cagepa intensifica obras de esgotamento
nO JARdiM cidAdE UniVERSitÁRiA

A conclusão da obra vai representar a melhoria da qualidade de vida para a comunidade do Jardim Cidade Universitária

FOTOS: Secom-PB



“Areia é uma cidade que 
já passou por vários ciclos 
econômicos e que, com o fe-
chamento da usina, entrou 
em uma decadência. Nós che-
gamos em um momento em 
que o turismo cultural passa 
a ser uma perspectiva de me-
lhorar de vida, mas, para que 
isso aconteça, é necessário 
ter uma cidade preservada, 
que conte uma história. O 
principal ponto dos nossos 
projetos é fazer com que a 
população da cidade se apro-
prie do seu status de ser uma 
cidade tombada e tire pro-
veito disso“, afirmou a coor-
denadora de projetos da As-
sociação de Amigos de Areia 
(Amar), Lúcia Giovanna.  

E os resultados desse tra-
balho já podem ser vistos não 
só pelas mudanças que têm 
promovido na vida da própria 
população, mas também pelo 
seu reconhecimento nacio-
nal. Uma de suas oficinas, a 
Oficina de Salvaguarda e Res-
tauração foi a premiada na 
categoria Recuperação e Pre-
servação de Bens Móveis do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade 2012, concedido 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan).

De acordo com Lúcia, 
após o tombamento da cida-
de, em 2005 - tornando-se a 
primeira da Paraíba que tem 
o seu núcleo central total-
mente tombado -, a associa-
ção se sentiu na obrigação 
moral de dar suporte à popu-
lação para que se apropriasse 
da situação de ser patrimô-
nio histórico. “Normalmente, 
há um grande conflito entre 

as leis de proteção da cidade 
tombada e a sua própria va-
lorização, porque a partir do 
momento em que a cidade 
toma esse status, aparecem 
muitas oportunidades, pois 
ela fica mais em evidência, 
mas as leis impedem, por 
exemplo, que uma pessoa 
reforme sua casa, ou algo do 
tipo”, explica. Sendo Areia 
uma cidade que, embora com 
apenas cerca de 25 mil ha-
bitantes, tenha três museus, 
foram eles os escolhidos para 
dar início a esse processo de 
valorização. 

“Esses três museus, à 
época, tinham mais de 20 
anos de criação e estavam 
efetivamente sem o devido 
cuidado, como a grande par-
te dos museus: passaram a 
ser um local onde se depo-
sitam coisas mas que essas 
coisas não são vivenciadas, 
não são cuidadas. Então, a 
partir de 2008 a Amar assu-
miu o cuidado dessas áreas”, 
explica

Oficina
Buscando apoio para 

que pudesse, de fato, cuidar 
dos museus, a associação co-
meçou a se inscrever em to-
dos os editais que apareciam 
relacionados à área. “Com 
isso, recebemos o apoio do 
BNDES e essa foi a grande 
mola do nosso trabalho”, 
pontua a coordenadora. Com 
esse apoio, foi possível cons-
truir uma nova sede para o 
Museu Regional de Areia e 
requalificar os três museus. 
Mesmo assim, porém, faltava, 
ainda, que a própria cidade 
cuidasse dos museus, aliando 
suas restaurações com o en-
volvimento da população na 
causa. Foi então que surgiu o 
edital do Ministério da Justi-
ça de Direitos Difusos. 

“Os dois editais se com-
plementaram. Nós precisáva-
mos fazer com que a cidade 

entendesse que aquele pa-
trimônio é dela e que aquilo 
é que pode representar uma 
perspectiva econômica. É por 
isso que eu digo que a culmi-
nância dos nossos projetos 
foi a criação dessas oficinas. 
Quando nós vimos o custo 
que era restaurar as peças, 
nós imaginamos que nunca 
iríamos conseguir. Mas de-
pois vimos que aquele tra-
balho poderia ser feito pela 
própria população”, conta.   

Adolescentes de 13 a 18 
anos de escolas públicas da 
cidade começaram a se en-
volver no projeto. “Nós íamos 
às escolas e eu brincava com 
eles, dizia que tinha muita 
gente querendo e que eles ti-
nham que entrar em uma fila, 
participar de uma seleção, 
começar trabalhando como 
voluntários para, só depois, 
talvez, receber uma bolsa. Em 
toda escola que eu visitava, 
falava a mesma coisa, porque 
precisava que eles se sentis-
sem entusiasmados com a 
ideia”, relata Lúcia. 

O envolvimento desses 
adolescentes no projeto, po-
rém, foi bem além da restau-
ração das peças do museu, 
desenvolvendo neles o sen-
timento de pertença a um 
grupo e, ainda, o de cidada-
nia. Com o passar do tempo, 
as próprias famílias se enga-
jaram no projeto e cada um 
passou a ajudar da maneira 
que lhe era possível. “Um pai 
jardineiro, por exemplo, pas-
sou a ajudar na conservação 
do jardim do local; já uma 
mãe que fazia doces, passou 
a fazer doces para que nós 
levássemos quando fôsse-
mos fazer alguma visita. A 
cada vez que eu entrava em 
uma escola, sentia como se 
estivesse entrando na casa 
de dezenas de pessoas, por-
que era isso, na verdade, o 
que estava acontecendo”, 
completa.

Iphan homenageia associação 
de Areia por preservar a cidade
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A entidade vai receber 
o Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade 2012

Rafaela Gambarra 
Especial para A União

Com o objetivo de incluir 
gestores, agentes penitenciá-
rios, diretores de presídios e 
outros importantes atores nas 
ações do Governo do Estado 
nesta área, a Secretaria de Es-
tado da Administração Peni-
tenciária (Seap) promoveu, na 
manhã de ontem, na Escola de 
Serviço Público do Estado da 
Paraíba (Espep), uma Oficina 
de Planejamento e Gestão do 
Sistema Penitenciário.

“Realizamos essas ofi-
cinas buscando reunir todas 
as gestões das unidades pri-
sionais e discutir ações para 
que possamos identificar pro-
blemas que existam em cada 
unidade prisional, por região, 
definir quais são as propostas 
e soluções; quem são os res-
ponsáveis; estabelecer prazos, 
enfim, estabelecer uma nova 
gestão marcada por obten-
ção de resultados”, afirmou o 
secretário de Estado da Ad-
ministração Penitenciária, co-
ronel Washington França. Ele 
adiantou ainda que esses en-
contros devem acontecer pelo 
menos uma vez por mês.

A ação teve início na 
última segunda-feira, quan-
do representantes da Seap 
se reuniram em Campina 
Grande com gestores de uni-
dades prisionais da Borbo-
rema e Agreste. Na reunião, 
houve a presença de gesto-
res de João Pessoa e da Zona 
da Mata e, para a próxima 
sexta-feira, está planejada 
uma reunião em Patos, com 
gestores de unidades prisio-
nais do Sertão.

A reunião foi conduzi-
da pelo coronel Washington 
França, com participação de 
boa parte das gerências da 
Seap, incluindo a Gerência 
Executiva do Sistema Peni-
tenciário (Gesipe), represen-
tada pelo coronel Arnaldo 
Sobrinho, e a Gerência de 
Ressocialização, represen-
tada pela gerente Ziza Maia.
Ainda estavam presentes na 
reunião diversos gestores da 
Secretaria e também a direto-
ra da Escola de Gestão Peni-
tenciária da Paraíba (Egepen-
-PB), Guiomar Ribeiro.

O coronel Arnaldo So-

Seap realiza oficina para gestores 
e agentes do sistema penitenciário 

PLANEJAMENTO

Meta da entidade é proteger o município
A Associação de Amigos 

de Areia surgiu em 2002, atra-
vés do desejo de proteger a ci-
dade. “Areia normalmente ex-
porta seus filhos, mas eles não 
deixam de ter o carinho pela 
cidade. Resolvemos juntar es-
sas pessoas que tinham tido 
uma oportunidade de crescer 
intelectualmente para preser-
var esse local”, explica Lúcia. 
Segundo ela, as duas grandes 
ações desenvolvidas pela As-
sociação foram o tombamen-
to da cidade e a criação das 
oficinas. Hoje, entre as ações 
desenvolvidas, destacam-se 
a parceria junto ao Centro de 
Ciências Agrárias da UFPB em 
um projeto através do qual 
busca-se a inclusão digital dos 
jovens assentados do campo; 
e o apoio da Funarte na revi-
talização da Banda Filarmôni-
ca de Areia. “Fora isso, é uma 
alegria muito grande para a 
gente, também, ver que mui-

tos daqueles meninos que se 
envolveram nas oficinas, hoje 
têm uma renda complementar 
como condutores de turismo. 
Nossa intenção é que essas 
oficinas transbordem e che-
guem até outras cidades aqui 
da Paraíba”, relata Lúcia.  

Embora seja pessoense, 
a família de Lúcia Giovanna 
é toda de Areia, cidade onde 
cursou toda sua formação 
básica. Formada em Arquite-
tura, em Recife, voltou para a 
Paraíba assim que terminou o 
curso e começou a trabalhar 
na UFPB, onde ficou até se 
aposentar. Entre os projetos 
da sua carreira, ela destaca o 
Centro Estadual Experimen-
tal de Ensino e Aprendizagem 
do Sesc Centenário, uma ati-
vidade de extensão da UFPB, 
na qual trabalhou durante 14 
anos. “Foi também secretária 
adjunta da Secretaria Munici-
pal de Educação, na primeira 

gestão de Ricardo Coutinho, 
período no qual pôde conhe-
cer, de fato, João Pessoa.

O Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, concedido 
pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), é uma das premiações 
mais importantes na área do 
Patrimônio Cultural no Brasil 
e, este ano, além de completar 
25 anos, celebra os 75 anos do 
instituto. Criado em 1987, está 
dividido em sete categorias: 
Promoção e comunicação; 
Educação patrimonial; Pes-
quisa e inventário de acervos; 
Preservação de bens Móveis; 
Preservação de Bens Imóveis; 
Proteção do patrimônio na-
tural e arqueológico; e salva-
guarda de bens de natureza 
imaterial. Os vencedores deste 
ano são dos estados do Ama-
pá, Ceará, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, São Paulo e 
Paraíba.

Lúcia Giovanna, coordenadora de projetos, realiza trabalho de destaque na associação, em Areia

Cinco reservatórios 
se encontram em si-
tuação crítica. É o que 
consta das informações 
postadas no site da 
Agência Executiva de 
Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa), atuali-
zado no último dia 17.

Os cinco reserva-
tórios que estão com 
a sua capacidade com 
apenas 5% de seu vo-
lume total são Serrote 
(Monteiro), Ouro Velho 
(Ouro Velho), São José 
IV (São José do Sabu-
gi), Bastiana (Teixeira) 
e São Francisco II, tam-
bém em Teixeira.

De acordo com bo-
letim da Aesa, 22 re-
servatórios estão em 
observação, enquanto 
que 93 estão com ca-
pacidade armazenada 
superior a 20% do seu 
volume total. Apenas 

o reservatório de Olho 
D’Água, localizado no 
município de Mari está 
sangrando.

Atualmente, a Aesa 
monitora 121 açudes 
em todo o Estado. Dia-
riamente, os observa-
dores dos principais 
reservatórios informam 
os volumes registrados 
em cada açude. 

A partir destes da-
dos, são divulgados os 
boletins diários e de 
últimos volumes in-
formados. Ao final do 
mês, os observadores 
enviam cadernetas com 
os dados oficiais dos 
volumes observados no 
mês, divulgados através 
do Boletim Mensal e do 
Boletim de Chuvas nas 
Bacias, que relaciona os 
volumes dos açudes com 
as chuvas ocorridas nas 
bacias.

Para hoje, está pro-
gramada a divulgação 
do boletim da semana.

Açudes estão em situação 
crítica e 22 em observação

ABASTECIMENTO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

brinho disse que encontros 
como este são necessários. 
“Seguindo o que estabelece o 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), devemos 
alinhar ações. Todos os ges-
tores devem se alinhar à Se-
cretaria e a ela prestar infor-
mações sobre o que acontece 
em suas unidades prisionais”, 
afirmou Arnaldo Sobrinho. 
Ainda de acordo com o coro-
nel, as ações da Seap enfati-
zam a segurança e as ações de 

ressocialização.
Sobre isso, a gerente de 

Ressocialização Ziza Maia 
ressaltou que, em apenas 17 
meses de existência, a gerên-
cia já conseguiu alcançar mil 
apenados, fazendo com que 
os mesmos participassem 
dos mais diversos projetos de 
reeducação, incluindo alfabe-
tização. Também conseguiu 
instalar mais equipes de saú-
de nos presídios e trabalhar 
conjuntamente. 

A oficina foi realizada na sede da  Espep, no bairro de Mangabeira
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Polícia Civil prende quadrilha
roubos e sequestros

Paraíba CAMPINA

O delegado da DRF, Henry Fá-
bio: “uma das estratégias foi 
armar barreiras policiais”

Uma operação integrada 
pelas equipes do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), 
de João Pessoa, e da Delega-
cia de Roubos e Furtos, de 
Campina Grande, frustrou o 
seqüestro de um empresá-
rio, na noite de segunda-feira 
(22). A ação resultou na pri-
são de três homens e na mor-
te de outro.

De acordo com a Policia, 
o empresário que não teve o 
nome revelado, foi surpreen-
dido pelo bando ao chegar em 
sua residência. Os assaltantes 
levaram vários objetos, além 
de fazer o casal e dois filhos 
menores como reféns. A in-
tenção do grupo era investir 
em um estabelecimento co-
mercial da vítima.  

A Policia foi acionada e 
os policiais agiram rápido e 
conseguiram capturar Lail-
son Ferreira, o ‘Gordo’; Bruno 
Nascimento de Medeiros e 
Valdir de Sousa. Um integran-
te da quadrilha, ainda não 
identificado, morreu numa 
troca de tiros com a Polícia.

Com o bando, a Polícia 
aprendeu dois carros (um Cor-
sa e Strada), que haviam sido 
furtados; três revólveres, uma 
pistola, munições e aparelhos 
celulares. O delegado geral 
adjunto da Paraíba, André Ra-
belo, durante apresentação do 
bando à imprensa, elogiou a 
ação dos policiais, lembrando 
que esse é um compromisso 
da Secretaria de Segurança, 
visando a oferecer segurança 
aos cidadãos paraibanos.

O trio foi autuado pela 
prática de crimes de forma-
ção de quadrilha armada, 
roubo qualificado, seqüestro 
e resistência à prisão. A Po-
lícia continua com as inves-
tigações com o objetivo de 
prender outros integrantes 
da organização.

O delegado-geral ad-
junto André Rabelo explicou 
como ocorreu a ação policial 

FOTO: Divulgação

Pela cidade

Como era plenamente e lamentavelmente previsível, 
a campanha eleitoral em Campina Grande descambou para 
uma pesada guerra de baixarias que parece não ter limites. O 
guia eleitoral passou a ser palco para uma intensa e virulenta 
troca de acusações entre os candidatos.

l seMPre AssIM

A campanha, com isso, em sua reta final vai ficando 
com a mesma cara das disputas anteriores. Em 2008, 
por exemplo, jornalistas que cobrem política viveram, na 
semana que antecedeu à votação, dias de intensa cobertura 
policial. Ou seja, as campanhas viram casos de polícia.

l IMPortâNCIA
 

Do vice-governador Rômulo Gouveia, sobre as obras na 
Avenida Almeida Barreto. “Uma obra de mobilidade urbana 
extremamente importante, abrindo um grande corredor, 
interligando o Açude Velho a Floriano Peixoto. Estará pronta 
no final de novembro para dezembro”.

Coincidência?
 

O ex-prefeito Enivaldo Ribeiro (PP), pai da ex-prefeitável 
Daniella Ribeiro, foi visto ao lado de um irmão do candidato 
tucano Romero Rodrigues, em um restaurante. Segundo 
assessores de Enivaldo, porém, tudo não passou de um 
encontro casual e uma conversa amistosa.

Garantia safra

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca assina amanhã em Campina Grande 
o Termo de Adesão ao Programa Garantia Safra 2013, que 
garante um seguro de renda mínima às famílias agricultoras 
que vivem em municípios do semiárido. O evento acontecerá 
às 10h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da 
Paraíba (FIEP), no bairro do José Pinheiro.

Coral Canto da Gente

A Furne comemora neste ano de 2012, os seus quarenta e 
cinco (45) anos de existência. Nesta oportunidade o Coral Canto 
da Gente fará uma apresentação no Auditório do Museu Vivo da 
Ciência e Tecnologia Lynaldo Cavalcanti, em Campina Grande, 
sábado às 20h. O evento terá entrada franca.

bolsa atleta

Estão abertas até o dia 17 de novembro as inscrições para a 
primeira etapa do programa Bolsa Atleta, referente ao exercício 
2012. Podem se candidatar atletas que compõem o programa dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As inscrições devem ser feitas 
pelo portal www.esporte.gov.br. Para completar a inscrição, além 
de preencher o formulário online, os esportistas terão 30 dias 
para enviar ao órgão a documentação exigida.

