
Estado distribui alimentos, 
ração animal e perfura poços  

combate à Seca

PÁGINA 14

PÁGINA 5

clima & tempo
Sertão

31o máx.
22o  mín.

37o   máx.
18o  mín.

39o   máx.
20o  mín.

Fonte: INMET

LitoraL

altura
0.3m

moeda
DÓLAR    R$ 2,025 (compra) R$ 2,026 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,621 (compra) R$ 2,623  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

aLta

aLta

14h58

02h38

2.3m

2.3m

baixa

baixa

20h58

08h43

0.4m

0.4m

l entidades realizam hoje ações de prevenção da psoríase em JP e cG  

l Unipê abre nesta segunda-feira Semana do Livro com exposição 

l PbVest adia aula de hoje para a próxima sexta-feira, dia 2 de novembro 

l UFcG realiza amanhã ofiina “enem: ciências Humanas e suas tecnologias”

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Governador discute desafios da 
gestão com 52 prefeitos eleitos

ano cXIX
Número 231 

R$ 1,00

R$ 160,00

assinatura 
anual
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altura

Secretário 
comenta a nova 
revista agrícola 
de A União

tSe aprova 
envio de tropas 
federais para 
campina Grande

PÁGINA 4

mais de três mil policiais vão garantir a segurança do segundo turno das eleições amanhã na Paraíba  PÁGINA 17
Os consumidores que 

tiveram prejuízos com o 
apagão de quatro horas 
que atingiu todo o Nordeste 
devem registrar reclamação 
junto ao Procon. PÁGINA 13

O governador Ricardo 
Coutinho realizou ontem no 
Palácio da Redenção várias 
audiências com prefeitos 
eleitos. Durante o encontro, 
foram apresentados proje-
tos, parcerias e investimen-
tos que devem ser feitos nos 
municípios. O evento contou 
com a presença também de 
32 vices-prefeitos. PÁGINA 4

Consumidor que se 
sentir prejudicado 
pelo apagão deve 
registrar queixa

eneRgiA

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: Arquivo
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titãs apresenta hoje no Jacaré 
Pop o show Cabeça Dinossauro

Paraíba continua líder na produção de abacaxi PÁGINA 14

PÁGINA 17



UN

Discute-se no Senado (e na próxima 
quarta-feira o assunto estará em pauta na Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte) se a 
obrigação de educar as crianças brasileiras é 
tarefa dos municípios ou da federação como 
um todo.  Ou seja, questiona-se na Câmara 
Alta do Congresso Nacional se o Ensino bási-
co deve ou não ser federalizado.

Em discurso no plenário, na semana 
passada, o senador Cristovam buarque citou 
a federalização do Ensino básico como me-
dida fundamental para melhorar e nivelar a 
qualidade da educação brasileira. A federa-
lização por ele sugerida prevê a criação de 
uma carreira nacional do magistério, ado-
tando, por exemplo, parâmetros já aplicados 
aos professores de escolas técnicas e colégios 
militares. Todos entrariam em uma carreira 
federal, com salário reajustado para R$ 9 mil, 
valor inviável se ficasse a cargo dos municí-
pios. A implementação do sistema federal 
teria a adesão gradativa de grupos de muni-
cípios.

Passar para a União a responsabilidade 
pelo Ensino básico é a saída para o brasil dar 
um salto de qualidade na educação. E esta 
avaliação não é de um ou outro parlamentar. 
Se, por exemplo, os portos são federais, o ban-
co do brasil é federal, os aeroportos idem, por 
que as crianças brasileiras não são também 
tratadas como patrimônio federal? Ou ainda: 
se o banco do brasil ou a Caixa Econômica, 
que são estatais, podem ter agências simila-
res em quase todos os municípios brasileiros, 
por que as escolas municipais, que devem ser 
prioridade nacional, não podem obedecer ao 
mesmo padrão?

Já que o governo, em tese, não teria con-

dições de assumir a federalização de uma 
hora pra outra, a ideia mais bem recebida pe-
los parlamentares é a de que o governo fede-
ral deveria se responsabilizar, numa primeira 
fase, por 300 escolas em todo país e, ao longo 
dos anos, aumentar este número até alcançar 
as 200 mil escolas existentes. Outra propos-
ta seria escolher um município específico - a 
partir de critérios como o mais baixo IDH - e 
adotar todas as escolas daquela cidade. A 
partir daí e ir ampliando a atuação a outros 
municípios. Só assim, acredita-se, seria possí-
vel fazer uma revolução na educação do país.

Uma grande dificuldade para melhorias 
na educação de base é a contradição entre o 
valor que deveria ser pago aos professores e 
os recursos que os governos Estaduais dispõ 
em para isso. No Congresso até se comemo-
ra o fato de o governo federal ter definido o 
reajuste no piso salarial dos professores para 
R$ 1.451,00, mas este salário ainda estaria 
distante do ideal para a categoria. O ideal de-
veria ser a criação de uma carreira do magis-
tério, com salários iniciais em torno de R$ 9 
mil.

Os governadores não podem pagar esse 
valor e os professores não podem trabalhar 
com salário tão baixo. Como, então, resolver 
esta contradição? federalizando a educação 
de base. Não há outra opção. federalizar o 
ensino significa transferir à União, a respon-
sabilidade por escolas, professores, metodo-
logias e acessórios. E a justificativa para isto 
é uma só: as nossas crianças não são muni-
cipais nem estaduais, são brasileiras. E o país 
não terá futuro se as próximas gerações não 
estiverem preparadas para o mundo compe-
titivo e global no qual, afinal, já vivemos.  