Campus VI...

Da UEPB, localizado na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, 
realizará de 29 de outubro a 1º de novembro, o 3º Ciclo de Estudos 
Literários e Linguísticos, aberto a toda comunidade acadêmica do Curso 
de Letras e áreas afins. O evento terá minicursos, mesas redondas com 
professores da UEPB e convidados, oficinas, palestras e apresentação de 
trabalhos, além de atividades culturais. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 26 de outubro, pela internet ou no próprio campus, bem como no 
dia da abertura do Ciclo. 

No MAC

“5 Perspectivas sobre o Universo Infantil”. Este é o tema da 
exposição fotográfica que estará disponível para a apreciação 
do público no Museu Assis Chateaubriand (MAC), em Campina 
Grande. A exposição trata de cinco abordagens diferentes sobre o 
tema, através de projetos de estudantes do curso de Arte e Mídia 
sob a orientação do professor João de Lima Neto. A abertura da 
exposição acontecerá hoje às 19h, e as fotos serão expostas até a 
próxima sexta-feira.

Desmentido

O militar reformado José João da Silva, conhecido como 
Sargento João, membro do PSL, desmentiu a informação, 
amplamente divulgada pela assessoria da prefeitável Tatiana 
Medeiros (PMDB) de que todo o partido teria aderido à sua 
candidatura neste segundo turno.

.
Versão

O Sargento João garantiu que ele e outros 13 ex-
candidatos a vereador que concorreram este ano apoiam o 
tucano Romero Rodrigues, seguindo uma decisão emanada 
do diretório estadual do PSL. Tatiana Medeiros, por sinal, 
pertenceu aos quadros do partido até o ano passado.

É guerra

e que os acusados vieram do 
Rio Grande do Norte para 
praticar crimes na Paraíba. 
“Chamo a atenção para que a 
população perceba de como é 
o crime hoje em dia, pessoas 
que se deslocam de outras ca-
pitais para praticar os delitos, 
retornam e se espalham em 
seus devidos estados”, disse.

As equipes policiais en-
volvidas na operação traba-
lharam no monitoramento 
dos elementos vindos do es-
tado do Rio Grande do Norte. 
O grupo é considerado de alta 
periculosidade. 

O delegado do GOE (ins-
talado em João Pessoa), Hugo 
Lucena, comentou sobre o 
trabalho que está sendo exe-
cutado pela equipe policial. 
“O GOE vem investigando a 
ação de quadrilhas de atuação 
interestadual e regional no 
Estado da Paraíba. O que cita-
mos como exemplo, a ‘Opera-
ção Pescaria’ que resultou na 
apreensão de integrantes de 
uma quadrilha responsável 
por furtos”, relatou Lucena.

A desarticulação dos cri-
minosos ocorreu a partir de 

fotografias e ligações anôni-
mas recebidas pela polícia. 

As informações são a de 
que em outras oportunidades 
o grupo esteve na Paraíba, in-
clusive no último sábado, dia 
20, em Campina Grande. 

Uma ação prévia de inte-
ligência foi feita, com objetivo 
de descobrir onde, quando e 
como os criminosos preten-
diam agir. 

O delegado da DRF, Hen-
ry Fábio, disse que uma das 
estratégias foi armar bar-
reiras policiais na saída da 
cidade para tentar bloquear 
a passagem identificando os 
carros e as pessoas. Pelo me-
nos, 25 carros foram aborda-
dos até o alvo ser encontrado. 
“Nas proximidades da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
uma das barreiras pediu pa-
rada ao veículo de cor verme-
lha. Inicialmente o motorista 
não quis parar, as pessoas que 
estavam do lado de dentro se 
recusaram a descer. O outro 
veículo que estava se apro-
ximando, deu ‘um cavalo de 
pau’ fazendo o retorno e se-
guindo na contramão. Em ou-

tra barreira próxima ao posto 
fiscal, foi pedida a parada ao 
segundo veículo, quando os 
que se encontravam no carro 
reagiram contra os policiais. 
Não restou alternativa, a não 
ser responder ao fogo em 
mesma proporção”.

O delegado informou que 
mais adiante o carro em ten-
tativa de fuga perdeu o con-
trole caindo em um barranco. 
Neste momento, as equipes 
adentraram no matagal en-
contrando um dos suspeitos 
ferido. Ele foi socorrido para 
o Hospital de Trauma, mas 
acabou morrendo. 

A família do empresário, 
que não teve a identidade re-
velada, foi abordada quando 
chegava em casa. Após rou-
barem os objetivos pessoas 
das vítimas, estas foram le-
vadas como uma espécie de 
“escudo” para um matagal. 
Os criminosos pediram R$ 70 
mil. para libertar os reféns. 
O grupo dos criminosos será 
indiciado por formação de 
quadrilha armada, sequestro, 
roubo qualificado, resistência 
e receptação dolosa. 

Armas e munição, jóias e celulares, apreendidos com os acusados foram apresentados pela polícia

O ‘Destino Paraíba’ vai ser divulga-
do para os motociclistas de todo o país 
durante a realização do 7ª Campina 
Grande Motofest, que começa nesta 
sexta-feira (26) e segue até domingo 
(28), no Parque do Povo. A unidade mó-
vel da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur) é uma van adesivada com ima-
gens dos principais pontos turísticos do 
Estado, que conta com equipamentos 
de informática, projetor de imagens, 
tela de projeção, caixas de som, dois 
notebooks, DVD, mesas e cadeiras. 

O veículo está sob a responsabili-
dade da Coordenadoria de Eventos do 
órgão estadual e vai ter a presença de 
dois turismólogos atendendo aos tu-
ristas que participarem do evento em 
Campina Grande. “O equipamento vai 
atender os turistas que chegam à Paraí-
ba para apresentar o potencial turístico 
do Estado”, explicou a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino.

A Central de Informações Turísticas 
vem sendo utilizada com frequência 
desde julho de 2011. O veículo já foi 
enviado para eventos realizados no in-
terior do Estado, em Pernambuco e Rio 
Grande do Norte, sempre divulgando o 
‘Destino Paraíba’.

O 7ª Campina Grande Motofest 
está recebendo apoio da PBTur, que  
também viabilizou a vinda de  uma 
equipe de jornalistas de Brasília, que 
atuam no site www.encontrodemotos.
com. Os jornalistas estarão na Paraíba 
para fazer a cobertura do evento. 

Organizado pelo motociclista e 
empresário Álvaro Lucena, o 7ª Campi-
na Grande Motofest é um dos maiores 
encontros de motos do Nordeste brasi-
leiro. “No primeiro encontro tive mui-
to trabalho para realizar. Mas depois 
consegui patrocinadores que estão nos 
ajudando na realização desse encontro 
de motociclistas, que já faz parte do ca-
lendário turístico de Campina”, afirmou 
Álvaro, que agradeceu o apoio da PB-
Tur e de todos os patrocinadores.

Este ano, a 7ª edição homenageará 
Tio Bel, que aos 95 anos é o motociclis-
ta mais velho em atividade no mundo. 
Segundo Álvaro, Tio Bel sempre lutou 
pelo motociclismo na Paraíba e aos 18 
anos fundou o primeiro Motoclube de 
Campina Grande. “Nesses anos todos 
de motociclismo aprendi muito com 
ele. Não poderia deixar de fazer uma 
grande homenagem ao meu velho e 
querido amigo”, afirmou. 

Unidade Móvel da PBtur estará no 
Parque do Povo na 7ª Motofest

“DestINo PArAÍbA”
Fórum discute 
planejamento das 
gestões públicas 
em Campina

Com o objetivo de discutir 
sobre os modelos de projetos e 
de gestão pública para a mobili-
dade urbana da cidade, aconte-
ceu ontem no auditório da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Campina Grande (CDL-CG) a III 
Plenária do Fórum Permanente 
de Mobilidade Urbana, que teve 
como tema: “Os desafios do pla-
nejamento urbano nas gestões 
públicas municipais”. 

O evento, contou com a 
parceria da Associação Comer-
cial de Campina Grande (ACCG), 
da Federação das Indústrias da 
Paraíba (Fiep) e do Sindicato 
das Empresas de Transportes 
de Passageiros de Campina 
Grande (Sitrans). 

Na terceira reunião, o tema 
foi discutido após a palestra do 
engenheiro civil e mestre na 
área de transportes, Nilton Pe-
reira de Andrade. O palestrante 
fez uma explicação de como se 
encontra o trânsito de Campina 
Grande atualmente. “Percebe-
-se que a frota de veículos no 
município cresce diariamente 
cerca de 10%, enquanto a po-
pulação tem um crescimento 
médio de 0,83% ao dia”, disse.



Últimos dias de propaganda
segundo turno das eleições

A partir de amanhã, a 
Justiça restringe mídia 
usada pelos candidatos
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CCJ aprova projeto do 
executivo que altera 
previdência do estado
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A cinco dias do segundo 
turno das eleições munici-
pais, a Justiça Eleitoral dá 
início amanhã, gradativa-
mente, ao término da pro-
paganda eleitoral, na rua e 
na televisão. As restrições 
da propaganda serão gradu-
ais e, a cada dia, até o próxi-
mo domingo (28), os candi-
datos terão que restringir a 
publicidade para convencer 
o eleitor. O desrespeito às 
determinações da Justiça 
Eleitoral pode gerar multa 
para eleitores e candidatos.

Amanhã é o último dia 
para reuniões públicas, co-
mícios e a utilização de so-
norização fixa, entre 8h e 
24h. Na sexta-feira (26), é 
a vez do término da propa-
ganda eleitoral nos meios 
de comunicação. A Justiça 
estabelece que fica proibida 
a propaganda gratuita no 
rádio e na TV; realização de 
debate (limitado até meia-
-noite); e propaganda paga 
na imprensa escrita.

Um dia após a suspensão 
da propaganda nos meios 
de comunicação, é a vez da 
propaganda de rua. Não se-

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

rão mais permitidos o uso 
de alto-falantes em carros 
de som, entre 8h e 22h; úl-
timo dia para distribuição 
de santinhos (limitado até 
as 22h); e último dia para 
caminhada, carreata e pas-
seata (limitado até as 22h).

No domingo, dia da elei-
ção, o eleitor e candidatos 
não podem fazer reuniões 
públicas, realizar comícios, 
aglomeração de pessoas 
portando vestuário padro-
nizados, bem como ins-
trumentos de propaganda 
eleitoral, ou fazer manifes-
tações públicas nas ruas.

Ainda segundo o calen-
dário eleitoral, desde ontem 
e até 48 horas depois do en-
cerramento da votação do 
próximo domingo, nenhum 
eleitor pode ser preso ou 
detido, exceto se for em fla-
grante, em virtude de sen-
tença criminal condenatória 
por crime inafiançável ou 
se o eleitor desrespeitar o 
salvo-conduto. 

Ontem também foi úl-
timo dia para que os re-
presentantes dos partidos 
políticos e coligações, da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e do Ministério 
Público, formalizem ao juiz 
eleitoral pedido para verifi-
cação das assinaturas digi-
tais (sistema de segurança 
que impede a violação das 
urnas).

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) aprovou ontem o en-
vio de tropas federais para 
a cidade de Campina Gran-
de, com a finalidade de ga-
rantir a segurança e o bom 
andamento das eleições de 
2012, no segundo turno. 
Tropas federais reforçaram 
a segurança no município 
durante o primeiro turno 
das eleições.

O Tribunal concor-
dou, de forma unânime, 
com o requerimento de 
tropas federais assinado 
pelos juízes eleitorais das 
16ª, 17ª, 71ª e 72ª zonas, 
respectivamente, Cláudio 
Antônio de Carvalho Xa-
vier, Ruy Jander Teixeira 
da Rocha, Giovanni Ma-
galhães Porto e Ely Jorge 
Trindade, que, em suas 
alegações, mantiveram as   
preocupações com o bom 

andamento do pleito evi-
tando abusos, transgres-
sões e acirramento.

A Corte Eleitoral pa-
raibana observou o fato de 
o Tribunal Superior Eleito-
ral só homologar esse tipo 
de pedido por turno de 
eleição, desta forma, defe-
rindo o pedido, que segue 
à apreciação superior.

Fogo em sousa
Desconhecidos ate-

aram fogo durante a 
madrugada em uma far-
mácia pertencente ao ex-
-candidato a vice-prefeito 
da cidade de Santa Cruz, 
Francisco Alves Ferreira, 
mais conhecido como Laíl-
son da Farmácia. Ninguém 
se encontrava no interior 
do prédio no momento 
do ataque. Laílson da Far-
mácia foi companheiro de 
chapa do ex-candidato a 

prefeito, Girleno Pereira, 
do PSB, segundo colocado 
nas eleições majoritárias.

O município fica loca-
lizado a 55 quilômetros da 
cidade de Sousa, no Sertão 
da Paraíba, e teve uma 
disputa eleitoral acirrada, 
que terminou na vitória do 
atual prefeito, Raimundo 
Antunes, do PT.

Segundo informações 
da polícia, o incêndio foi 
notado durante a madru-
gada. As chamas atingiram 
o tanque de gasolina de 
uma moto POP 100, que 
estava guardada dentro 
do estabelecimento co-
mercial. Quando o fogo 
atingiu o tanque de com-
bustível da moto, houve 
uma grande explosão.

As chamas se espalha-
ram pelo prédio inteiro e 
os móveis, medicamentos 
e expositores de  produ-

tos foram consumidos em 
pouco tempo. Uma equipe 
da Companhia de Bom-
beiros da cidade de Sousa 
foi rapidamente acionada 
ainda por volta das 2h da 
madrugada. Chegando ao 
local, os bombeiros debe-
laram o fogo, mas o preju-
ízo já era inevitável.

Durante a manhã, o 
fato chamou a atenção de 
muitos curiosos na área 
central da cidade. O dele-
gado de plantão na distri-
tal de Sousa foi acionado e 
abriu inquérito para apu-
rar o fato. A polícia tra-
balha com a hipótese de 
atentado criminoso, mas 
uma perícia já foi solicita-
da para emitir laudo sobre 
o caso. A Polícia vai inves-
tigar também se o crime 
também teve ligações com 
o recém-concluído proces-
so eleitoral.

TRE-PB aprova envio de tropas 
federais para Campina Grande

disPuta aCirrada

Atendendo a uma antiga 
reivindicação dos servidores 
estaduais, o governo vai dis-
ponibilizar um restaurante 
aos funcionários da adminis-
tração direta e indireta. O res-
taurante vai funcionar ao lado 
do Centro Administrativo Es-
tadual, em Jaguaribe.

“É um presente, já que no 
próximo dia 28 é comemora-
do o Dia Nacional do Servidor 
Público”, destacou a secretária 
de Estado da Administração, 
Livânia Farias.

O propósito da instalação 
do restaurante é oferecer aos 
servidores estaduais um ser-
viço de qualidade, garantindo 
segurança alimentar e nutri-
cional, a preço popular. O café 
da manhã vai custar ao servi-
dor, por dia, apenas R$ 1,00, e 
o almoço R$ 2,50, valores que 
serão descontados diretamen-
te no contracheque.

A estimativa é oferecer, a 
preço popular, cerca de 1.500 
refeições por dia, entre café da 
manhã e almoço. O serviço vai 
ser prestado por uma empre-
sa terceirizada e contratada 
por meio de licitação.

A prestação do serviço 
por uma empresa especializa-
da no ramo de restaurantes vai 
garantir um serviço de quali-
dade, dentro das exigências e 
normas técnicas, com preço 
acessível. Os valores praticados 
e a qualidade dos alimentos se-
rão acompanhados e fiscaliza-
dos pela Secretaria Estadual da 
Administração.

O café da manhã vai ser 
servido das 6h às 8h. Já o al-

moço será servido no horário 
das 11h às 15h. As opções 
foram elaboradas por um nu-
tricionista que levará em con-
sideração o equilíbrio nutri-
cional para uma alimentação 
saudável. As refeições serão 
oferecidas na modalidade 
“self service”, de segunda-feira 
a sexta-feira, exceto nos feria-
dos nacionais.

O prédio deve ser inau-
gurado em 90 dias. O espaço 
é moderno e atende a todas as 
normas e recomendações da 
Secretaria de Estado de Saú-
de, Defesa Civil e Vigilância 
Sanitária. Todas as instalações 
(elétrica, gás, hidráulica, etc.) 
nas dependências do prédio 
vão seguir as normas do In-
metro – Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial.

Cadastro
Para ter acesso ao restau-

rante, o servidor precisa fazer 
um cadastro biométrico - que 
começou ontem - no Centro 
Administrativo, em Jaguaribe, 
ao lado do bloco III. Uma es-
trutura foi montada especial-
mente para a ocasião e per-
manecerá por dois meses. O 
beneficiário precisa portar um 
documento de identificação 
com foto e o número da matrí-
cula.  Nas primeiras semanas, 
o cadastro será feito por se-
cretarias das 9h às 17h. Caso 
não possa comparecer na data 
programada, o servidor não 
precisa se preocupar porque o 
trabalho de cadastro vai ser re-
alizado de forma ininterrupta.

Servidores estaduais 
vão ganhar restaurante

BeneFÍCio

“É o jeito reclamar à Mesa 
e pedir aos líderes de bancada 
que indiquem outros nomes”. 
O desabafo foi feito ontem de 
manhã, no plenário da Assem-
bleia Legislativa, pelo líder da 
bancada do PT, deputado Aní-
sio Maia, ao constatar que so-
mente ele e a deputada Gilma 
Germano (PPS) apareceram 
para a reunião da Comissão de 
Desenvolvimento, da qual ele 
é o presidente.

A reunião seria para tra-
tar da aprovação de todos os 
projetos sobre criação de re-
giões metropolitanas que tra-
mitam no Poder Legislativo e 

estava marcada para começar 
às 10 horas de ontem, no audi-
tório João Eudes. Além de Aní-
sio e Gilma Germano, fazem 
parte da comissão - e não apa-
receram - os deputados titula-
res Tião Gomes (PSL) e Már-
cio Roberto (PMDB), assim 
também como os suplentes 
Léa Toscano (PSB), Edmilson 
Soares (PSB), Antônio Mineral 
(PSDB), Wilson Braga (PSD) e 
Trócolli Júnior (PMDB).

Anísio lamentou o fato 
de esse problema de ausên-
cia vir tomando conta de dez 
das 12 comissões temáticas 
da Assembleia, tendo em vis-
ta que as únicas que conse-
guem fazer reunião semanal 
são as de Constituição e Jus-

tiça e de Orçamento.
As demais comissões só 

existem mesmo na primeira 
página do DPL e no site da As-
sembleia Legislativa, na inter-
net. Desde fevereiro do ano 
passado que a maioria delas 
não consegue se reunir nem 
mesmo para escolher presi-
dente e vice. “Essa é uma si-
tuação lamentável porque os 
projetos sobre regiões metro-
politanas são muito impor-
tantes para o desenvolvimen-
to regional e para o Estado”, 
lamentou Anísio Maia.

Além da Comissão de 
Desenvolvimento, as que tam-
bém chegaram a ser constitu-
ídas na Assembleia, mas que 
também não conseguem fazer 

uma reunião sequer, são as 
de Administração e Serviço 
Público (presidida pelo depu-
tado Tião Gomes), de Saúde 
(presidida por Vituriano de 
Abreu), do Semiárido, Meio 
Ambiente e Defesa Civil (Frei 
Anastácio) e da Educação, Cul-
tura e Esporte (Léa Toscano).

Além destas, também as 
de Segurança Pública (João 
Gonçalves), Direitos Huma-
nos e Minorias (também pre-
sidida pelo deputado João 
Gonçalves), do Direito da Mu-
lher e da Igualdade de Opor-
tunidade (Gilma Germano), 
da Juventude (Caio Roberto) 
e da Legislação Cidadã (que 
também é presidida pelo de-
putado Anísio Maia).

Anísio se irrita com ausências e diz 
que pedirá substituição de membros

CoMissÃo de desenVolViMento

Campina Grande, que já teve tropas federais no primeiro turno das eleições, pode ter o reforço, novamente, no domingo

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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CCJ aprova projeto do Executivo
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
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GERAL

Matéria deve ser votada 
em plenário na sessão 
de hoje, na Assembleia

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembleia 
Legislativa apreciou ontem 
32 matérias, mas optou por 
retirar da pauta os projetos 
de autoria da Mesa Diretora 
da Casa redefinindo os limi-
tes dos municípios de Um-
buzeiro, Rio Tinto, Mogeiro, 
Areial e Boqueirão. As maté-
rias foram retiradas de pauta 
para melhor discussão com 
os municípios envolvidos.

Os projetos que redefi-
nem limites já tramitam na 
Assembleia desde o começo 
do ano passado, mas preci-
sarão passar por uma nova 
apreciação da Mesa e do Co-
légio de Líderes das banca-
das para serem novamente 
submetidos às comissões e 
ao plenário.

Das 32 matérias em 
pauta, seis eram vetos do 
Governo do Estado, uma 
Medida Provisória, uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) e 24 
Projetos de Lei Ordinária. 
Desse total, cinco projetos 
foram aprovados, cinco fo-
ram adiados pelos relato-
res, oito foram retirados de 
pauta, um arquivado e cin-
co tiveram pedido de vistas 
para melhor apreciação.

Previdência
Um dos projetos apro-

vados foi o de autoria do 
Governo do Estado que pre-
vê mudanças no regime de 
previdência social dos servi-
dores estaduais, com a pre-
tensão da criação do fundo 
previdenciário capitalizado 
para custear as despesas 
relativas aos segurados ad-
mitidos.

O projeto foi aprovado 
com uma emenda do deputa-
do Janduhy Carneiro (PEN), 
presidente da CCJ, que esta-
belece que as pessoas que 
se aposentem por invalidez 
recebam seus proventos de 
forma integral e não propor-
cional, como prevê a mensa-
gem do Executivo.

O parlamentar justifi-
ca sua proposta afirmando 
que a Constituição Federal 
já disciplina este dispositi-
vo. Ainda segundo o presi-
dente da CCJ, a matéria deve 
ser votada em plenário pelo 
colegiado de deputados na 
sessão ordinária de hoje.

Já as cinco mensagens 
do Governo do Estado en-
viadas ao Poder Legislativo 
em caráter de urgência ti-
veram a apreciação adiada. 
Os membros da CCJ derru-
baram o regime de urgência 
para terem mais tempo para 
analisar os projetos. Entre 
eles, está o que dispõe sobre 
a tabela de taxas de presta-
ção de serviços do Detran.

O projeto visa a redução 
nos valores das taxas dos ser-
viços oferecidos pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
para registro de veículos e ha-
bilitação de condutores.

Além do presidente Jan-
duhy Carneiro, participaram 
da reunião os deputados 
Hervázio Bezerra (PSDB), 
Raniery Paulino (PMDB), 
Olenka Maranhão (PMDB) 
e Vituriano de Abreu (PSC).

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Foto: Divulgação

A seca e a negligência 
dos prefeitos da Paraíba

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A seca que castiga regiões do interior da Para-
íba, a cada dia, vai se agravando mais e conta com 
a ajuda de alguns prefeitos que se enterraram na 
eleição de seus candidatos e se esqueceram de cui-
dar da população sedenta. 

Vou explicar. Boa parte da população do inte-
rior da Paraíba, principalmente, o povo que mora 
na zona rural, vem sendo abastecida de água de 
beber através de carro-pipa. O Governo Federal, 
através do Exército, vem trabalhando com aproxi-
madamente 400 veículos. 

O Governo do Estado, através de um convênio 
com o Ministério da Integração Nacional, contratou 
mais 300 carros-pipa para garantir o abastecimen-
to de água à população. As prefeituras contrataram 
mais 100 veículos. Assim, o abastecimento é garan-
tido por 800 ‘pipeiros’. 

O Ministério da Integração Nacional mandou 
R$ 10 milhões para o Governo da Paraíba pagar aos 
300 ‘pipeiros’ que ele contratou. Os recursos estão 
numa conta do Banco do Brasil. 

Ontem, a direção do Banco do Brasil informou 
ao presidente da Famup, Buba Germano, que não 
pode repassar os recursos aos municípios porque os 
prefeitos não compareceram às agências do BB para 
apresentar documentos e assinar os convênios. 

Ou seja: além do problema da seca, da falta de 
água e de pasto para manter os animais, o povo po-
bre do interior ainda é vítima da negligência dos 
prefeitos, que foram cuidar das eleições e esquece-
ram suas obrigações para com a população.

É inadmissível, nos tempos atuais, de tantas di-
ficuldades financeiras, que sobrem recursos nas ins-
tituições bancárias e sofrimento no interior porque 
um prefeito não teve a capacidade de apresentar 
simples documentos que alimentam a máquina bu-
rocrática, mas garantem água para quem tem sede. 

É nessas horas que deveria entrar o Ministério 
Público. A Constituição de 1988 criou o Ministério 
Público para defender a sociedade todas as vezes 
que ela se sentir ultrajada. 

E esse parece ser o caso de agora. 

Sobre o Regimento In-
terno da Casa, o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ricardo Marcelo 
(PEN), disse que a comissão 
especialmente constituída 
para apresentar uma pro-
posta de reforma já concluiu 
seus trabalhos e que até a 
próxima semana a matéria 
será encaminhada para apre-
ciação do plenário.

“Até sexta-feira devo ter 
reunião com o colégio de lí-
deres para uma avaliação da 
matéria e para o agendamen-
to da votação em plenário, 
que pode até ser já na próxi-
ma semana”, afirmou Ricardo 
Marcelo, ao explicar que já 
tomou conhecimento de que 
o trabalho da comissão es-
pecial foi o melhor possível 
e que o regimento não deve 

ser mais problema para im-
passes em votações.

O chefe do Poder Legis-
lativo paraibano está enca-
minhando essa reforma do 
Regimento não somente por 
causa do fato de muitos tre-
chos já estarem superados 
pelo tempo, mas também por 
conta da falta de clareza em 
alguns trechos do atual do-
cumento.

Recentemente, o líder 
do Governo, Hervázio Bezer-
ra (PSDB), chegou a recorrer 
de uma decisão do plenário 
sobre um empréstimo para a 
Cagepa por conta de brechas 
deixadas pelo Regimento.

Líder da bancada
Como presidente do 

Partido Ecológico Nacional 
(PEN), na Paraíba, o depu-

tado Ricardo Marcelo con-
firmou que o partido está 
mesmo com líder de bancada 
definido, que é o deputado 
José Aldemir. Ele disse ainda 
que, depois do segundo tur-
no das eleições em Campina 
Grande e João Pessoa, vai 
reunir as principais lideran-
ças para organizar a legenda 
para as eleições de 2014.

“Queremos contar com 
representações em todos os 
223 municípios e, para isso, 
precisamos trabalhar muito 
e começar cedo”, afirmou o 
deputado, ao salientar que 
pode até vir a ter, mas que, 
como legenda nova na Pa-
raíba e no Brasil, o PEN não 
parte com a pretensão de já 
vir a ter candidato próprio 
ao Governo do Estado em 
2014. (A.J.)

Modificações no Regimento Interno

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) pre-
tende agilizar as votações 
das matérias, assim como a 
apreciação do projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
que será analisado antes do 
recesso legislativo no dia 
20 de dezembro. De acordo 
com o presidente da Casa, o 
deputado estadual Ricardo 
Marcelo (PEN), os trabalhos 
devem ser intensificados nos 
próximos dias.

“A LDO está pendente 
devido a modificações em 
emendas dos deputados, 
mas estamos buscando en-
tendimentos para que os 
vetos possam ir ao plenário 
totalmente definidos, com as 
posições dos deputados. En-
tão, temos que analisar estas 
matérias com calma e priori-
dade, para que o orçamento 
do Estado não seja prejudi-
cado”, disse.

Orçamento 
A peça orçamentária 

tem o valor total de R$ 9,79 
bilhões, onde 65,68% (R$ 
6.433.035.595,00) se destinam 
ao Orçamento Fiscal; 28,18% 
(R$ 2.759.740.405,00) corres-

pondem ao Orçamento de Se-
guridade Social; e 6,14% (R$ 
601.716.976,00) para o Or-
çamento de Investimento das 
empresas. Serão priorizadas as 
áreas de Saúde, Educação, Se-
gurança Pública e Infraestrutu-
ra Logística.

A LDO estabelece as 
metas e prioridades para o 
exercício financeiro, orienta 
a elaboração do orçamento 
e faz alterações na legisla-
ção tributária. Já a LOA esti-
ma receitas e fixa despesas 
para o ano, de acordo com as 
prioridades contidas no PPA 
(Plano Plurianual) e LDO, de-
talhando quanto será gasto 
em cada ação e programa.

Concurso público 
O presidente afirmou 

que a Mesa Diretora da Casa 
está finalizando os prepara-
tivos para o lançamento de 
edital do concurso público 
para contratação de pes-
soal. De acordo com o ele, 
em novembro, o edital será 
lançado. Ricardo Marcelo 
ressaltou a organização do 
concurso, que está sendo re-
alizada com a participação 
do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE) e do Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MPPB).  “Estamos fazendo 
o concurso de forma orga-
nizada para que depois não 
venhamos a sofrer censura. 
Todos sabem que há mais de 
30 anos foi realizado o últi-
mo concurso público; então, 
nós não poderíamos fazer de 
forma desastrosa, e eu não 
faço, fazemos tudo de acordo 
com as leis e com os pode-
res”, sustentou.

Nova sede
Sobre a construção de 

uma nova sede, o presidente 
da ALPB lembrou que já pre-
tendia instalar o Poder Le-
gislativo no novo prédio que 
seria construído no terreno 
doado pelo Governo do Esta-
do, no bairro do Jacarapé, em 
2013, mas, devido a proble-
mas com os órgãos ambien-
tais, a construção ainda não 
pôde ser iniciada.

 “O governo teve boa 
intenção em doar o terreno, 
mas, infelizmente, dos 10 
hectares doados, os órgãos 
ambientais liberam a cons-
trução em apenas três. Essa 
área é insuficiente para nós. 

Assembleia intensificará os 
trabalhos para limpar a pauta

ANtEs DO RECEssO

O presidente Ricardo Marcelo disse que a intenção é analisar o projeto da LOA até 20 de dezembro

Prefeitos assombrados
Os prefeitos que se elegeram pela primeira vez na eleição do último 

dia 7 estão assustados com os dados sobre seus municípios. Em meia 
hora de conversa com o presidente da Famup, Buba Germano, o prefeito 
eleito de Santa Rita, Reginaldo Pereira, quase cai de costas quando ouviu 
informações sobre os municípios. 

Tanto que convidou Buba para ser secretário de 
Planejamento. 

Guerra silenciosa
Há uma guerra silenciosa em andamento em João Pessoa, mas 

poucas pessoas estão percebendo. Vários partidos políticos estão 
procurando o prefeito Luciano Agra para garantir a sua filiação. Até o 
momento, o prefeito não tomou nenhuma posição. Mas quem o conhece 
aposta que ele deverá se filiar ao PT, partido ao qual já pertenceu. 

Mas o PPS também está no jogo. 

Um padre valente
O Padre Djacy Brasileiro sai da pequena Pedra Branca, no Vale do 

Piancó, para João Pessoa, com uma única finalidade: entregar uma carta 
ao presidente Lula pedindo que ele interceda junto à presidente Dilma 
Rousseff em socorro à vítimas da seca no interior da Paraíba. Segundo 
o padre, a situação se agrava e poderá dizimar mais de 50 por cento do 
rebanho bovino da Paraíba. 

O que seria uma lástima para o Estado.

Campina é campo de guerra
A cidade de Campina Grande virou uma espécie de campo de guerra na 

disputa pelo comando da prefeitura. Na arena, estão PSDB e PMDB através dos 
candidatos Romero Rodrigues e Tatiana Medeiros. Na verdade, por trás dos 
partidos estão os grupos políticos Cunha Lima e Vital do RÊgo.

Esses grupos medem forças em Campina há anos. 
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Governo modernizará aeroportos
NO PAÍS

Brasília - No Dia do 
Aviador, comemorado on-
tem, a presidenta Dilma 
Rousseff se comprometeu 
a incentivar o desenvolvi-
mento da indústria nacional 
de defesa e a modernizar a 
infraestrutura aeroportuá-
ria do país. Segundo men-
sagem da chefe de Estado, 
lida na cerimônia anual de 
entrega de comendas da Or-
dem do Mérito Aeronáutico, 
em Brasília, “esses são pas-
sos fundamentais para que 
sejamos capazes de ofere-
cer serviços aéreos à altura 
da expectativa da sociedade 
brasileira”.

O ministro da Defesa, 
Celso Amorim, também re-
forçou, no evento, a impor-
tância da Aeronáutica, que 
tem 71 anos de existência 
no país. “Mesmo o Brasil 
sendo um país pacífico e 
profundamente integrado 
à sua região, na qual só tem 
sócios e amigos, não pode 
descuidar da sua defesa. 
Por isso é que nossa Estra-
tégia Nacional de Defesa 
prevê também a capacita-
ção autônoma dos setores 
estratégicos, e seguramente 
a Força Aérea é um deles.”

O ministro destacou o 
desempenho da Força Aérea 
Brasileira (FAB) em opera-
ções de cooperação inter-
nacional, principalmente no 
Haiti e em países da África. 
Outro trabalho relevante, 
de acordo com ele, é o de-
senvolvimento de tecnolo-
gias, com destaque para o 
veículo lançador de satélite, 
cujos testes serão realiza-
dos entre 2012 e 2013.