O Homem que Calculava ( de Malba 
Tahan ) e Mênon ( de Platão ) são livros 
que consagram raciocínios absurdos 
de resultados aparentemente corretos. 
A diferença é que a engenhosa brinca-
deira do primeiro, é engenhoso engodo 
pra nos convencer  da imortalidade da 
alma, do segundo.  Malba conta que seu 
protagonista viajava na garupa do ca-
melo de um amigo, quando se interes-
sou pela discussão de três irmãos sobre 
como dividir os trinta e cinco camelos 
herdados do pai, de modo que (confor-
me o testamento) o mais velho ficasse 
com  metade do lote, o do meio com um 
terço e o caçula com um nono, o que se-
ria impossível sem que alguns animais 
fossem retalhados, pois os números 
obtidos não eram  inteiros. Esperto, 
nosso herói ofereceu a montaria que 
não era sua pra arredondar as contas e 
imediatamente refez a partilha, agora 
com mágica vantagem para todos, pois 
o primeiro, em lugar dos 17 e meio 
camelos ficou com 18;  o segundo, que 
teria direito a 11 e um quebrado, ficou 
com 12; o terceiro, que ficaria com 3 
camelos e pouco, ficou com 4 e, como a 
soma 18 + 12 + 4 dá 34, sobraram dois 
animais, um dos quais voltou ao amigo 
que dera a carona, o outro ficou pra ele. 
O segredo está no fato de que a soma 
de um meio, mais um terço, mais um 
nono não dá um inteiro. 

Aí se deu que, quando eu lia os 
chamados Diálogos de Platão, tropecei 
no Mênon, em que o velho Sócrates, 
pra provar que a maioria das coisas 
não as aprendemos, mas as rememo-

ramos de vidas passadas – processo 
chamado metempsicose -  põe-se a 
interrogar um escravo do persona-
gem-título, ignorante em geometria, 
de modo que, surpreendentemente, 
o homem parece revelar-se capaz de 
calcular o dobro da área de um qua-
drado, “o que, evidentemente, ele já 
sabia de outra encarnação”. Terminei 
de ler o livro estupefato, mas com um 
tremendo “não pode ser” atravessado 
na mente. Reli imediatamente o diá-
logo e vi a mutreta: Sócrates, no que 
desenhava a figura geométrica e fazia 
perguntas, dava – embutidas nelas - as 
respostas. Veja, na parte essencial do 
livro: “Dize-me, rapaz: sabes o que é 
um quadrado?” “ Sei.” “Não é uma figu-
ra, como esta, de quatro lados iguais?” 
“É.” “E estas linhas, que cortam o 
quadrado pelo meio, não são também 
iguais?” “São.” “Esta figura poderia ser 
maior ou menor, não poderia?” “Po-
deria.” “Se, pois, este lado mede dois 
pés e este também dois, quantos terá 
a superfície deste quadrado? Repara 
bem: se isto for igual a dois pés e isso 
igual a um pé, a superfície não terá de 
ser o resultado de uma vez dois pés?” 
“Terá.” “Mas este lado mede também 
dois pés; portanto a superfície não é 
igual a duas vezes dois pés?” “É.” “A 
superfície, por conseguinte mede duas 
vezes dois pés?” “Mede.” “E quanto 
iguala duas vezes dois pés?” “ Quatro.”

Claro que Sócrates e o Homem 
que Calculava enrolavam Mênon  e os 
cameleiros. Mas Platão quis também, 
de quebra, nos enrolar. 

Lula só vai poder ir aos Estados 
Unidos depois do segundo turno.Até 
lá, ele estará ocupado com a tarefa de 
eleger Haddad. Até agora tem dado 
Hadad na cabeça, mas ultimamente 
Serra tem subido – sem que Hadad 
tenha descido. A diferença caiu, agora 
é de 16 pontos. Não é muita coisa para 
um eleitorado instável como o de São 
Paulo, que não sabe o que quer. Às 
vezes, um candidato vai dormir eleito 
e acorda derrotado, ou vice-versa. 
Erundina ganhou assim. 

Para Haddad, ter chegado ao se-
gundo turno já foi uma grande vitória, 
pois ele estava em terceiro lugar e não 
tem terceiro turno – a não ser no tape-
tão. E Russomano, que era o favorito 
absoluto, despencou do palanque e 
caiu no fosso do terceiro. fenômeno 
como esse só acontece em cidade 
grande, com o povo e sua vontade fei-
ta pelos meios de comunicação – que 
os colonizados chamam de “mídia”. 

Mas, nunca é demais dizer, “mí-
dia” é a corruptela de “media” que é 
o masculinoplural de “medium”, que 
quer dizer meio – palavra que tem 
mais de mil anos de serviço na lín-
gua portuguesa, contra meia centena 

de anos da novata e americanalhada 
“mídia”. A uma altura dessas, Russo-
mano está contemplando sua medalha 
de bronze a qual ninguém dá nada por 
ela, pois, se ele não pôde ser ouro ou 
prata no primeiro turno, muito menos 
poderá definir o segundo.

A educação e a moderação mos-
tradas pelos candidatos no primeiro 
turno dissiparam-se com a proximi-
dade do segundo. Antes, ninguém 
queria se queimar com ninguém, para 
garantir um possível acordo quando 
viesse o segundo turno. Mas agora, 
com as posições definidas, o vale-tudo 
tá valendo. Os dois candidatos mais 
parecem pugilistas na hora da pesa-
gem, um encarando o outro e xingan-
do baixinho a mãe do adversário.