O Dia do Aviador co-
memora o primeiro vôo do 
14 Bis do brasileiro Santos 
Dumont, em 23 de outubro 
de 1906. Nesta data, a For-
ça Aérea Brasileira realiza 
entrega de comendas da 
Ordem do Mérito Aeronáu-
tico em todo o país. Trata-se 
da maior comenda da FAB, 
concedida a personalidades 
civis e militares, brasileiras 
ou estrangeiras.

Esse ano, foram agra-
ciadas 459 personalidades 
públicas em diversas ceri-
mônias realizadas no país. 
Em Brasília, receberam a 
homenagem o ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Marco Antonio Rau-
pp, o presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro, Carlos 
Arthur Nuzman, e a gover-
nadora do Rio Grande do 
Norte, Rosalba Ciarlini, 
além de parlamentares e 
militares.

Presidenta Dilma também 
declara apoio à indústria de 
defesa no Dia do Aviador

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

São Paulo – O ministro 
Wagner Bittencourt, chefe 
da Secretaria de Aviação 
Civil (SAC) da Presidência 
da República, fará hoje uma 
reunião para avaliar, junta-
mente com outros órgãos 
do governo, o incidente no 
Aeroporto Internacional de 
Campinas (Viracopos). O 
problema foi causado por 
uma aeronave da empresa 
norte-americana Centurion 
Cargo, que interrompeu os 
pousos e decolagens por 
quase dois dias.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da SAC, 
representantes da Agência 

Nacional da Aviação Civil 
(Anac), da Empresa Brasi-
leira de Infraestrutura Ae-
roportuária (Infraero), do 
Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea) e 
do Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa) partici-
parão do encontro.

No último dia 13, ao 
pousar às 19h55, a aerona-
ve modelo MD-11 da Cen-
turion quebrou seu trem 
de pouso na pista do aero-
porto. A retirada do avião 
só foi possível no dia 15, às 
17h35. Durante esse perí-
odo, quase 500 voos foram 
cancelados, a maioria da 
empresa aérea Azul.

A Infraero e a Advoca-

cia-Geral da União (AGU) 
estão preparando uma ação 
indenizatória contra a Cen-
turion. A SAC estima que os 
prejuízos materiais decor-
rentes da interdição do ae-
roporto sejam da ordem de 
R$ 3 milhões. Ainda estão 
em avaliação os valores re-
ferentes aos danos morais 
sofridos com o episódio. 
A Infraero vai apurar tam-
bém a atuação das outras 
empresas contratadas pela 
Centurion para a operação 
de retirada da aeronave.

Na última sexta-feira, 
a Anac multou a Centurion 
em R$ 2,8 milhões, em ra-
zão dos graves transtornos 
para as empresas aéreas e 
os passageiros.

Ministro fará reunião hoje para 
avaliar incidente em Viracopos

Saúde vai financiar 1.623 bolsas 
de residência médica em 2013

INteRRuPçãO de POuSOS e decOLAgeNS
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Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Brasília – O Ministério 
da Saúde vai financiar, no 
próximo ano, 1.623 bolsas 
de residência médica em 19 
especialidades consideradas 
prioritárias e com carência 
de profissionais, como pe-
diatria, anestesiologia e neu-
rocirurgia. Serão financiadas 
também pela pasta 1.270 
bolsas de residência multi-
profissional, voltadas para 
áreas como enfermagem e 
psicologia.

As medidas fazem par-
te do Programa Nacional de 
Apoio à Formação de Médi-
cos Especialistas em Áreas 
Estratégicas (Pró-Residên-
cia), que visa a alinhar a for-

mação de especialistas no 
país com as necessidades 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

A meta do governo é 
abrir 4 mil vagas de residên-
cia médica e 3,2 mil vagas de 
residência multiprofissional 
até 2014. Atualmente, o Bra-
sil tem 10.434 profissionais 
na fase inicial da residência.

“Não se garante aten-
dimento com qualidade à 
população sem médicos e 
profissionais de saúde bem 
formados”, avaliou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. 
Segundo ele, municípios das 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste terão priorida-
de, onde há maior demanda 
por especialidades médicas.

Padilha lembrou que 

a estratégia de investir em 
bolsas de residência pode 
funcionar como fator para a 
fixação do profissional nos 
estados com carência de mé-
dicos e demais profissionais 
de saúde. “Ao ampliarmos as 
vagas, há um forte movimen-
to que busca induzir a fixação 
desses profissionais nessas 
regiões e reduzir a desigual-
dade no acesso à saúde.”

Dados do governo indi-
cam que a região Nordeste 
registra 1,09 médico para 
cada mil habitantes. No Nor-
te, o índice é 0,9; no Sudeste, 
2,4; no Centro-Oeste, 1,7; e 
no Sul, 1,9. A média nacio-
nal de médicos para cada mil 
habitantes é de apenas 1,8 - 
enquanto na Argentina, o ín-
dice é 3,2, e no Uruguai, 3,7.

Brasília - No Sertão 
pernambucano, profissio-
nais de saúde, professores 
e pais começaram a rece-
ber, esta semana, orienta-
ções sobre os cuidados na 
primeira infância. Com o 
início do projeto Sema-
na do Bebê no Estado, o 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) 
espera reduzir a morta-
lidade fetal e infantil e 
de mulheres grávidas em 
Pernambuco.

As ações do projeto 
chegarão a 20 municí-
pios nos próximos três 
anos. Ainda em fase ex-
perimental no Estado, a 
iniciativa está sendo fi-
nanciada pelo grupo far-
macêutico francês Sanofi, 
que desembolsou R$ 1 
milhão. Em Pernambuco, 
a cidade de Arcoverde 
é a primeira a receber a 
iniciativa, que surgiu em 
Canelas, no Rio Grande 
do Sul, há 12 anos.

Os moradores têm 
participado de cursos 
e oficinas para alertar 
sobre a importância 
dos cuidados nos pri-
meiros anos de vida. A 
proposta é tentar mu-
dar o comportamento 
das pessoas em relação 
ao tema e estimular os 
governos locais a criar 
políticas públicas para 
aumentar a cobertura 
do pré-natal, a redução 
da mortalidade infan-
til, o aumento do alei-
tamento materno para 
bebês até os 6 meses, a 
qualificação e o acesso à 
educação infantil.

Dados do Unicef 
apontam que quase me-
tade dos casos de mortes 
de bebês ocorre nos pri-
meiros sete dias depois 
do parto. Segundo espe-
cialistas, mais da metade 
destas mortes podem ser 
evitadas se a cobertura 
pré-natal for mais quali-
ficada e acessível. A reco-
mendação é, no mínimo, 
sete consultas durante a 
gestação.

Representantes do 
escritório do Unicef em 
Pernambuco dizem que 
o governo local tem con-
seguido reduzir a taxa 
de mortalidade infantil. 
O índice passou de 40 
mortes em cada grupo 
de mil crianças nascidas 
para 15,7, nos últimos 
cinco anos. Os municípios 
que vão receber o projeto 
ainda mantêm a taxa de 
mortalidade alta: cerca 
de 25 mortes em cada mil 
crianças nascidas.

A ação em Arcover-
de continua até o próxi-
mo dia 26, com oficinas, 
cursos, palestras, e ativi-
dades artísticas e cultu-
rais. A partir de amanhã, 
as crianças vão poder le-
var seus brinquedos para 
‘uma consulta médica’ 
no Hospital dos Brinque-
dos criado na cidade. A 
ideia é fazer com que 
elas também tenham 
consciência da impor-
tância dos cuidados nos 
primeiros anos de vida.

Para as gestantes, 
estão programadas au-
las de exercícios físicos 
na piscina e orientações 
de nutricionistas sobre 
alimentação saudável 
durante a gestação. 

Unicef inicia campanha 
no Sertão pernambucano

SeMANA dO BeBÊ

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O ministro da Defesa, Celso Amorim, discursa, em Brasília, na cerimônia de saudação da Marinha e do Exército à Aeronáutica, no Dia do Aviador, ocorrido ontem

Foto: Antônio Cruz/ABr

o Dia do Aviador 
comemora o 
primeiro vôo 
do 14 Bis 
do brasileiro 
Santos Dumont, 
em 23 de 
outubro de 1906



Ministro japonês se demite após
escândalo que envolve a máfia
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Keishu Tanaka é acusado 
de receber dinheiro ilícito 
para campanha política

Tóquio - O ministro da 
Justiça do Japão, Keishu 
Tanaka, pediu demissão 
ontem em meio a um es-
cândalo que o acusa de en-
volvimento com a máfia e 
de receber dinheiro ilícito 
para campanha política. Um 
dia após receber alta de um 
hospital em Tóquio, Tanaka 
entregou sua carta de re-
núncia, alegando sofrer de 
graves problemas de saúde. 
Na última sexta-feira, ele 
foi internado com dores no 
peito, batimentos cardíacos 
irregulares e pressão alta, 
segundo assessores. 

 Tanaka, de 74 anos, 
foi indicado como ministro 
há três semanas, quando o 
primeiro-ministro Yoshihi-
ko Noda reformulou seu 
Gabinete. Recentemente, 
uma revista denunciou que 
ele já foi amigo de mem-
bros da máfia Yakuza, uma 

das mais temidas organiza-
ções criminosas do país. 

Em esclarecimentos, 
Tanaka admitiu ter sido o 
cupido do casamento de 
dois membros da gangue 
e ter comparecido a uma 
festa promovida pelo chefe 
da organização há 30 anos. 
No entanto, ele assegurou 
que não sabia que os ami-
gos pertenciam à Yakuza.

 Além disso, o ministro 
também assumiu que seu 
partido recebeu 420 mil 
yens (cerca de US$ 5.300) 
em doações de uma com-
panhia dirigida por es-
trangeiros entre os anos 
de 2006 e 2009, o que é 
ilegal no Japão. De acordo 
com assessores, Tanaka te-
ria devolvido toda a quan-
tia, mas a pressão popular 
para que deixasse o cargo 
cresceu.

 A renúncia de Tanaka 
acontece em um momento 
delicado para o premier, 
que tem apenas 20% da 
aprovação popular, segun-
do as últimas pesquisas. 

FOTO: Divulgação

Keishu Tanaka entregou a sua carta de renúncia, alegando sofrer de graves problemas de saúde

Ele está sendo pressionado 
para convocar eleições an-
tecipadas e analistas afir-
mam que seu partido tem 
poucas chances de vencer.

 Em setembro de 2011, 
outro ministro do governo 
de Yoshihiko renunciou: 
Yoshio Hachiro, ex-minis-
tro do Comércio, deixou 

cargo após cometer uma 
gafe sobre radiação após o 
vazamento nuclear da usi-
na de Fukushima, danifica-
da por um terremoto 

Três prêmios No-
bel da Paz devem 
tomar parte de uma 
mesa de negocia-
ções com o governo 
do Paraguai, como 
preparação para a 
transição política do 
país, após as elei-
ções de 2013, que 
serão monitoradas 
por observadores in-
ternacionais.

A informação 
foi divulgada ontem 
pelo representan-
te da Organização 
dos Estados Ameri-
canos (OEA), John 
Biehl del Río, após 
uma reunião com o 
chanceler paraguaio 
José Félix Fernández 
Estigarribia, em As-
sunção.

Os ex-presiden-
tes Jimmy Carter 
(EUA) e Oscar Arias 
(Costa Rica) além de 
um representante 
da União Europeia, 
devem se reunir com 
diversos grupos polí-
ticos do país, tendo 
por objetivo “robus-
tecer a democracia 
paraguaia”.

“As questões que 
o Paraguai quer e tem 
que corrigir, o país vai 
fazer no próximo 
governo e de ma-
neira democrática”, 
acrescentou John 
Biehl, que não in-
formou uma data 
para o início das ne-
gociações.

O Paraguai virou 
alvo de uma grande 
controvérsia no con-
tinente após a desti-
tuição do presidente 
Fernando Lugo em 
junho.

O processo políti-
co, que durou menos 
de 48 horas, sofreu 
oposição dos países 
vizinhos (como Bra-
sil e Argentina), que 
suspenderam a par-
ticipação paraguaia 
nos principais blocos 
regionais.

Ruptura
As organizações 

sul-americanas Mer-
cosul (de teor econô-
mico) e Unasul (de 
teor político) consi-
deraram a cassação 
de Lugo uma “rup-
tura democrática” e 
apontaram que só 
reconhecerão as au-
toridades eleitas nos 
pleitos gerais de 21 
de abril de 2013.

OEA pede 
apoio para 
a transição 
no Paraguai 

Um grupo de relatores 
especiais das Nações Uni-
das expressou ontem sua 
indignação pela execução 
no Irã de Saeed Sedighi e 
outras nove pessoas por 
crimes relacionados com o 
tráfico e a venda de drogas.

“Deploramos profunda-
mente as recentes execuções 
e os relatórios sobre detidos 
que correm o risco de serem 
executados por acusações que 
não são consideradas delitos 
graves no direito internacio-
nal”, afirmaram em comuni-
cado os relatores especiais 
sobre o Irã, Ahmed Shaheed, 
sobre execuções extrajudi-
ciais, Christof Heyns, e sobre 
tortura, Juan E. Méndez.

Os relatores pediram que 
o governo iraniano escute a 
comunidade internacional e 
ponha fim às execuções.

“É inaceitável que o gover-
no continue com as execuções, 
sem uma resposta razoável, 
apesar da preocupação que 
despertam nos atores interna-

cionais”, apontou a nota.
Sobre Sedeghi, um dos 

executados hoje, os relatores 
manifestaram que foi conde-
nado no último dia 2 de julho 
por narcotráfico, um delito 
não considerado grave pela 
lei internacional, que não foi 
submetido a um processo ju-
dicial justo e que foi torturado 
durante sua detenção.

“O direito à vida é o mais 
importante dos direitos huma-
nos e ninguém deveria ser pri-
vado dele de forma arbitrária, 
especialmente através de pro-
cessos legais que vão contra os 
padrões internacionais”, disse 
o relator especial para o Irã.

Neste sentido, os três 
analistas urgiram à República 
Islâmica do Irã a impor uma 
moratória oficial com efeito 
imediato no uso da pena de 
morte, especialmente em cri-
mes relacionados com o tráfico 
de drogas que, segundo a opo-
sição ao regime, é em muitas 
ocasiões uma desculpa para 
desfazer-se de presos políticos. 

Relatores da ONU ficam 
indignados com execuções

NO IRÃ

Beirute - Em meio à expectativa 
sobre um cessar-fogo no feriado de 
Eid al-Adha, na próxinma sexta-feira, 
o presidente da Síria, Bashar al-As-
sad, anunciou uma anistia limitada, 
que diminui penas e liberta apenas 
os condenados à prisão perpétua 
ou morte que sofrem de doenças in-
curáveis e os que tem mais de 70 anos 
(neste último caso, o crime tem que ter 
sido cometido antes dos 60). Segundo 
informações da agência estatal Sana, 
o decreto garante a troca da pena de 
morte por trabalho forçado ou prisão 
perpétua, dependendo 
do crime que foi cometi-
do. A oposição criticou a 
medida. 

O decreto, no en-
tanto, não vale para 
terroristas, termo que 
o regime costuma usar 
para designar rebeldes, 
informou a TV estatal, 
nem para casos de rou-
bo de armas e tráfico 
de drogas. Além disso, 
a medida não inclui fu-
gitivos da justiça, a não 
ser que os que se entre-
garam menos de 30 dias 
depois da fuga.

A anistia limitada ainda sub-
stitui a pena capital por 20 anos de 
trabalho forçado, a prisão perpétua 
por 20 anos de reclusão. O ministro 
da Justiça Najm Ahmad al-Ahmad 
descreveu o decreto como “o mais 
inclusivo” da história do país, alegan-
do que a medida é uma mostra de 
tolerância social, unidade nacional e 
dos requisitos de coexistência, infor-
mou a agência Sana.

A oposição questionou o decre-
to, dizendo que não se trata de uma 
“anistia verdadeira”:

- Esta não é uma anistia verdadei-
ra. Ele (Assad) liberta 100 prisionei-
ros e detém outros 500 - disse Rami 
Abdul-Rahman, chefe do opositor 

Observatório Sírio para Direitos Hu-
manos, para a agência Dpa.

O objetivo da medida ainda é 
incerto. Com ela, alguns criminosos 
serão libertados, mas, ao que tudo 
indica, presos políticos não. Para al-
guns, a anistia é uma forma de dar 
espaço para novos presos - já que o 
sistema penitenciário sírio está su-
perlotado; outros analistas, no en-
tanto, acreditam que a anistia é uma 
tentativa de causar ainda mais caos 
no país, libertando criminosos co-
muns em toda Síria.

Enquanto isso, ob-
servadores internacio-
nais tentam colocar em 
prática o cessar-fogo 
durante o feriado is-
lâmico desta semana, 
mas na Síria o clima é 
de ceticismo. Abdel Bas-
set Sayda, líder do Con-
selho Nacional da Síria, 
disse que os rebeldes 
têm muitas dúvidas so-
bre a trégua. Segundo 
Sayda, a oposição quer 
o cessar-fogo, mas vai 
responder se for ataca-
da. Para ele, o governo 
não vai respeitar a tré-

gua, além disso o enviado especial da 
ONU e da Liga Árabe Lakhdar Brahimi 
não teria como observar a situação.

Batalhas continuam em Aleppo 
e nos subúrbios de Damasco, afirma 
o Observatório Sírio de Direitos Hu-
manos. Segundo a CNN Turquia, um 
projétil antiaéreo vindo da Síria atin-
giu um centro de saúde turco ontem 
de manhã. Não há relatos de feridos.

Na última segunda-feira, o sub-
secretário da ONU para operações de 
paz, Herve Ladsous, disse que a or-
ganização já começou a fazer planos 
para enviar soldados de paz para a 
Síria, caso o cessar-fogo seja mesmo 
acordado entre as duas partes do 
conflito.

Ditador concede anistia 
política limitada na Síria

CONFLITO ÁRABE

O decreto, no 
entanto, não 
vale para os
terroristas, 
termo usado
pelo regime  
para designar 
rebeldes

Trípoli  (Reuters) - O 
Exército libanês anunciou on-
tem um cessar-fogo na cidade 
de Trípoli (norte), após duas 
noites de combates entre 
pistoleiros sunitas e alauítas, 
leais a partes conflitantes na 
guerra civil da vizinha síria.

Pelo menos dez pessoas 
foram mortas e 65 ficaram 
feridas em Trípoli, apesar da 
forte presença de soldados, 
tanques e blindados.

Em Beirute, a capital, a 
vida estava se normalizando 

após a mobilização militar de 
segunda-feira, que desman-
telou barricadas e retirou 
das ruas os pistoleiros que 
travaram tiroteios na noite 
de domingo.

A violência no Líbano se 
acentuou depois do atenta-
do de sexta-feira que matou 
um diretor nacional de se-
gurança, Wissam al Hassan, 
no centro de Beirute. Hassan 
vinha se empenhando em 
conter a influência síria no 
Líbano.

Exército anuncia trégua
em cidade do Líbano

CONFLITO



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 24 de outubro de 2012

Página 23

Treze decide a sua 
sorte hoje na Copa 
Paraíba contra CSP

escalada nos eua

Edmilson Montenegro 
chegou ao topo do 
Monte KagevahPeak

Paraibano nas alturas
Poucos falam, ou conhe-

cem, mas, a Paraíba tem Ed-
milson Montenegro Fonseca 
como o seu principal alpinis-
ta (profissional em escalada 
de montanhas), reconhecido 
nacional e internacional-
mente. No último dia 14, ele 
conseguiu chegar ao topo 
do Monte KagevahPeak, nos 
Estados Unidos, com uma 
altura de 3.704m, sendo o 
primeiro brasileiro a atingir 
a façanha. Lá, cravou a ban-
deira da Paraíba, como fez 
em outros picos alcançados. 
“Escalo montanha, para ver 
mais longe e assim entender 
melhor o mundo”, disse ele 
logo após cravar a bandeira 
do seu Estado.

O desejo por escala-
das começou ainda cedo. 
Quando adolescente, Ed-
milson Montenegro Fon-
seca criou a via de esca-
lada à Pedra da Boca, em 
Araruna, interior do Es-
tado, atingindo a altura 
de 300m. Suas aventuras 
foram mais além, quando, 
em 1996, atingiu o pico 
do Mont Blanc, na Fran-
ça, com 4.810m de altura. 
Há dois anos, o paraibano 
entrou para a história no 
Aconcágua, nas Cordilhei-
ras do Andes, na Argentina, 
quando escalou 6.920m de 
altura. Por questão física, 
não conseguiu chegar ao 
topo do Aconcágua.

Para ele, 1996 foi o 
ano onde se aperfeiçoou 
melhor em educação ao ar 
livre. “Foi em 1996, quan-
do eu comecei a ensinar 
escalada, navegação e li-
derança a uma loja local ao 

ar livre, na Paraíba, onde 
eu moro. Então eu tirei o 
curso de Educadores ao 
ar livre na OBB Outward 
Bound Brasil, em 2005. 
Foi uma experiência mui-
to boa para mim”, disse 
ele em recente entrevis-
ta a um site internacional 
voltado exclusivamente 
para escola de esportes de 
aventura no mundo.

De acordo com Ed-
milson, muitas são as 
classes favoritas para en-
sinar. “Gosto de ensinar 
navegação quando eu tra-
balho em Ventos. Eu tam-
bém amo ensinar Biomas 
portugueses e brasileiros 
para os nossos alunos em 
NOLS Amazônia. É muito 
gratificante vê-los de fa-
lar nossa língua durante a 
seção Amazônia Cultural 
para suas famílias locais. 
A classe de cozimento 
também é divertido para 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

ensinar”, garantiu ele em 
entrevista.

O alpinista paraibano 
também falou de seu cur-
so favorito para ensinar. 
“Eu tenho sorte de trabalho 
para NOLS. Eu nunca traba-
lhei um curso chato, todos 
eles eram muito agradá-
veis, especialmente quando 
se trabalha com as pesso-
as incríveis que trabalham 
para NOLS. Eu realmente 
gosto de ensinar o River 
Wilderness Vento e Wyo-
ming Católica Expedição 
Leadership College. Mas eu 
tenho uma motivação dife-
rente quando eu trabalho 
o Semestre na Amazônia. É 
duro e difícil, mesmo para 
os instrutores, mas é algo 
que eu olhar para a frente a 
cada ano, eu aprendo mui-
to”, assegura.

Nordestino roxo e atípi-
co a comidas de sua região, 
Edmilson Montenegro Fon-

seca, que está de volta a 
Paraíba depois de escalar 
o Monte KagevahPeak, nos 
Estados Unidos, não nega 
as suas origens e nem o 
gosto pela culinária, quan-
do fala da sua melhor re-
ceita. 

“Arroz e feijão preto, 
você tem que usar a pane-

la de pressão, cozinhe-os, 
muitas especiarias”, diz 
ele, finalizando sobre a sua 
maior realização relacio-
nado para o exterior. “Ob-
ter solo para 20 mil pés, 10 
horas a partir do cume do 
Aconcágua, na Argentina e 
capaz de dizer “não” para a 
cúpula devido ao AMS”.

com o crescente interesse pelas atividades ao ar livre, o 
alpinismo vem ganhando cada vez mais popularidade no 
Brasil, onde recebe também a denominação de montanhis-
mo. É importante salientar uma diferença que se adotou 
no Brasil entre estes dois conceitos. Montanhismo é a 
prática de atividades em regiões montanhosas, como 
caminhadas e acampamentos, porém sem equipamentos 
específicos. Já o alpinismo se refere ao ato de escalar 
uma montanha, seja nos alpes ou em qualquer outro lugar, 
usando para isso equipamentos técnicos, como calçados 
especiais, cordas e grampos.

Alpinismo

FOTO: Divulgação



Luiz Razia vai fazer teste na 
Fórmula 1 pela equipe STR
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AMADOR

Brasileiro sagrou-se vice-
campeão na GP2 e sonha 
estar no grid em 2013

 Luiz Razia segue firme 
em busca do sonho de pilo-
tar na Fórmula 1 em 2013. 
O brasileiro de 23 anos par-
ticipará do último teste de 
jovens pilotos da tempora-
da 2012, que será realizado 
no Circuito da Yas Marina, 
em Abu Dhabi, de 6 a 8 de 
novembro. Ele guiará um 
carro da STR, equipe saté-
lite da RBR, atual bicampeã 
Mundial de Construtores.

Nesta temporada, o 
baiano sagrou-se vice-
campeão da GP2, principal 
categoria de acesso à F-1, 
atrás apenas do italiano 
Davide Valsecchi. Ele com-
petiu pela equipe Arden, 
de propriedade do inglês 
Christian Horner, chefe da 
RBR, e foi bastante elogia-
do pelo dirigente.

Será a segunda vez em 
2012 que Razia andará com 
um carro de Fórmula 1. Em 
11 de setembro, o brasilei-
ro guiou um carro da Force 
India no primeiro dia da 
segunda parte do teste de 
novatos de 2012, em Mag-
ny-Cours, na França - a pri-
meira aconteceu em julho, 
no circuito de Silverstone, 
na Inglaterra. E o piloto 
baiano foi muito elogiado 
por Jakob Andreasen, en-
genheiro-chefe da equipe. 
Razia negocia uma vaga em 
2013 com a STR e o time 
indiano. O brasileiro tam-
bém esteve em contato com 
a Sauber, mas as conversas 
não avançaram.

“Foi nosso primeiro 
trabalho com Luiz e ele nos 
impressionou logo de cara. 
Ficou confortável no carro 
e, imediatamente, nos deu 
um bom feedback nos níveis 
de aderência. Ele lidou bem 
com tudo, incluindo o Kers 
e a asa móvel, e fez tudo o 
que pedimos. Seus tempos 
de volta foram competitivos 
e ele estabeleceu sua melhor 
marca com pneus macios” 
disse Andreasen, na ocasião.

Não foi o primeiro con-
tato do baiano com um car-
ro de F-1. No ano passado, o 
brasileiro participou dessa 
mesma atividade, quando 
era reserva da Team Lotus, 
atual Caterham. Ele tam-

bém teve a oportunidade de 
participar de treinos livres 
no GP da China e do Brasil. 
Em 2010, Razia guiou um 
carro da VRT (atual Marus-
sia) nos treinos para nova-
tos de Abu Dhabi.

Luiz Razia faz teste na 
Force India (Foto: Divulga-
ção) Luiz Razia participou 
dos testes para jovens pilo-
tos em setembro, com a For-
ce India (Foto: Divulgação)

A STR funciona como 
uma equipe júnior da RBR, 
espécie de porta de entrada 
na Fórmula 1 para os jovens 

formados no programa de 
desenvolvimento de pilo-
tos dos times. Nos últimos 
anos, porém, quem passou 
por lá teve de aguentar uma 
forte pressão. Jaime Alguer-
suari e Sebastien Buemi, 
por exemplo, acabaram de-
mitidos após duas tempo-
radas. Neste ano, Jean-Eric 
Vergne e Daniel Ricciardo 
formam a dupla da equipe 
italiana, mas estão apenas 
em 17º e 18º no campeona-
to, respectivamente.

Em 2012, Razia foi vice 
da GP2, atrás do italiano Da-

vide Valsecchi, da equipe 
Dams. Ele terminou o ano 
com 222 pontos, 25 a menos 
que o campeão. O piloto eu-
ropeu deve participar da ses-
são para novatos pela Lotus.

Os testes para novatos 
em Yas Marina serão reali-
zados de 6 a 8 de novembro, 
na semana seguinte após a 
realização do GP de Abu 
Dhabi, marcado para o dia 
4 de novembro. A prova é 
a antepenúltima etapa do 
Mundial de 2012, que será 
encerrado dia 25 de novem-
bro, com o GP do Brasil.

Luiz Razia vai pilotar um carro da STR que pertence a campeão mundial, a RBR, de Sebastian Vettel

Usain Bolt chega ao Brasil e visita
crianças cariocas na Vila Olímpica

 O homem mais rápido 
do mundo já está em solo 
brasileiro. O velocista Usain 
Bolt chegou ao Rio de Janeiro 
ontem pela manhã para fa-
zer uma visita de dois dias a 
convite de seu patrocinador. 
A primeira etapa da progra-
mação foi conhecer a “Cidade 
Maravilhosa” em um passeio 
de helicóptero.

Apesar do dia nublado, 
Bolt parece ter gostado do 
passeio. Em sua página no 
Twitter, mostrou para seus 
seguidores alguns pontos tu-
rísticos do Rio de Janeiro.

O atleta publicou fotos 
com divertidos comentários. 
Ao postar imagem da praia 

disse: “Não poderia estar no 
Brasil e não deixar vocês ve-
rem a praia”. Na do Maracanã, 
comentou: “Obras em veloci-
dade máxima de Usain Bolt 
para a Copa do Mundo de Fu-
tebol”.

Um dos compromissos 
de Bolt no Rio foi uma visita 
às crianças da Vila Olímpica 
Manoel Tubino, no Mato Alto, 
na tarde de ontem. O bicam-
peão olímpico dos 100m e 
dos 200m rasos foi recep-
cionado pelo prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, pelo secretário 
municipal de Esportes e La-
zer, Romário Galvão, por atle-
tas do Time Rio e por atletas 
da própria Vila Olímpica.

Phelps
Com 22 medalhas na ba-

gagem, Michael Phelps é mais 
um astro do esporte que vai 
visitar a cidade ainda em 2012. 
O nadador estará em São Paulo 
no próximo dia 26 a convite de 
um dos seus patrocinadores, 
em evento fechado para mídia 
e convidados. Phelps engrossa 
uma lista de medalhões a cami-
nho do país e se junta a Usain 
Bolt, Roger Federer, Novak 
Djokovic e Maria Sharapova.

Phelps pode fazer também 
uma visita a Campinas, no inte-
rior de SP. A prefeitura da cida-
de tem um projeto de Special 
Olympics que usa a metodolo-
gia de um instituto criado por 

Phelps. Maior nadador da his-
tória, o americano tem 18 me-
dalhas de ouro conquistadas 
em Olimpíadas e anunciou sua 
aposentadoria após os Jogos de 
Londres.

Bolt na sua chegada ao Rio

O Treze conseguiu no último domingo pôr fim ao 
jejum de quatro jogos sem vitória na Série C do Brasi-
leiro ao bater o Águia de Marabá por 4 a 0 no Amigão. 
Resta saber se isso foi suficiente para acalmar o 
ânimo de parte da torcida, que, durante o jogo fez 
questão de manifestar insatisfação com a diretoria. 
Antes do começo do jogo contra o time paraense, 
alguns torcedores estenderam faixas de protesto. 
Os alvos foram membros da diretoria, principalmente 
o gerente de futebol, Gil Baiano, que teve seu nome 
citado em uma das faixas exibidas pelos torcedores.

Fora Gil Baiano

Galo de raça
O Treze Futebol Clube, representante da Paraíba 

na Série C do Campeonato Brasileiro, continua buscan-
do forças, aonde não se tem forças, para não dá gos-
to áqueles que o odeiam. E olhe que são muitos. Em 
âmbito nacional, a Confederação Brasileira de Futebol 
e, em âmbito estadual, principalmente em Campina 
Grande, o Campinense Clube. Isto sem falar de outras 
regiões da Paraíba onde o Galo não é bem visto.

Mas bem visto mesmo foi o que o Treze fez no 
último domingo, no Amigão. De desacreditado, com o 
pescoço à forca e praticamente com o “pé na cova”, 
perto do rebaixamento, saiu do inferno para o céu. 
Goleou o Águia de Marabá-PA por 4 a 0. Viu a reden-
ção. Diretoria, comissão técnica, torcedores e jogado-
res passaram a ser vistos com outros olhares.

Bastou apenas uma vitória para o país intei-
ro voltar as atenções para o Treze Futebol Clube. 
Em síntese, um time sem esperança, pode, a partir 
do próximo domingo, se classificar entre os quatro 
melhores do seu grupo e disputar a fase seguinte em 
um cruzamento olímpico. E olhe que, no decorrer dos 
primeiros jogos da competição, nosso representante 
foi hostilizado, humilhado, pisoteado, massacrado e 
ignorado com goleadas históricas.

Domingo, contra o Luverdense, do Mato Grosso, 
o Galo da Borborema, que já demonstrou para muitos 
seu potencial, pode dar o troco ainda aqueles que 
insistem em não acreditar no seu futebol. As contro-
vérsias, o corpo-mole, a falta de companherismo e a 
prepotência parecem que foram deixados de lado com 
a saída do guerreiro Marcelo Vilar. O novo treinador, 
Sérgio Cosme, com vatas experiência, inclusive, em 
“moitim”, já disse para que veio. Ganhou o primeiro 
jogo e parte para o segundo na qualidade de grande 
chefão. Na raça, o Galo da Borborema continua mos-
trando que, por enquanto, na Paraíba, é o comandante.

O time do Paraíba, de 
Cajazeiras, ainda não tem 
técnico, mas a diretoria ga-
rante que três nomes estão 
sendo avaliados. São dois de 
Fortaleza e um do Rio de Ja-
neiro. Tico Miudeza garante 
que vai haver surpresa.