Enquanto isso, Lula vai conti-
nuando seu périplo, percorrendo 
os maiores colégios para ganhar as 
eleições municipais – que podem ser 
decisivas na eleição presidencial que 
se aproxima, seja Dilma ou ele o can-
didato das esquerdas. Só depois Lula 
poderá ir aos Estados Unidos, apoiar 
seu amigo Obama, que lhe pediu 
arreglo. O cara é forte. Quem sabe, ele 
ganha algum cargo na ONU.

Editorial

Um
O Malba Tahan de Platão

 A educação federal

O cara apoia Obama

Inexplicavelmente, as empresas 
que tocam os lotes 10(Cus-
tódia-PE) e (Sertânia-PE) da 
transposição do São Francisco 
paralisaram os serviços, o que 
pode trazer complicador para o 
cronograma da obra. O Ministé-
rio da Integração já notificou as 
empresas, ameaçando-as com as 
sanções contratuais.
Os lotes paralisados compõem-
-se de aqueduto, pontes e reser-
vatório, de responsabilidade do 
Consórcio Emsa/Mendes Júnior. 
Tem 35 quilômetros de extensão 
e apenas 55,7 dos serviços exe-
cutados. O outro lote, do Consór-
cio OAS/Galvão/Coesa, com 28 
quilômetros, tem apenas 33% 
dos serviços concluídos.  

Eleito prefeito pela oposição 
em Piancó, Sales Lima (DEM) 
não perde tempo esperando 
a posse chegar. Já esteve 
com metade do  secretariado 
do Governo  do Estado formu-
lando pleitos sobre a necessi-
dade do município que vai ad-
ministrar a partir de janeiro. 
Tem obtido boas promessas 
de retorno.

Como os telefones na Pa-
raíba passarão a ter nove 
dígitos em 2015, não cus-
ta avisar às operadores da 
telefonia móvel no Esta-
do. Hoje, com apenas oito 
números, já é uma proeza 
conseguir completar uma 
ligação...

Na terça-feira o plenário 
da Câmara Federal ana-
lisa a Medida Provisória 
(MP) 574/2012, que pre-
vê benefícios a Estados e 
Municípios que pagarem à 
União as dívidas acumula-
das até 2011 relativas ao 
Pasep.

Chegou ontem às mãos da presidente Dilma, carta de Eduardo Campos (PSB), go-
vernador de Pernambuco, pedindo agilidade nas ações emergenciais da Operação 
Seca. Campos relata  dificuldades nas ações em parceria com a União e apresenta 
sugestões de complementação de renda, para ampliação do programa Bolsa-
-Estiagem. O  deputado paraibano  Wilson Filho(PMDB) também fez idêntico apelo.

O ministro Ayres Britto, que presi-
de brilhantemente o julgamento 
do Mensalão no Supremo Tribunal 
Federal, está queimando os últi-
mos cartuchos. Ele se aposenta no 
próximo dia 18, compulsoriamente 
aos 70 anos. Quatro dias depois o 
ministro Joaquim Barbosa assumi-
rá a presidência do STF.
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A diferença é que a engenhosa brincadeira do primeiro, é engenhoso 
engodo pra nos convencer da imortalidade da alma, do segundo”.

“A educação e a moderação mostradas pelos candidatos no primeiro 
turno dissipou-se com a chegança do segundo. O vale-tudo tá valendo.”
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O Ministério Público tem 
colocado o dedo, com justa 
razão, em alguns concursos 
arrumados de última hora 
pelos prefeitos que estão 
saindo. Não faz sentido a 
pouco menos de três meses 
para terminar o mandato  um 
prefeito anunciar concurso. 
Pode ter as melhores das 
intenções,  mas cheira a ar-
rumação.
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André Luiz 
Superintendente da Espep

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de outubro de 2012

EXCLUSIVO

Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep) tem 
interiorizado suas ações e aumentado a oferta de cursos, o 
que contribuiu para o crescimento de mais de 200% no número 
de servidores capacitados pelo órgão em comparação aos anos 
de 2010 e 2011. Somente neste ano já foram formados 7.104 
servidores. Em 2011, durante todo o ano, a Espep formou 5.985 
mil servidores, enquanto que, em 2010, apenas 2.133 pessoas 
foram capacitadas. Além dos cursos de qualificação profissional, 
o órgão também oferece o Projeto “Imersão em Línguas”, 
disponibilizando três cursos de línguas estrangeiras: Inglês, 
Espanhol e Italiano. A Espep também estuda a viabilidade de 
implantar mais um curso,  o de mandarim, idioma chinês que tem 
mais falantes do que qualquer língua no mundo. Na entrevista a 
seguir, o superintendente da escola, André Luiz de Sousa, explica 
como o trabalho vem sendo desenvolvido para elevar o número 
de servidores públicos qualificados no mercado de trabalho, 
destacando o projeto de interiorização das ações do órgão, 
através do Espep Itinerante, que circula por cidades do Estado 
com um ônibus adaptado transportando material didático e 
professores. A iniciativa capacitou no ano passado 1.131 pessoas 
no interior, enquanto que, neste ano, até o momento, já formou 
1.407 pessoas com os cursos profissionalizantes.

A
Quais os cursos oferecidos hoje 

pela Espep ao servidor público esta-
dual?