Paraíba

A situação não é das melhores para o time feminino de 
Sapé. Em dois jogos, a equipe sofreu 14 gols duas goleas 
de 7 a 0, respectivamente para o Kashima e Botafogo. O 
radialista Dedé, presidente da equipe, disse não esperar 
os fracos resultados pois fez de tudo para formar um 
grande time para o Campeonato Paraibano Feminino 2012. 
A equipe ainda tem um jogo, contra o Paraíba, apenas 
para cumprir tabela. Já está desclassificado.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Estive em Bananeiras, ter-
ra da minha mãe e visitei 
o Estádio Municipal, praça 
esportiva do Atalaia, que 
já disputou a elite do nos-
so futebol. Estrutura boa. 
A cidade precisa de um 
representante no futebol.

Atalaia

Saco de pancada



Treze enfrenta o CSP no Amigão
copa paraíba sub-21

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Alvinegro busca a sua
primeira vitória hoje
na competição

Treze e Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) fazem um 
jogo decisivo, hoje, às 20h30, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, pela quarta 
rodada da Copa Paraíba 
Sub-21. O Treze atuará pela 
primeira vez em seus domí-
nios e buscará a reabilitação, 
já que vem de duas derrotas, 
contra o próprio CSP (2 a 1) e 
o Botafogo (1 a 0), ambos no 
Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz das 
Armas.

 O time da capital per-
deu para o Botafogo (3 a 1) e 
corre atrás da segunda vitó-
ria, fazendo a estreia fora de 
seus domínios. Para voltar a 
vencer e continuar no páreo 
pela segunda vaga na Copa 
do Brasil/2013 - a primeira 
é do Campinense, atual cam-
peão paraibano - o treinador 
do CSP, Ramiro Sousa, deve 
fazer mudanças para encarar 
o Galo da Borborema na Ser-
ra da Borborema. 

Sem contar com o meia 
Ânderson Paraíba, que cum-
prirá suspensão automáti-
ca e foi multado em 20% no 
salário, juntamente com o 
zagueiro Wellington, que se 
envolveu numa confusão na 
derrota para o Belo, o CSP 
poderá entrar com outra for-
mação. Em compensação, a 
equipe poderá contar com 
o volante Peu, que cumpriu 
suspensão automática. As 
alterações devem começar 
pela defesa, com as possíveis 
entradas de Raí e Neto (late-
rais direito e esquerdo), com 
Suélio e Suelington, forman-
do a zaga. No meio de cam-
po, Peu será a novidade ao 
lado de Juninho, Formiga e o 
possível aproveitamento de 
Carlinhos Caaporã, que seria 
mais um atacante para atuar 

ao lado de Soares, Hélio ou 
Claudinho. 

De acordo com Ramiro 
a partida será uma decisão 
para as pretensões das duas 
equipes continuarem na bri-
ga pelo título, que tem o Bo-
tafogo na liderança isolada 
– só volta a jogar no dia 7 de 
novembro, contra o Treze, no 
Amigão – com seis pontos ga-
nhos e com 100% de aprovei-
tamento na disputa. Segundo 
ele, quem perder ficará numa 
situação difícil, principal-
mente o Treze que já perdeu 
dois jogos. “Eles virão para o 
tudo ou nada, onde nós po-
demos aproveitar os espaços 
para surpreender o adver-
sário. Torço que o CSP tenha 
outra postura e possa voltar 
a ganhar para encostar no 
Botafogo”, frisou. 

Pelo lado do Treze cada 
jogo será uma decisão e só a 
vitória interessa ao alvinegro 
serrano, caso queira entrar 
na briga pelo título. Na ava-
liação do treinador Walter 
Bahia, não existe outra opção 
a não ser ganhar do CSP e 
Botafogo em seus domínios. 
Para quem atuará em casa e 
necessitando de resultados 
positivos o representante da 
Serra da Borborema pode en-
trar com três atacantes, Thia-
go, Dú e Katê. Uma forma de 
pressionar o adversário, não 
dando chance para que o 
time possa criar e levar peri-
go a meta trezeana. 

De acordo com o técnico 
galista a equipe terá que en-
trar focado e com uma nova 
postura para conseguir o 
objetivo. “O grupo está cons-
ciente que só a vitória inte-
ressa para que possamos 
continuar no páreo. Temos 
que buscar o resultado a 
todo custo, mas com precau-
ção, contra um adversário 
perigoso que vem de uma 
derrota”, avaliou. O árbitro 
será Jeferson Nolete, com 
bandeirinhas de Kleber Ca-
melo e Daniel Félix. 

Um pouco afastado 
dos microfones nas úl-
timas semanas, embora 
visite o Estádio Renato 
Cunha Lima - “O Rena-
tão” religiosamente to-
dos os dias, o presidente 
do Campinense, William 
Simões Nilo, começou a 
semana revelando deta-
lhes do planejamento do 
clube para a temporada 
2013.

Entre avaliações so-
bre a atual temporada e 
projeções para o futuro, 
o presidente revelou que 
a direção estima uma fo-
lha salarial de R$ 300 mil 
para a próxima tempo-
rada, contando com os 
vencimentos de elenco e 
comissão técnica. No pri-
meiro semestre de 2013, 
o Campinense vai dispu-
tar a Copa do Nordeste, o 
Campeonato Paraibano e 
a Copa do Brasil.

No que se refere 
à confecção dos novos 
uniformes da Raposa, 
William Simões informou 

com três competições à vista, meta da 
diretoria é folha salarial de r$ 300 mil

cAmPinEnsE

que não pretende conti-
nuar com a empresa que 
forneceu o material espor-
tivo do clube em 2012. Um 
encontro com empresários 
de Santa Cruz do Capibari-
be-PE está agendado para 
os próximos dias e o rubro
-negro deve acertar parce-
ria com os pernambucanos 
para esse setor. Na pauta, 
além do fornecimento dos 
padrões de treino, jogo e 
viagens, a empresa do vi-
zinho Estado pretende ins-
talar uma loja em Campina 
Grande.

Simões comentou so-
bre a preocupação com a 
punição imposta ao time 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva - STJD, 
na última sexta-feira (20). 
Além de ser multado em 
R$ 1 mil, o Campinen-
se perdeu um mando de 
campo (em competições 
nacionais) por conta da 
confusão em Mossoró-RN, 
no dia 23 de setembro, 
quando a Raposa foi eli-
minada da Série D pelo Ba-
raúnas. 

Levando em consi-

A diretoria do Botafogo 
anunciou ontem a contrata-
ção de mais três jogadores 
para as disputas finais da 
Copa Paraíba Sub-21. Eles 
vieram substituir o volante 
Diego Góes e o meia Alexon, 
ambos dispensados do clube 
por indisciplina, verificada na 
concentração antes do jogo 
contra o CSP. Os novos con-
tratados são o lateral direito 
Ricardo, o volante Cinho e o 
meia atacante Robertinho. 
Todos vieram do Vitória de 
Santo Antão de Pernambuco.

Os jogadores foram in-
dicados pelo técnico Pedro 
Manta, que já trabalhou com 
eles no próprio Vitória de 
Santo Antão e conhece bem o 
potencial dos jogadores, que 
nasceram todos em 1991, 
portanto têm 21 anos, idade 
limite para a participação na 
Copa Paraíba. 

 Após a vitória sobre o 
CSP, que deu a vice-liderança 
da Copa Paraíba, o Botafogo 
iniciou a semana de treinos vi-
sando o próximo jogo que será 
no dia 4 de novembro, contra 

o Treze, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Ontem o 
elenco treinou em dois turnos. 
Pela manhã, houve um traba-
lho físico, sob o comando do 
professor Kadu. Na parte da 
tarde, o técnico Pedro manta 
fez um treino técnico-tático, 
no CT da Maravilha do Contor-
no. O único atleta que não par-
ticipou dos treinos foi o lateral 
Ítalo, que está se recuperando 
de uma lesão.

Hoje o elenco folga pela 
manhã e à tarde faz um treino 
coletivo no Estádio Almeidão já 
com a presença dos novos con-
tratados. O Belo fará um amis-
toso na próxima sexta-feira, às 
15h, no Estádio Almeidão, con-
tra uma seleção de São Louren-
ço da Mata-PE. “Será um bom 
teste para o nosso grupo, en-
frentaremos uma boa equipe, 
que está se preparando para 
a Copa Pernambuco, então, 
vamos ter situações reais de 
jogo, onde poderemos avaliar 
melhor a evolução e os resul-
tados dos nossos treinos. Tam-
bém vamos observar como 
os recém-contratados irão se 
comportar trabalhando com os 
novos colegas de clube” disse 
Pedro Manta.

Clube anuncia reforços
e confirma um amistoso

BOTAFOGO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O técnico Ramiro de Souza conversa com o grupo de jogadores mostrando a importância de buscar uma vitória contra o Treze hoje

Phillipy Costa
Especial para A União 

“É uma incógnita”. Essa foi a 
resposta do presidente do Cam-
pinense, William Simões, após ser 
questionado sobre a situação da 
comissão técnica comandado por 
Freitas Nascimento.

A última partida da Raposa foi 
no dia 23 de setembro, na traumá-
tica eliminação da Série D para o 
Baraúnas, em Mossoró-RN. De lá 
para cá, o rubro-negro acertou as 
liberações de todos os jogadores, 
no entanto, não definiu a situação 
do treinador.

“A gente teve uma reunião 
na semana passada e teremos 
um novo encontro ainda essa 
semana. O torcedor pode ficar 

tranquilo e ter certeza que a si-
tuação da comissão técnica vai 
ser definida até sexta-feira”, 
prometeu William..

“Fundamental é ter uma base, 
para depois darmos sequência no 
planejamento para 2013. Definida 
a comissão técnica, o próximo pas-
so será manter os contatos com os 
jogadores”, pontuou.

Simões preferiu não “se pre-
cipitar” ao ser perguntado sobre 
qual seria a possibilidade de per-
manência de Freitas Nascimento 
para a próxima temporada rapo-
seira. O mandatário rubro-negro 
disse que “todos os aspectos” 
serão levados em consideração 

durante mais uma reunião entre 
colaboradores e diretoria.

Sobre os contatos com o novo 
gerente de futebol, o ex-zagueiro do 
próprio Campinense Kléber Romero, 
William revelou que mantém conta-
to todos os dias. Está marcada para 
o início de novembro a chegada do 
dirigente em Campina Grande.

“Kléber tem mantido contato 
com alguns jogadores, tanto aqui 
do Nordeste, como do interior de 
São Paulo, do Paraná. Então as 
coisas estão fluindo naturalmente, 
estão se organizando. Espero que 
em breve nós estejamos colocando 
em prática todo o planejamento” 
sublinhou o presidente da Raposa. 

Freitas Nascimento ainda segue indefinido

deração que a equipe é 
uma das representantes 
da Paraíba na Copa do 
Brasil 2013, a pena deve-
rá ser cumprida na referi-
da competição.

“Já mantive conta-
to com nosso advogado 
no Rio de Janeiro e nós 
vamos tentar um efeito 
suspensivo ou (cumprir a 
suspensão) em uma ou-
tra competição organiza-
da pela CBF”, comentou 
William, explicando que 
uma das intenções da 
defesa é fazer com que o 
clube cumpra a punição 
na Copa do Nordeste.

Sobre a Copa do Bra-
sil, o dirigente trabalha 
nos bastidores no sentido 
de enfrentar um  grande 
clube do país.

“A gente espera ter 
o Flamengo como adver-
sário e isso vai depender 
dos contatos da nossa 
federação com a CBF. Em 
acontecendo, seria um 
prejuízo o jogo fora de 
Campina, caso tivesse-
mos de cumprir a pena 
na Copa do Brasil”, disse.

Freitas Nascimento dirigiu a equipe durante a temporada

FOTO: Carlinhus Marques
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Vasco quer reduzir vantagem
CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A

 

Duas partidas encerram 
hoje a 32ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A, que teve início na última 
quarta-feira e sequenciada 
no sábado. Em São Januá-
rio, no Rio de Janeiro, jogam 
Vasco e Internacional-RS, às 
20h30. Em Santa Catarina, o 
Figueirense recebe o Botafo-
go-RJ, às 22h, no Estádio Or-
lando Scarpelli-SC. 

No clássico da Cidade 
Maravilhosa, o Vasco, quinto 
colocado na competição, com 
50 pontos, ainda sonha com 
vaga na Libertadores/2013, 
já que foi beneficiado com a 
derrota do São Paulo (1 a 0) 
- que tem 56 e está na quar-
ta posição -  para o Flamen-
go-RJ, no último domingo. O 
treinador vascaíno, Marcelo 
Oliveira, repetirá a mesma 
escalação que perdeu para o 
Botafogo-RJ (3 a 2). 

O Internacional-RS, que 
ocupa a sexta posição, com 
45 pontos ganhos, busca a 
reabilitação da derrota para 
o Figueirense-SC (3 a 2), em 
pleno Estádio Beira Rio, em 
Porto Alegre. O treinador 
Fernandão não vai poder 
contar com o atacante Lean-
dro Damião, que foi vetado 
pelo departamento médico. 
As novidades ficam por con-
ta dos retornos do lateral 
esquerdo Kléber e do meia 
D’Alessandro, que ficaram de 
fora da partida anterior. 

Já em Santa Catarina, um 
jogo de opostos, com o Bota-
fogo na 7ª colocação, com 44 
pontos ganhos, contra 28 do 
Figueirense-SC, que está na 
penúltima posição, e forte 
candidato ao rebaixamento. 
O técnico da estrela solitá-
ria, Osvaldo de Oliveira, pode 
não contar com o zagueiro 
Dória e o meia Ekelson. 

Do lado do Figueirense, 
a expectativa é das melhores, 
após a vitória contra o time 
gaúcho.  O volante Túlio foi 
liberado pelo Departamento 
Médico e retorna ao time.

FOTO: Divulgação

32a rodada se encerra hoje 
com Vasco x Internacional 
e Figueirense x Botafogo

Três clubes brasileiros jogam hoje, 
na segunda fase das oitavas de final da 
Copa Sul-Americana/2012. No Estádio 
Serra Dourada, às 19h30, em Goiania, 
o Atlético-GO recebe a Universidade 
Católica (Chile), com a obrigação de 
ganhar por uma diferença de três gols 
para passar à próxima fase. Na primei-
ra partida o time chileno venceu por 2 
a 0, conquistando o direito de empatar 
para continuar na disputa. Apesar de ser 
o lanterna da Série A, com 23 pontos, 
os atleticanos focam as atenções para a 
competição internacional. Na opinião 
do zagueiro Gustavo o time não pode 
cometer nenhum erro se quiser passar 
pelo adversário. “Vai ser um jogo de 
paciência, mas temos condições de re-
verter essa situação. Sabemos que será 
difícil, mas jamais impossível”, avaliou. 

O Grêmio enfrenta o Barcelona de 
Guayaquil (Equador), às 22h, no Estádio 
Olímpico, em Porto Alegre. Na partida 
em solo equatoriano os gremistas der-
rotaram o time da casa (1 a 0) e atuarão 

pelo empate para prosseguir na Copa. 
O técnico Vanderlei Luxemburgo não 
contará com o lateral-direito Tony. Sou-
za ainda é dúvida, já que tem problema 
no tornozelo esquerdo. Por outro lado, 
o comandante conta com Anderson Pico 
e Kléber novamente. “Na Sul-America-
na enfrentamos equipes de escolas dif-
erentes. É um pouco mais pegado. Às 
vezes, tem que catimbar. Em outras, 
tem que usar a experiência, como foi na 
vitória que conquistamos no Equador”, 
disse Luxemburgo. 

Após empatar (1 a 1) na primeira 
partida no Chile, o São Paulo terá pela 
frente novamente o LDU (Chile), às 22h, 
no Estádio do Morumbi. A equipe pau-
lista deixa de lado o Brasileiro da Série 
A, onde ocupa a quarta posição, com 56 
pontos e se concentra para conquistar 
uma das vagas nas quartas de final. O 
tricolor não terá o atacante Luiz Fabi-
ano, que sentiu uma pancada na coxa 
esquerda e só retornará no jogo de 
sábado (27), diante do Sport.

Brasileiros decidem sorte 
na Copa Sul-Americana

OITAVAS DE FINAL

O STJD atendeu a um 
pedido do Santos e liberou a 
Vila Belmiro para a partida 
de amanhã contra o Náutico, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
As reformas realizadas no 
estádio foram aprovadas.

“Está liberada. Recebe-
mos um fax às 16h confir-
mando. O jogo vai ser aqui 
normalmente. Nós já espe-
rávamos, porque o fato que 
causou a interdição já foi 
corrigido. A Vila tem os lau-
dos competentes de outras 
autoridades e os ingressos 
já podem ser vendidos nor-
malmente”, disse Odílio Ro-
drigues, vice-presidente do 
Santos.

O engenheiro da CBF, 

Reginaldo Cordeiro, aprovou 
na última segunda-feira as 
obras que corrigem o erro de 
um dos pontos de acesso para 
a entrada da ambulância ao 
gramado da Vila Belmiro.