A Espep trabalha hoje com cursos vol-
tado para todas as linhas de conhecimento 
do Estado na área da administração di-
reta e indireta. Ou seja, nós trabalhamos 
com cursos direcionados a capacitação 
de servidores das Secretarias de Estado 
da Educação, Esporte, Administração Pe-
nitenciária, Agricultura, entre outras que 
fazem parte da administração direta. Nas 
indiretas, a exemplo do Porto de Cabedelo 
e outros, nós também realizamos cursos 
de capacitação voltados exclusivamente 
para as áreas direcionadas. E, para isso, 
nós que fazemos a Espep temos o cuida-
do de conversar com os diretores gestores 
dos recursos humanos desses órgãos para 
termos conhecimento sobre a demanda e, 
com base nessas informações nós monta-
mos a grade de programação dos cursos a 
serem oferecidos.

Cerca de quantos cursos já foram 
oferecidos aos servidores na atual ad-
ministração?

Somente neste ano nós já formamos 
7.104 servidores, no ano passado nós for-
mamos 5.985 mil servidores, enquanto 
que em 2010, período da gestão anterior, 
apenas 2.133 pessoas foram capacitadas. 
Se fizermos um comparativo com o ano 
anterior a nossa gestão, vemos que o nú-
mero de formando cresceu bastante. Nós 
fizemos um relatório sobre as ações rea-
lizadas no ano de 2010 e detectamos que 
foi realizado um total de 84 cursos. No pri-
meiro ano da nossa gestão subimos de 84 
para 309 cursos de capacitação realizados. 
Neste ano de 2012, que ainda estamos por 
terminar, antes de fecharmos o ano nós já 
fizemos 417 cursos para 7.104 formandos. 
Esses dados se referem apenas aos cur-
sos realizados na sede da Espep em João 
Pessoa, fora ele nós também lançamos o 
Projeto Espep Itinerante que faz parte o 
programa de interiorização das ações do 
Governo do Estado.

Quais os municípios contemplados 
com o Espep Itinerante e quantos ser-
vidores foram beneficiados?

Ao assumirmos a direção, nós detec-
tamos que a Espep estava beneficiando 
apenas aos servidores da região metro-
politana de João Pessoa. Então, diante da 
determinação do governador de interio-
rização das ações, nós elaboramos um 
projeto e assim nasceu o Epep Itinerante. 
Esse projeto leva cursos profissionalizan-
tes para diversos recantos da Paraíba que 
são realizados dentro de um ônibus, equi-
pado com computadores, professores, ma-
teriais didáticos e a equipe técnica. Então, 
no ano de 2011 o Espep Itinerante formou 
1.131 pessoas no interior, enquanto que 
neste ano, que ainda não fechamos, já fo-
ram formados 1.407 pessoas com os cur-
sos profissionalizantes. Ou seja, a Espep 
formou na realidade 7.104 servidores em 
João Pessoa mais 1.407 no Espep Itineran-
te. Além de que, nós também realizamos 
eventos no auditório.

Que tipos de eventos são realiza-
dos no auditório da Espep?

Nós recebemos solicitações de di-
versas secretarias ou órgãos do governo 
para realização de encontros, seminários, 
reuniões ou outros tipos de eventos. Por 
exemplo, se um determinado órgão quer 
fazer um treinamento voltado para os 
seus servidores de uma área especifica, 
nós atendemos a solicitação e chamamos 
isso de eventos e não de cursos. Então, 
nós já atendemos 2.991 pessoas em even-
tos realizados na casa. Somando cursos, 

eventos e interiorização nós já formamos 
neste ano 11.502 pessoas no Estado. Já no 
ano de 2011, somando esses três, nós for-
mamos 11.916, ou seja, está faltando 300 
pessoas para bater o total de pessoas ca-
pacitadas durante todo o ano passado, nos 
três meses restantes deste ano.

Quem tem direito a fazer os cursos 
da Espep?

O servidor público estadual, estando 
ele na condição de efetivo ou de comissio-
nado, tem direito a usufruir do projeto de 
qualificação profissional realizado na Es-
pep. Nós temos aqui cursos de pequena e 
média duração, além de Pós-Graduação. 
Caso o servidor federal ou municipal queira 
fazer um curso na Espep, a prefeitura ou o 
órgão federal procura a direção e celebra um 
convênio com a Espep. Ou seja, a Espep, em 
sua lei está preparada para atender o órgão 
estadual, que é sua missão, mas também o 
federal e municipal.

Quais os cursos de Pós-Graduação 
oferecidos?

A Espep mantém uma parceria com 
todas as instituições de ensino superior 
seja ela pública ou privada. No entendi-
mento da demanda do órgão, nós prioriza-
mos a área do servidor. Por exemplo, nós 
temos servidores do Tribunal de Justiça 
que estão fazendo o curso de Pós-Gradua-
ção voltado para a auditoria. Caso a Secre-
taria da Saúde tiver interesse, nós faremos 
um curso voltado para a sua área e assim 
por diante.

A Espep também tem formado ser-
vidores nos cursos de línguas. Quais es-
tão sendo oferecidos?

Nós estamos com cinco projetos de 
cursos. Um dos projetos se chama “Imer-
são em Línguas”.

Mas o que vem a ser esse projeto? 
Nós acreditamos que devido a visão 

do Governo do Estado no setor de indús-
tria e também no advento da Copa do 
Mundo, era necessário desenvolver um 
projeto voltado para a área de línguas 
estrangeiras. Aí nós temos na Espep três 
cursos de línguas estrangeiras que são o 
de Inglês, Espanhol e Italiano, esses são 
permanentes. Esse é um projeto fantástico 
e de grande aceitação, os professores que 
estão dando as aulas têm um excelente 
nível e estão tendo uma aceitação muito 
grande por parte do servidor. No momen-
to nós estamos estudando a viabilidade de 
implantar mais um curso que é o da língua 
mandarim, que hoje é muito bem falado 
no mundo.

Já existe data prevista para a reali-
zação de novos cursos neste ano?

Com certeza. Na última sexta-feira a 
Espep encerrou o período de inscrição 
dos cursos cujas aulas serão realizadas 
aos sábados e já iniciaram no último sá-
bado. Os cursos são os de Introdução à 
Conservação do Patrimônio Histórico 
e Cultural, Introdução ao Web Design, 
Auditoria Pública – Módulo I, Oratória – 
Expressão Verbal e Corporal, Italiano IV 
– Módulo I, Inglês IV – Módulo I e Espa-
nhol IV – Módulo I. Além dos cursos de 
Organização de Eventos para o setor pú-
blico, Formação de Líderes com Equipes 
Eficazes, Capacitação em Gênero e Di-
versidade Sexual, Defesa Pessoal, Intro-
dução ao Excel, Capacitação em Serviços 
de Nutrição e Gastronomia, Contratos da 
Administração Pública, Direção Defensi-
va, Introdução à Internet e Fundamentos 
da Qualidade de Vida X Diminuição do Es-
tresse Diário, cujas aulas foram iniciadas 
na úmtima segunda-feira.

Projeto da Espep 
leva conhecimento itinerante
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Em cima da hora

Ricardo reúne prefeitos e vices
GESTORES ELEITOS

Governador discute desa-
fios de gestão, futuras par-
cerias e anuncia seminário

O governador Ricardo 
Coutinho, acompanhado do 
vice Rômulo Gouveia, recebeu 
em audiências, durante todo 
o dia de ontem, 52 prefeitos 
e 32 vice-prefeitos eleitos na 
Paraíba. Nos encontros que 
aconteceram no Salão Rosa, 
do Palácio da Redenção, o 
gestor estadual apresentou 
os projetos, parcerias e inves-
timentos que devem ser feitos 
nos municípios, além de ouvir 
algumas demandas dos futu-
ros prefeitos.

Durante as audiências, o 
governador aproveitou para 
informar que em dezembro 
deste ano será realizado um 
seminário para discutir os 
desafios da administração 
pública e as políticas públi-
cas federais e estaduais com 
os 223 prefeitos e vice-pre-
feitos eleitos, além dos re-
presentantes de instituições 
públicas financeiras. 

Ricardo apresentou a 
equipe de governo e pediu 
colaboração na articulação 
e na elaboração de políticas 
públicas que reflitam na me-
lhoria da qualidade de vida 
da população. Ele informou 
ainda que estará lançando no 
próximo ano o novo edital do 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social com editais para a saú-
de, educação e novas áreas, 
de acordo com as necessida-
des de cada município. 

O gestor estadual desta-
cou também que, apesar das 
dificuldades, como as perdas 
do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), que chegam a 
R$ 257 milhões, e da longa 
estiagem, o governo traba-
lha para o próximo ano com 
recursos na ordem de R$ 4 
bilhões em obras em todas as 
regiões do Estado. 

Os guias no rádio e na 
televisão dos candidatos a 
prefeito de Campina Grande 
Romero Rodrigues (PSDB), 
da coligação “Por amor a 
Campina”, e Tatiana Medei-
ros (PMDB), da coligação 
“Campina segue em frente”, 
foram encerrados com reno-
vação de críticas e acusações. 
O programa do tucano mos-
trou o interior do Hospital da 
Criança, aberto há cerca de 
quatro meses. Para fazer as 
filmagens, de acordo com as 
apresentadoras do progra-
ma, foram usadas câmeras 
escondidas, tendo a ajuda 
de funcionários. As imagens 
mostraram que apenas uma 
parte do prédio é utilizada, 
salas ocupadas por móveis e 
equipamentos hospitalares 
descartados e a área onde 
roupas de cama seriam “es-
tendidas sem maiores cuida-
dos”. O guia tucano também 
mostrou um funcionário 
afirmando que o aparelho 
de Raio-X é antigo, sendo ne-
cessário usar um secador de 
cabelos para ajudar a revelar 
os filmes.

A denúncia foi encerra-
da com a promessa de que, 

se eleito, o prefeitável do 
PSDB vai colocar para fun-
cionar plenamente o hospi-
tal. As pesquisas de inten-
ção de votos neste segundo 
turno, mostrando Romero à 
frente da adversária, foram 
elencadas no programa. Já 
no guia de Tatiana Medeiros, 
a apresentadora classificou 
Romero como “uma tentativa 
desesperada de retorno de 
um grupo que já teve o po-
der por vinte anos e usufruiu 
esse poder até esgotá-lo”. 
Mais uma vez, o marketing 
da peemedebista vinculou 
o tucano ao governador Ri-
cardo Coutinho, assumindo 
de vez que eleger Tatiana 
faz parte do projeto de can-
didatura do atual prefeito de 
Campina Grande, Veneziano 
Vital do Rêgo, ao Governo do 
Estado, em 2014. 