No empate por 2 a 2 en-
tre Santos e Atlético-MG na 
última quarta-feira, o zaguei-
ro atleticano Rafael Marques 
se chocou com seu compa-
nheiro Leonardo Silva e ficou 
desacordado. A apreensão 
foi ainda maior com a demo-
ra da ambulância, que não 
conseguiu entrar no grama-
do por conta de um degrau 
de meio metro, aproximada-
mente. O jogador só foi reti-
rado depois de mais de dez 
minutos de espera.

STJD libera estádio 
para jogo do Santos

VILA BELMIRO

O Brasil tem apenas 
três equipes na lista das 100 
maiores médias de públicos 
do mundo. O estudo foi divul-
gado ontem pela Pluri Con-
sultoria e leva em conta nú-
meros de 2011. Santa Cruz, 
da Série C, e Corinthians e 
Bahia, da Série A, aparecem 
entre os clubes que mais le-
vam torcedores ao estádio 
em todo o mundo, mas ficam 
fora do top 10 e muito longe 
do Borussia Dortmund (Ale-
manha), líder absoluto no 
planeta.

O Santa Cruz é o brasi-
leiro mais bem posicionado 
na lista, aparecendo na 39ª 
colocação, com média de 
36.916 mil torcedores por 

jogo. Depois, vem o Corin-
thians, em 65º, com 29.424, 
e o Bahia, 100º, com 22.741. 
O Borussia Dortmund, por 
sua vez, tem média de 80,6 
mil pessoas por jogo e índice 
de 100% de ocupação de seu 
estádio, o Signal Iduna Park.

Dos outros nove clubes 
presentes entre as dez me-
lhores médias de público 
do mundo, apenas um não é 
europeu: o América, do Mé-
xico, que leva 53,8 mil torce-
dores por jogo ao estádio -  a 
equipe da Cidade do México 
aparece na nona colocação 
geral na lista. No total, a Ale-
manha é a campeã de times 
entre os 100 primeiros, com 
22 clubes. 

Brasil tem 3 times na 
lista de maior público

NO MUNDO

Rogério Ceni está confirmado no gol do São Paulo, hoje à noite, pela Copa Sul-Americana

Com Diego Fórlan em campo, o Inter-
nacional empatou em 0x0 com o Vasco 
no primeiro jogo, em Porto Alegre, e 
hoje a revanche será em São Januário

FOTO: Vipcomm
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STF impõe ao menos 11 anos e 8 meses 
PENA PARA VALÉRIO

Os ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
decidiram ontem condenar 
o publicitário Marcos Valé-
rio, operador do esquema 
do Mensalão, a pelo menos 
11 anos e 8 meses de prisão, 
considerando os crimes de 
quadrilha, corrupção ativa 
e peculato. Ainda faltam ser 
analisadas outras imputa-
ções a alguns desses crimes, 
além dos delitos de evasão 
de divisas e lavagem de di-
nheiro. Valério também po-
derá ter que pagar multa de 
ao menos R$ 978 mil, em 
valores vigentes à época dos 
crimes. Vale lembrar que pe-
nas superiores a oito anos 
devem ser cumpridas em re-
gime fechado.

 O ministro-relator Joa-
quim Barbosa chegou a apre-
sentar a sua sugestão para o 
crime de corrupção ativa nos 
contratos do Banco do Brasil 
e Visanet, mas houve diver-
gência em relação à proposta 
do ministro-revisor Ricardo 
Lewandowski e a sessão foi 
suspensa para que os demais 
ministros possam analisar a 
questão com mais calma an-
tes de votar. Hoje, haverá ou-
tra sessão.

Barbosa já havia propos-
to - e os demais ministros, 
aprovado - pena de prisão 
de 4 anos e 1 mês de reclu-

Ministros consideraram os 
crimes de quadrilha, cor-
rupção ativa e peculato

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 4151/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Alcantil e Riacho de Santo Antônio - PB. 
Na(o) ALCANTIL E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO – Município: ALCANTIL - UF: PB: Processo: 2012-
006990/TEC/LI-1666

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 4152/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Santa Rita, com melhorias nas comunidades 
Tibiri, Marcos Moura e Eitel Santiago. Na(o) TIBIRI/MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO – Município: 
SANTA RITA - UF: PB: Processo: 2012-006992/TEC/LI-1667

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4157/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 - Prazo: 343 dias. Para a atividade de: 
Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapé-PB. Na(o) NA CIDADE – Município: SAPÉ - UF: 
PB: Processo: 2012-007349/TEC/LO-3910

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 4158/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Barragem para 
Abastecimento de Água. Na(o) REGIÃO DOS RIOS CUPISSURA E DOIS RIOS – Município: CAAPORÃ - UF: 
PB: Processo: 2012-002478/TEC/LP-1433

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 05.010.022/0001-56, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença 
de Operação nº 3980/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação residencial unifamiliar com 02 unidades dotada de fossa/sumidouro, na Rua Eng. Abelardo 
de Oliveira Lobo, QD 242, LT 376, LOT. Novo Milênio – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-004185/TEC/LO-0950.

RAFAEL MENDONÇA MAIA – CNPJ/CPF Nº 054.199.744-01, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4147/2012 em João Pessoa, 
19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Galpão Comercial, na Av. Projetada 2 LT. 08 
A QD. 11 – Parque Esperança Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-006476/TEC/LO-3699.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3466/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na Rua José Francisco Diniz, 
QD 09, LT 85, CICERO DIAS Município: SÃO BENTO – UF: PB. Processo: 2012-002585/TEC/LO-2867.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3467/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na Avenida Nelson Meira – 
S/N – Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2012-002584/TEC/LO-2866.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3468/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na Rua Nova, S/N – POPULAR 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-002583/TEC/LO-2865.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3469/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ERB Estação Rádio Base. Na(o) - PÇA  Getúlio 
Vargas, S/N, S/N – Centro Município: ESPERANÇA – UF: PB. Processo: 2012-002582/TEC/LO-2864.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3470/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ERB Estação Rádio Base, na Fazenda Reunidas 
Ângelo, BR 230 km 115 Município: INGÁ – UF: PB. Processo: 2012-002615/TEC/LO-2891.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3471/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na Rua Golfo de Tunes, 
QD 19, LT 07 – INTERMARES Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-002613/TEC/LO-2890.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3472/2012 em João Pessoa, 13 de 
setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ERB Estação Rádio Base, na Travessa Rosemiro 
Ferreira, S/N – Centro Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2012-002610/TEC/LO-2887.

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Emmanuel Felipe L Messias 
CNPJ: 03.617.906/0001-48                   Título/
Valor:CH R$ 2.100,00 R$ 10.000,00                          
Apresentante: Pedro Peixoto de Almeida 
Protestante: Pedro Peixoto de Almeida 
Protocolo nº. 84.582, 84.584 
Responsáve4l:Emmanuel Felipe L.Messias 
CNPJ: 03.617.906/0001-48 
Título/Valor:CH-R$ 10.000,00 
Apresentante: Pedro Peixoto de Almeida 
Protestante: Pedro Peixoto de Almeida 
Protocolo:84.583 
Responsável: Hildevania Pereira Lira 
CIC: 040.996.064-06 
Título/Valor: DM –R$ 86,00 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra Apresen-
tante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo nº. 84.810 
Responsável: Galindro e Cassiano Ind  Com 
CGC: 05.393.444/0001-58           Título/Valor: 
Duplicata-R$ 746,66 Protestante: Paulo Sergio 
da Silva Apresentante: Itaú Unibanco 
Protocolo nº. 84.805 
Responsável: Gilvano Campos                              CPF: 
024.758.274-32 
Título/Valor: Duplicata-R$ 172,50 
Protestante: Francisco de Assis Santos 
Apresentante: Banco Santander S/A 
Protocolo nº. 84.757 
Responsável: Araújo Adm Umóv Sup Ltda 
CGC: 05.956.393/0001-25 
Título/Valor: Duplicata-R$ 380,40 
Protestante:  Coop.Agrop do Cariri Ltda 
Apresentante: Banco Brasil S/A 
Protocolo: 84.707 
Responsável: Bonifácio Francisco deMoura 
CGC: 09.612.506/0001-26 
Título/Valor: Duplicata-R$ 447,72 
Protestante: Banco Safra S/A 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo nº. 84638 
Responsável: Aristenio Marques de Oliveira 
CPF: 012.099.364-37 
Titulo/Valor/NCR: R$ 264,80 
Protestante: Incorp.Const. Elo Forte Ltda 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 84.690 
Responsável: Miguel Flor Oliveira Junior 
CPF: 075990310001-50 
Titulo/Valor/NCR: R$ 3.220,00 
Protestante: Dolomil Indl Ltda 
Apresentante: Banco do  Brasil S/A 
Protocolo: 84.352 
Responsável: Jerri Adriano Noberto 
CPF: 981.3ll.094-53 
Titulo/Valor/NCR: R$ 68,00 
Protestante:Cynthia de Araújo Andrade ME 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo:  84.824 
Responsável:Lojas Etiqueta Com Repr. Ltda 
CNPJ: 15.284.465/0001-99 
Título/Valor: DM- R$ 1.320,11 

Protestante: Banco Sofisa S/A 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 84.838 
Responsável: Julio Neto de Oliveira 
CIC: 560.483.784-91 
Titulo/Valor: DM- R$ 476,98 
Protestante:Baratão  Irrigação Coml  Ltda 
 Apresentante: Banco  Bradesco S/A 
Protocolo nº. 84.639. 
Responsável: Maria do Socorro A da Silva 
CIC: 090.973.014-83 
Título/Valor: NCR: R$ 652,00 
Protestante: Cláudio José Pereira Alves 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo nº.84.698 
Responsável: José Alderi Francisco Duarte 
CNPJ: 13.145.213/0001-53 
Título/Valor: DM-R$ 465,75/R$ 465,75 
Protestante: Toledo do Brasil Ind. Balanças 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo nº.84.922/84.461 
Responsável : Marcus Alberto B Lacerda 
CNPJ: 08.011.057/0001-06 
Titulo/Valor/DM-R$ 167,12 
Protestante: Fama Têxtil Ltda 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo nº. 81.109 
Responsável: Antonio  Marculino Gomes 
CPF: 079.213.554-71 
Titulo/Valor/NCR: R$ 700,00/R$ 700,00 
Protestante: Joana Gomes do N. Sousa 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo nº. 84.702/84.211 
Responsável: Anne Kariny C A Machado 
CPF: 717.142.943-15 
Título/Valor: NCR- R$ 682,90 
Protestante: Incorp. E Const. Elo Forte Ltd 
Apresentante:Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 84.689 
Responsável: Afrodite Modas e Conf. Ltda 
CNPJ: 08.011.217/0001-09 
Título/Valor: Duplicata-R$ 2.709,71 
Protestante: Confecções Chacabru Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 84.651 
Responsável: Silvana Souza Ralem 
CNPJ: 12.793.447/0001-44 
Título/Valor: Duplicata-R$ 395,59 
Protestante: Orient Relógios Amazônia Ltd 
Apresentante: Itaú Unibanco S/A 
Protocolo: 84.576 
Responsável: Lojas Etiqueta Com Rep. Ltd 
CNPJ: 15.284.465/0001-99 
Título/Valor:  DM- R$ 453,68 
Protestante: Hoss Indl Ltda 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 84.566 

Em obediência ao Art.l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
Jurídicas acima  citadas a virem pagar ou darem 
razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua  acima citada, sob pena de serem os 
referidos títulos protestados, na forma da Lei. 

Cajazeiras - PB, 23 de outubro de 2012. 
  

Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala dos Protestos

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3924/2012 em João Pessoa, 2 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, n Rua Josefa Ramos Borba 
– S/N Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-002592/TEC/LO-2874. 

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3938/2012 em João Pessoa, 3 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ERB Estação Rádio Base, na Rua Projetada, LOT. 
Mons. Vicente Freitas, LT 6, QD 6 – Belo Horizonte Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-
002590/TEC/LO-2872.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3939/2012 em João Pessoa, 3 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na BR 101 km Usina Monte 
Alegre Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-002607/TEC/LO-2885.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3940/2012 em João Pessoa, 3 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: ERB Estação Rádio Base, no Sítio Imbauba, S/N 
Município: LAGOA SECA – UF: PB. Processo: 2012-002608/TEC/LO-2886.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3977/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 
2012 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, no Sítio São Félix – Zona Urbana Município: 
BOM JESUS – UF: PB. Processo: 2011-004621/TEC/LP-0064.

TIM CELULAR S/A – CNPJ/CPF Nº 04.206.050/0085-99, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3989/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 
2012 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: Estação Rádio Base, na Av. Frei Damião – SN – Centro Município: 
POÇO DE JOSÉ DE MOURA – UF: PB. Processo: 2011-004618/TEC/LP-0063.

REPLAST – INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE PLASTICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
05.483.316/0001-03, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 4077/2012 em João Pessoa, 16 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias.  
Para a atividade de: Transformação de Polietileno de Alta e Média Densidade (PAD e PMD), Engradados, 
Garrafeiras, Baldes, Bacias, etc., na Rua Doutor Walter Bellian – Nº 215 – A Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-003148/TEC/LO-3066.

FELIPE LOPES DE ALENCAR – CPF Nº 096.939.424-18, torna público que requereu à SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção Residencial Multifamiliar no Lote 312. QD 676. 
Loteamento Parque das Laranjeiras – Jardim Cidade Universitária – João Pessoa – PB.

COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A – CNPJ Nº 33.000.092/0013-00, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3752/2012 
em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: Estocagem e Transferência 
de Derivados de Petróleo e Etanol, na Rua Cais do Porto Nº 57 – Centro - Município: CABEDELO – PB. 
Processo: 2010-006944/TEC/LO-2467.

M. DIAS BRANCO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – CNPJ/CPF Nº 07.206.816/0036-45, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Alteração nº 4045/2012 em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construção de 06 (seis) Silos Cilíndricos Metálicos, na Rua Conde Augusto Chiericartte LT D6 S/N – Zona 
Especial Portuária Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-006669/TEC/LA-0220.

HELIO COSTA DE OLIVEIRA – CPF Nº 482.129.974-72, torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Comercial – KOM-
BI – Placa: OEY-7487-PB – Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-007450/TEC/AA-1844.

ANA JOCELINE GOMES DE SOUZA ME – CNPJ Nº 09.547.965/0001-73 e Inscrição Estadual nº 16.156.476-
3 (Matriz) - CNPJ Nº 09.547.965/0002-54, e Inscrição Estadual nº 16.164.137-7 (Filial) notifica o mesmo 
que perdeu toda carga talonária e demais documentos referentes as empresas acima mencionadas, no 
interior de um veículo alternativo no trajeto João Pessoa/PB à esta Cidade. Conforme certidão datada de 
22 de outubro de 2012.

MANAIRA TURISMO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.988.065/0001-07, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4148/2012 em João 
Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Shopping Center com locação de 
salas e lojas, na Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho – Nº 115 Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. 2012-006682/TEC/LO-3739.

                                           Secretaria de Estado da Educação  
Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

Conselho Estadual de Alimentação Escolar – CEAE 
Centro Administrativo Integrado – BL 1 3º andar – Jaguaribe 
Telefone: 83  3214 6058 
 João Pessoa – PB - CEP: 58 015-900 
 

 
RECURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELO FNDE, PARA A SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2012. 
MÊS: SETEMBRO/2012 

 

CA Nº 030762/2012 – 13 DE SETEMBRO DE 2012 

 
 Rede Estadual 

Programa Data de 
Emissão  Valor em R$ 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA 31/08/2012 19.530,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 31/08/2012 900,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA 31/08/2012 30.240,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 31/08/2012 417.384,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 31/08/2012 1.080.456,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 31/08/2012 40.400,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – QUILOMBOLA 31/08/2012 7.656,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO INDÍGENA 31/08/2012 6.600,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO 31/08/2012 688.800,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 31/08/2012 757.416,00 

 
 

José Cordeiro de Oliveira                                              
Presidente do CEAE/SEE/PB 

 

Para o crime de quadrilha, Barbosa havia pro-
posto ainda 291 dias-multa, mas os magistrados che-
garam à conclusão de que a condenação pelo crime 
de quadrilha não prevê multa. Segundo relator, Va-
lério “atuou intensamente, por exemplo, oferecen-
do a estrutura para confecção dos objetivos ilícitos 
da quadrilha”. 

“O crime de quadrilha não prevê pena de mul-
ta, apenas de reclusão. O relator não deveria fixar 
a pena de multa para o referido crime, mas apenas 
a pena de reclusão. Por isso, alertado pelos demais 
ministros, alterou seu voto, para excluir a pena de 
multa em relação a esse crime”, afirma o advogado 
Gustavo Forte.

Barbosa sugeriu apresentar as suas sugestões 
de pena por núcleos. O primeiro a ser analisado é 
o chamado núcleo publicitário. Ele defendeu, em 
seguida, que os demais ministros manifestem o seu 
voto em relação às penas propostas para aquele 
núcleo, mas os ministros decidiram votar logo após 
o relator.