O programa final da can-
didata do PMDB reprisou as 
falas do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e da pre-
sidente Dilma Rousseff, que, 
neste segundo turno, gra-
varam mensagens pedindo 
voto para Tatiana. Ao lado da 
candidata, o ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, tam-

bém pediu o voto dos cam-
pinenses. Padilha chegou à 
cidade na noite da quinta-
-feira, e, além de gravar para 
o guia de Tatiana Medeiros, 
participou de comícios. Em 
sua despedida, ao lado das 
filhas, Tatiana disse esperar 
ter sido compreendida pelos 
campinenses. “Tive a opor-
tunidade de mostrar a todos 
quem sou, como construí mi-
nha vida, meu caráter e mi-
nha independência, e mos-
trar aos campinenses o que 
realizei fora e dentro do ser-
viço público, e o muito que 
pretendo fazer para melho-
rar a minha cidade e a vida 
do nosso povo”, comentou.

Romero Rodrigues, por 
sua vez, agradeceu o apoio 
da população ao longo da 
campanha e garantiu que, se 
eleito, será o prefeito de to-
dos. “Deus me permitirá con-
duzir cada um desses pas-
sos para um futuro de mais 
dignidade, de mais justiça e 
igualdade. Quero ser prefei-
to não de grupos ou facções, 
mas de todos os campinen-
ses. E é para todos que eu 
vou trabalhar até o limite de 
minhas forças”, concluiu.

Acusações e promessas 
marcam últimos programas

ROmERO x TaTIana

O Jornal a União circula na sua edi-
ção de domingo (28) com a Revista Pa-
raíba Terra Forte, suplemento que se 
propõe ser canal de troca de experiên-
cia entre os centros de pesquisa e tec-
nologia e da extensão rural e o homem 
que trabalha a terra. A Secretaria do 
Desenvolvimento Agropecuário e da 
Pesca, através do seu secretário, Mare-
nilson Batista da Silva, e suas vinculadas 
estão dando apoio indispensável para 
efetivação do projeto e, com certeza, 
outros parceiros também manifestam 
desejo de se integrar a essa iniciativa.

O enfoque central da Revista Pa-
raíba Terra Forte é a linguagem e a 
abordagem de temas que venham a 
ser motivo de reportagens, sempre na 
perspectiva de fazer com que o agricul-
tor rural possa interagir entre com seus 
interlocutores, que são justamente os 
técnicos e pesquisadores.

A revista surgiu da necessidade de 
levar ao homem do campo informa-
ções indispensáveis para bem executar 
suas atividades agrícolas. A proposta de 
editar o suplemento foi aprovada pelo 
superintendente Fernando Moura e o 
diretor técnico Gilson Renato.

a União lança revista 
sobre agropecuária

PaRaÍBa TERRa FORTE

“O Estado está tendo 
a capacidade de olhar para 
os municípios e quer que 
os prefeitos também olhem 
para o Estado. O governo 
está à disposição de cada um 
dos eleitos e eleitas e quer 
integração para que todos 
possam aproveitar esse bom 
momento para a Paraíba”, en-
fatizou o governador duran-
te a audiência realizada pela 
manhã com 35 prefeitos e 23 
vices que foram eleitos.

A prefeita eleita de Mu-
lungu, Joana D’arc Rodrigues, 
fez uma avaliação positiva 
da reunião. Ela afirmou que 
assumirá a prefeitura com 
muitos problemas, mas já 
trabalha na perspectiva de 
resolvê-los para poder fir-
mar as  parcerias, seja no di-
álogo ou nos investimentos 
federais e estaduais. “Que-
remos organizar as finanças 
do município para trazer es-
sas experiências do governo 
que estão dando certo para o 
nosso município”, ressaltou.

A prefeita eleita de Ca-
jazeiras, Denise Oliveira, 
agradeceu ao governador 
por abrir as portas do Palá-
cio para os novos prefeitos 
mostrando a sua vontade de 
trabalhar junto com os mu-
nicípios. “Esse é um apoio 
importante, pois sabemos 
que vamos encontrar muitas 
dificuldades no nosso muni-
cípio, mas, ao mesmo tempo, 
com o apoio do Governo do 
Estado nos sentimos mais 
seguras para trabalhar e re-
tomar o desenvolvimento do 
município e o bem-estar da 
população”, afirmou.  

Denise Oliveira afirmou 
que irá marcar uma audiên-
cia individual com o gover-
nador para discutir os pro-
blemas, soluções e projetos 
a serem desenvolvidos em 
Cajazeiras. Ela destacou que 
o município buscará firmar 
convênios federais e estadu-

ais como o Pacto pelo Desen-
volvimento Social. 

Marcelo Mendonça, pre-
feito eleito de Lucena, afir-
mou que governará buscan-
do estreitar as parcerias com 
o Estado na saúde, educação, 
esporte e turismo. “Espera-
mos trabalhar em sintonia 
com o governo e fazer uma 
administração que sirva 
como vitrine”, completou.

O prefeito eleito de Pe-
dras de Fogo, Derivaldo Ro-
mão (Dedé), afirmou que ter 
um governador aliado será 
muito positivo e as parcerias 
que serão formadas serão 
determinantes para o cres-
cimento socioeconômico de 
Pedras de Fogo. Ele destacou 
que já tem audiências marca-
das nos ministérios e agen-
dará uma audiência com o 
governador para tratar dos 
interesses específicos do 
município.

Na audiência realizada 
à tarde, Ricardo recebeu ou-
tros 17 prefeitos e nove vices 
do PSD. Os novos gestores 
municipais fazem parte do 
partido do vice-governador 
Rômulo Gouveia. Na ocasião, 
o governador e seu vice res-
saltaram o compromisso do 
Governo do Estado com os 
municípios e das parcerias 
que serão firmadas.