Apenas os ministros do STF (Supremo Tribunal 
Federal) que tiverem votado pela condenação de 
determinado réu poderão participar da fixação das 
penas naquele caso. A decisão foi tomada na sessão 
de ontem no plenário da Corte, após debate entre 
os magistrados.

A proposta foi apresentada pelo relator e acom-
panhada pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cár-
men Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e 
Celso de Mello. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres 
Britto tiveram seus votos vencidos.

Absolvição no caso do empate
Pouco antes, os ministros decidiram absolver 

o deputado federal Valdemar Costa Neto (PR-SP) e 
mais seis réus das acusações em que a situação deles 
havia dado empate. 

Além de Costa Neto, absolvido do crime de for-
mação de quadrilha, foram absolvidos Jacinto Lamas, 
ex-tesoureiro do PL (atual PR), e Vinícius Samarane, 
ligado ao Banco Rural, por formação de quadrilha. 
Também foram absolvidos, só que da acusação de 
lavagem de dinheiro, os ex-deputados federais José 
Borba (PMDB-PR), Paulo Rocha (PT-PA) e João Mag-
no (PT-MG), assim como o ex-ministro dos Transpor-
tes Anderson Adauto (ex-PL).

Os magistrados decidiram não usar o chamado 
voto de qualidade, em que o voto do presidente do 
STF, Ayres Britto, tem direito a um voto extra, con-
forme regimento interno da Casa. O entendimento 
do plenário foi que a dúvida deve favorecer o réu. 
Como não havia consenso sobre o seu uso, a questão 
foi debatida entre os ministros.

Sem multa para a quadrilha

Marcos Valério também poderá ter que pagar multa de ao menos R$ 978 mil, em valores vigentes à época dos crimes

FOTO: Divulgação

são em relação ao crime de 
corrupção ativa relacionado 
aos desvios na Câmara dos 
Deputados na época em que 
o deputado João Paulo Cunha 
(PT-SP) era presidente da 
Casa. Barbosa sugeriu tam-
bém o pagamento de multa 
no valor de 180 dias-multa, 
considerando o dia-multa em 
10 salários-mínimos, totali-
zando R$ 432 mil em valores 
vigentes à época (R$ 240), 
com correção monetária.

Por conta do crime de 
corrupção ativa nos contra-
tos do Banco do Brasil e Vi-
sanet, Barbosa determinou 
a pena de 4 anos e 8 meses 
e multa de R$ 504 mil. O mi-
nistro Ricardo Lewandowski 
apresentou uma proposta de 
pena um pouco mais branda, 
de 3 anos, 1 mês e 10 dias de 
reclusão, mais 30 dias-multa. 
Cada dia-multa correspon-
dendo, no entanto, a 15 sa-
lários mínimos vigentes na 
época do crime, o que soma-
ria R$ 108 mil.

A principal divergência 
foi quanto à lei a ser aplica-
da. Isso porque, até 2003, a 
lei previa pena de 1 a 8 anos, 
e após esta data, a pena pas-
sou a ser de 2 a 12 anos. O 
oferecimento do valor se deu 
antes, mas o recebimento foi 
depois. Barbosa adotou a lei 
mais rígida enquanto Lewan-
dowski optou pela lei an-
terior. Os demais ministros 
irão se manifestar amanhã se 
seguem o relator ou revisor.

Sobre o crime de peculato, 

o relator propôs 4 anos e 8 me-
ses de prisão. A previsão para 
este delito varia de 2 a 12 anos 
de prisão. O ministro fixou 
ainda multa no valor de 210 
dias-multa, equivalente a R$ 
546 mil na época dos fatos. A 

maioria dos demais ministros 
também concordou.

O ministro-relator Joa-
quim Barbosa propôs 2 anos 
e 11 meses de reclusão para 
Valério pelo crime de forma-
ção de quadrilha. Barbosa 

observou que Valério “não 
ostenta maus antecedentes”. 
O entendimento foi seguido 
pelos demais ministros.

Barbosa ainda irá apre-
sentar a dosimetria aos de-
mais crimes em que o réu foi 

condenado, o que pode au-
mentar a pena de Valério. Os 
crimes imputados a ele são 
formação de quadrilha, pe-
culato, lavagem de dinheiro, 
corrupção ativa e evasão de 
divisas.



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

FAZENDA AGROPECUÁRIA RIACHÃO S/A-FAGRISA-CNPJ/MF N° 09.260.142/0001-62-AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os acionistas desta 
sociedade pelo presente edital, convocados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, a realizar-se na sede social desta empresa, situada na Avenida Umbuzeiro, 509, Manaira, 
nesta capital, às 10 (dez) horas do dia 30/10/2012, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Eleição da nova diretoria e c) Outros assuntos de interesse da sociedade.  João Pessoa, 22 
de outubro de 2012. Luiz de Araújo Ferreira - Presidente.

João Pessoa > Paraíba > quarta-FEIra, 24 outubro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 009630702/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: GLAUCIA MARIA COSTA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053590
Responsavel.: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 007728978-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,24
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053606
Responsavel.: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 003089111/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055066
Responsavel.: AUTO POSTO DE COMB. MANGA-
BEIRA LTDA
CPF/CNPJ....: 009062603/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            173,77
Cedente... . . :  FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053830
Responsavel.: CILMARA DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ....: 739499819-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL LUIZ 
LIANZA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053152
Responsavel.: CRESIVALDO VIGULINO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 930175454-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO 
EDIFICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053961
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS A. OLIVEI
CPF/CNPJ....: 219953464-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.682,48
Cedente.....: NS BRAZIL TECN PISOS REVEST LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055052
Responsavel. :  GALDMA KARLA PEREIRA DE 
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015870148/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.509,97
Cedente.....: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053759
Responsavel.: ITAIMAR DE LIMA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 008093144/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055072
Responsavel.: JOSE DA PAZ LUCAS
CPF/CNPJ....: 009441700/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055063
Responsavel.: JOSE AGUINALDO FERNANDES 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005120592/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055079
Responsavel.: JOSE AGUINALDO FERNANDES 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 005120592/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055064
Responsavel.: JOSE PASCOAL
CPF/CNPJ....: 041212622/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055069
Responsavel.: JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 980097454-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,00
Cedente.....: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO 
MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054973
Responsavel.: JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 449225404-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            140,00

Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRELUDIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053959
Responsavel.: JOSE ROMERO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 473566344-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: PURFX PURIFICADORES LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO 
MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054969
Responsavel.: LUCAS E LUCAS LTDA
CPF/CNPJ....: 002113477/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055062
Responsavel.: LUCAS E LUCAS LTDA
CPF/CNPJ....: 002113477/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055077
Responsavel.: LUIS ODILON PEREIRA
CPF/CNPJ....: 004264621/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055067
Responsavel.: MACILON RAFAEL DE BRITO
CPF/CNPJ....: 003716629/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055065
Responsavel.: MARCO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ....: 026546694-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            734,81
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054781
Responsavel.: MARIA IVONETE SILVA SOUZA
CPF/CNPJ....: 002456076/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055074
Responsavel.: MARIA LINDOMAR
CPF/CNPJ....: 006262586/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055076
Responsavel.: MERCADINHO PIONEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070100599/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055071
Responsavel.: ROSANGELA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 013220863/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,26
Cedente.....: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054741
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,99
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055094
Responsavel.: SIMONE RIBEIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 013665612/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            372,07
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055095
Responsavel.: S P  CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 007834969/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            188,76
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055032
Responsavel.: WELLINGTON ADOLFO PALMEIRA
CPF/CNPJ....: 009496314-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: EDIFICIO RESIDENCIAL BERGAMO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053958
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,  24/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO Nº 041/2012
INEXIGIBILIDADE  Nº 004/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de 
outubro de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 041/2012;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 041/2012
Objeto: aquisição de Cartilhas informativa de combate ao Crack, destinadas ao Ensino Funda-

mental I e II da Rede Municipal de Educação deste Município, como função pedagógica de ensinar 
os estudantes, como eficácia nas práticas de prevenção e combate ao tão grave problema que 
assola nosso país, tudo para o bom e fiel desempenho dos interesses da Secretaria de Educação 
deste município.

.HOMOLOGAR em favor da Empresa ADF EDITORA LTDA - ME., portadora do CNPJ/MF Nº 
07.665.608/0001-84, sediada a Av. Getúlio Vargas n 65-B, Curado, Recife, Estado do Pernambuco, 
no valor global R$ 66.780,00 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta reais).       

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.

UIRAÚNA, Estado da Paraíba, em 23 de outubro de 2012.

GERALDO LUIZ DE ARAUJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

A LDC Bioenergia – Unidade Giasa, inscrita no CNPJ 15.527.906/0009-93, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3541/2012 em João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de 
Captação e adução de água do Rio Vermelho para o canal de distribuição da Fazenda Mamoaba. 
NaFazenda Ibura S/N – Zona Rural, Município de Pedras de Fogo/PB CEP: 58328-000. Processo: 
2012-002933/TEC/LO-2988.

CPF/CNPJ....: 187196004-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,00
Cedente.....: PAULO SERGIO DA SILVA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054661
Responsavel.: JOSELITO GASPAR  DA SILVA
CPF/CNPJ....: 567590104-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             59,00
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053728
Responsavel.: LUIS ODILON PEREIRA
CPF/CNPJ....: 004264621/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054631
Responsavel.: MIZAEL BEZERRA QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 011948566/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054626
Responsavel.: MACILON RAFAEL DE BRITO
CPF/CNPJ....: 003716629/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054629
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 007852891/0002-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Cedente.....: TELASUL S/A
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053482
Responsavel.: ROZILDO S DE OLIVEIRA 72635010
CPF/CNPJ....: 013614083/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            746,68
Cedente.....: PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054342
Responsavel.: SAMARA FREIRE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015101966/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,90
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054473
Responsavel.: WONDERPOWER METALMECANICA LTDA
CPF/CNPJ....: 010966131/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054666
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,  24/10/2012
----------------------------------------

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.: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 003089111/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054630
Responsavel.: BV MOTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012040395/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,66
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054408
Responsavel.: ELEONORA ABRANTES
CPF/CNPJ....: 047647534-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,92
Cedente.....: CYNTHIA DE ARAUJO ANDRADE ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054086
Responsavel.: FABRICIO CRISTOVAO XAVIER DE 
FARIAS
CPF/CNPJ....: 008858178/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054633
Responsavel.: HOSPITAL LAR SERVIOS DE SAUDE 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDU-
OS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053167
Responsavel.: JOSE CARLOS DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 002717176/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054627
Responsavel.: JOSE PASCOAL
CPF/CNPJ....: 041212622/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054632
Responsavel.: J P SILVA DA CRUZ ME
CPF/CNPJ....: 008278192/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            177,50
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054417
Responsavel.: JOSENILDO SOARES MELO
CPF/CNPJ....: 030678734-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054635
Responsavel.: JOEL  COSMO DA SILVA

IMOVEIX PROPERTIES LTDA – CNPJ Nº 03.387.687/0001-58 Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4121/2012 em 
João Pessoa, 18 de Outubro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação comercial 
com o sistema de esgotamento interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) AVENIDA FRANCA 
FILHO, Nº 136 – MUNICIPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006522/TEC/LO3716.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1O VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000048-3/2012
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
PROCESSO nº 00050187820114058200  CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: DINAMARY ANDRYUS DOS SANTOS OLIVEIRA
CITAR E INTIMAR: DINAMARY ANDRYUS DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF de nº 725.908.404-97.
FINALIDADE: Citação do(a)(s) executado(a)(s), para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pa-

gamento da dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do 
CPC, arts. 652 e 652-A, com redação dada pela Lei n 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$ 12.922,77    R$ 323,06              R$ 64,61         R$ 13.310,44

NAUREZA DA DÍVIDA: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, situada na Rua João Teixeira de Car-

valho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João Pessoa/PB. – PABX: (83) 2108-4057/2108-4062.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 17 de setembro de 

2012. Eu, Luiz Oliveira Gadelha, Supervisor Assistente de Ações Sumaríssimas e os Feitos 
Não Contenciosos, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da 
Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo. 

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05.2012.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar no dia 14.11.2012, às 14h00min, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro – Alagoinha - PB, prédio 
Sede da Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 05.2012, tipo 
MENOR PREÇO, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente para a execução da Ação 
de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA de conformidade ao TERMO DE COMPROMISSO 
Nº TC/PAC 56/09 – ações inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, consoante 
o Processo nº 25100.043.536/2009-69 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA/PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ALAGOINHA/PB. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 
12h00min. Email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br. 

Alagoinha/PB, 22 de Outubro de 2012.
MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

EXTRATO DE CONTRATO
17/10/2012
PROCESSO           Nº 041/2012
INEXIGIBILIDADE  N° 004/2012 
INSTRUMENTO: Contratação de empresa para aquisição de Cartilhas informativa de com-

bate ao Crack, destinadas ao Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Educação deste 
Município, como função pedagógica de ensinar os estudantes, como eficácia nas práticas de 
prevenção e combate ao tão grave problema que assola nosso país,

PARTES: Prefeitura Municipal de UIRAÚNA.
                ADF EDITORA LTDA - ME. 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Cartilhas informativa de combate ao 

Crack, destinadas ao Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Educação deste Município, 
como função pedagógica de ensinar os estudantes, como eficácia nas práticas de prevenção 
e combate ao tão grave problema que assola nosso país,

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 66.780,00 (sessenta e 
seis mil, setecentos e oitenta reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 
3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2012.
SIGNATÁRIOS:
GERALDO LUIZ DE ARAUJO    - Pela Prefeitura Municipal de UIRAÚNA
MARCELO OLIVEIRA MACIEL  - Pela CONTRATADA.

 MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 10/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de gêneros 

alimentícios e hortifrutigranjeiros para uso do Comando do 1º Grupamento de Engenharia 
(1ºGpt E), conforme especificações do Termo de Referência.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do 
dia 23/10/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à 
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 
10:30 horas (horário de Brasília) do dia 05/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 23 de outubro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N271/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 09/11/2012 às 14:00 horas para:

Contratação de empresa para serviços de recuperação de um pivô central, destinado a Empresa 
Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba - EMEPA, 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 - 12-01674-9
João pessoa, 23 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 N320/2012
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 13/11/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, destinado a 
Diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública, 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 - 12-01587-6
João pessoa, 23 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

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N350/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 07/11/2012 às 14:00 horas para:

Contratação de laboratório de analises clinicas, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01722-5
João pessoa, 23 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 N352/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de fardamentos escolares para os estudantes da rede estadual, destinado a Secretaria 
de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01859-6
João pessoa, 23 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 N359/2012
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 aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado a Secretaria de Estado 
da Educação – SEE/ Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria – SEAP e 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 - 12-01887-7
João pessoa, 23 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 N368/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Registro de preços para aquisição de material permanente, destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar da Paraíba - CBMPB, 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 - 12-01868-7
João pessoa, 23 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 N371/2012
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 09/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de colete tático de resgate, destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar da Paraíba - CBMPB, 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 - 12-01866-1
João pessoa, 23 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N375/2012
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 13/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor, destinado a Diversos 
Órgãos, 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 - 12-01852-9
João pessoa, 23 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N366/2012
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 19/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de consumo para combate a incêndio, destinado 
ao Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, 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 - 12-01847-1
João pessoa, 23 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

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO
RME – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – CNPJ Nº 02.638.661/0001-72, situada na Rodovia BR 

230 km 12, Nº 11034 – SL 202 – Renascer – CABEDELO – PB, vem através do presente convocar 
o Sr. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA – CPF Nº 917.425.444-87, CTPs: 00008174 Série 
00006, RG nº 1.654.736- SSP/PB, o mesmo está ausente de suas atividades desde o dia 13-08-2012.

João Pessoa, 22 de outubro de 2012.

Aviso de Audiência Pública Nº 004/2012
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público de 
distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de novembro de 2012.

Local: Sede da PBGAS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 26 de outubro de 2012 às 8:00 h

A DIRETORIA

TNL – PCS – S/A (OI) – CNPJ Nº 04.164.616/0016-35, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Estação Radio Base – Telefonia 
Móvel – AC: 14,0m² - MUÇUMAGRO – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007298/TEC/LP-1200.

TNL – PCS – S/A (OI) – CNPJ Nº 04.164.616/0016-35, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Estação Radio Base – 
Telefonia Móvel – AC: 14m² - JARDIM PLANALTO - JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-007141/
TEC/LP-1187.

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME, CGC Nº 05.010.022/0001-56, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Instalação (2012-007333), para edificação multifamiliar com 04 unidades habitacionais, 
situado à Rua Laura Ribeiro de Araújo, s/n, QD 234 LT 412, Loteamento Novo Milênio, Gramame, 
João Pessoa – PB.
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