Rômulo informou que 
alguns gestores aproveita-
ram o encontro para fazer al-
gumas reivindicações. “Eles 
aproveitaram para falar dos 
problemas com abasteci-
mento d’água, nas estradas 
e situação de seca que assola 
os municípios. O governador 
aproveitou para falar dos 
projetos, e citou exemplo do 
Pacto Social, do transporte 
escolar, além das parcerias 
que deverão ser feitas para 
dar condições para os novos 
prefeitos. Vamos governar a 
partir de 1º de janeiro com 
todos os 223 prefeitos”.

Na segunda e última reu-
nião do Conselho Arbitral, 
que ocorreu ontem à tarde, 
na sede da Federação Parai-
bana de Futebol (FPF), ficou 
decidido que o Campeonato 
Paraibano de 2013 será dis-
putado em dois turnos e um 
cruzamento olímpico. No 
primeiro turno as oito equi-
pes – Botafogo, Auto Esporte, 
CSP, Treze, Nacional de Patos, 
Cruzeiro de Itaporanga, Atlé-
tico e Paraíba de Cajazeiras 
– jogarão em partidas de ida 
e volta, classificando os dois 
melhores, sendo rebaixadas 

duas equipes para a Segundo-
na/2014. A segunda fase será 
disputada com os seis clubes 
do turno anterior, além da 
participação de Campinense 
e Sousa - que ficarão de fora 
do início do Estadual, já que 
estarão disputando a Copa do 
Nordeste/2013, que aconte-
cerá de 20 de janeiro a 17 de 
março – que atuarão em jogos 
de ida e volta, classificando os 
dois melhores. 

A etapa final contará 
com os dois primeiros co-
locados do turno e returno, 
que disputarão um cruza-

mento olímpico, em jogos de 
ida e volta, para se conhecer 
o campeão da temporada, 
que disputará o Campeonato 
Brasileiro da Série D, Copa 
do Nordeste e Copa do Bra-
sil/2014. Os dirigentes dos 
clubes participantes estive-
ram presentes ao encontro, 
onde aprovaram a nova fór-
mula de disputa do Paraiba-
no, que terá início no dia 6 
de janeiro. O regulamento e 
a tabela deverão ser divul-
gados pela FPF na próxima 
semana, como determina o 
Estatuto do Torcedor.

FPF decide que Paraibano 
2013 será decidido em 2 turnos

REUnIÃO DO COnSELhO aRBITRaL
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Ricardo pediu a colaboração na elaboração de políticas para melhorar a qualidade de vida da população

“A revista será esse canal de li-
gação entre os centros de pesquisas, 
a extensão rural e o produtor rural, 
objeto central de todo o trabalho dos 
órgãos ligados a agropecuária”, afir-
mou o editor José Nunes.

FOTO: Secom-PB

Marenilson Batista, secretário da Sedap
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Sesc inscreve para 
workshop de bateria 
com Edu Ribeiro
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Tânia Gomes faz 
show hoje na Usina 
Cultural

Nova peça do Grupo 
Graxa será encenada 
no Piollin 
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MÚSICA TEATRO

É clichê começar esta matéria escrevendo que os 
Titãs têm vigor para outros 30 anos – ou mais – de 
carreira. Eles têm, é verdade. Mas um passo de 
cada vez. Eles estão em turnê pelo país no show 
que comemoram as primeiras três décadas de 
carreira. Para tanto, escolheram remontar o show 
de um dos discos mais explosivos do grupo: Cabeça 
Dinossauro, de 1986.

A vez de João Pessoa receber Paulo Miklos, Tony Bellotto, 
Sérgio Britto, Branco Mello e Mário Fabre será hoje à noite, no 
Jacaré Pop. Os ingressos custam R$30 (pista) e R$ 60 (vip), com 
doação de 1kg de alimento não perecível. Isso porque o evento 
faz parte do Projeto Eu Faço Cultura e quem vai abrir é o grupo 
Marambaia.

Os Titãs consideram que o primeiro show do grupo foi 
no Sesc Pompeia, em 1982. Oito garotos de 20 anos que con-
tribuíram para a década de 80 ser a era mais esplendorosa do 
rock nacional, ao lado de bandas como Barão Vermelho, Legião 
Urbana e Paralamas do Sucesso.

Neste período, viveram altos e baixos. Viveram e fizeram 
uma nação rockeira inteira viver também. Foram 17 álbuns 
gravados – o último foi Sacos Plásticos –, com críticas positivas 
e negativas. Sentiram na pele a dor da morte do guitarrista Mar-
celo Fromer por atropelamento em 2001, viram Branco Mello 
sofrer um aneurisma em 1998, viram Charles Gavin, Nando Reis 
e Arnaldo Antunes buscarem outros planos em carreira solo.

Mas os Titãs continuam ali, preservando o espírito rock 
n’roll, preservando o discurso político e social desde a década 
de oitenta. Mostram que ter 50 anos é apenas um número de 
registro de nascimento.

“Foi, e tem sido, acima de tudo muito divertido”, disse o gui-
tarrista Tony Bellotto em conversa por email ao jornal A União.

Os Titãs iniciaram as comemorações dos 30 anos do grupo 
no último dia 6, com show no Espaço das Américas, em São 
Paulo. Na ocasião, conseguiram reunir todos os ex-integrantes 
vivos para relembrarem momentos da carreira. Nando Reis, 
Arnaldo Antunes e Charles Gavin, que saiu recente do grupo 
(Marcelo Fabre o substituiu na bateria) fizeram parte do show.

Foi a primeira reunião de todos desde o Acústico MTV, de 
1997. Nos ensaios, cuja cobertura o público pôde acompanhar 
nas redes sociais da banda, o clima foi o de que o tempo longe 
um do outro não foi tanto assim. “Um reencontro de velhos 
amigos. Muito emocionante”, resumiu Bellotto.

Reviveram o show do raivoso disco Cabeça Dinossauro, 
em que boa parte das músicas ainda é tocada até hoje. ‘Cabeça 
Dinossauro’, “AA UU”, ‘Igreja’, ‘Polícia’, ‘Estado violência’, ‘Bichos 
escrotos’, ‘Família’, ‘Tô cansado’, todas estas estiveram naquele 
set list e em outros shows da banda nesta turnê.

“Nada pode ser melhor do que constatar que o disco ainda 
mantém a força de 27 anos atrás”, disse Bellotto, que explicou o 
motivo de terem escolhido justamente Cabeça Dinossauro para 
tocar nos 30 anos.

“Foi um conjunto de fatores. Cobranças do público e dos 
promotores de shows, mais a oportunidade de celebrar os 30 
anos de carreira. Achamos que seria um bom momento pra 
rememorar esse disco antológico”, explicou.

Eles tocaram faixas de outros álbuns, como ‘Sonífera ilha’ e 
‘Marvin’, sucessos do primeiro disco de 1984. Em outros shows 
pelo país já não contaram mais com as participações de Gavin, 
Reis e Antunes. Uma pena.

“Ninguém aguenta tanta emoção assim”, brincou Bellotto, 
que revelou que toda a formação deve fazer outro show desses 
no Rio de Janeiro.

Para sorte dos nordestinos, a turnê começou em São Paulo 
mas veio logo para região. Tocaram em Fortaleza em um show 
do Ceará Music que raiou o dia, em Recife, ontem foi em Natal 
e hoje é a vez de João Pessoa, que viu pelas últimas o grupo em 
apresentação ao lado de Paralamas do Sucesso, há quatro anos.

“Temos muitos e bons fãs por aqui e nos divertimos muito 
pelo Nordeste. São cidades agradáveis, com pessoas simpáticas e 
receptivas, e com excelente culinária”, exaltou Tony Belloto, que 
afirmou que a capital paraibana pode esperar o melhor dos Titãs.

“Titãs no seu melhor. Esse show do Cabeça Dinossauro nos 
apresenta no que temos de mais essencial: a formação elétrica 
e roqueira”, completou.  

Os Titãs se apresentam hoje no Jacaré Pop, com o show de seu 
álbum mais explosivo em comemoração aos trinta anos de carreira

Rock na cabeça
Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Os Titãs trazem para 
João Pessoa o show do 
álbum Cabeça 
Dinossauro. Antes
deles, sobe ao palco 
o grupo Marambaia

FOTOS: Marcelo Tinoco/Divulgação 
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Vivências

Como o faço em todas as eleições, quando a 
seção abriu, eu fui um dos primeiros da fila. Não   
utilizei o dispositivo legal que permite a idosos(?) 
passarem à frente,  preferi me encostar na parede 
e  esperar. Fiquei atento ao movimento das pessoas 
no largo corredor e, de vez em quando fechava os 
olhos, para meu pensamento viajar no tempo com 
mais desenvoltura. As pessoas passavam por mim, 
sou  reconhecido por algumas que até me saúdam 
e  buscam saber em qual candidato votarei – mas 
nenhuma delas pode adivinhar o que  penso na-
quele momento.

Este longo corredor, que começa na porta 
do auditório e termina no banheiro das moças, 
pouco mudou nesses 61 anos. As salas com suas 
paredes largas e um pé-direito que já não se usa, 
continuam as mesmas. Foram pintadas há alguns 
anos, mas a pintura não lhes tirou a identidade, 
muito menos os pisos que eram de taco de madei-
ra e que foram substituídos por cerâmica. Apenas 
as janelas de vidro apresentam painéis quebra-
dos, talvez pela má educação de alguns vândalos, 
mas suas armações de ferro permanecem as mes-
mas. Aqui e ali colocaram ventiladores de teto, 
certamente para diminuir o  calorão dos tempos 
de hoje.

Nos meus devaneios, quase me esqueci de 
que tenho a obrigação de votar. Alguém, atrás de 
mim,  me cutuca e me lembra que tenho de andar, 
não posso deixar a fila parada. Esse alguém não 
imagina que, naquele instante, estou navegando 
noutro mundo - no uso do  direito inelutável de 
me reencontrar com o passado.

É esse passado que, de repente me faz orgulho-
so da túnica bege do Liceu Paraibano – uma calça 
comprida bem vincada com bainha italiana, uma 
camisa branca de tricoline e um paletó com om-
breiras, bolsos externos e esplendorosos botões 
pretos. O par de sapatos pretos e as meias brancas 
de algodão completam esse vestuário, que me dá 
um garbo que nunca imaginei ter. Pareço até bem 
mais alto do que o 1,50m  que Vellosão sapecou 

na minha ficha no exame biométrico.
Entro na sala para votar e, em vez de me 

apresentar ao presidente da seção e lhe entregar 
o título de eleitor, me posto diante do professor 
Celestin Marius Malzac e declino verbos france-
ses. Ele me dá um dez  e, por acréscimo, um livro  
de sua autoria, devidamente autografado, como 
prêmio  ao meu bom desempenho no aprendizado 
do seu idioma pátrio.

O mesário me desperta do sonho e me adverte 
que preciso ir à cabine de votação e apertar a tecla 
com o número dos meus candidatos. Encaminho-me 
lentamente e atrás do biombo da cabine eleitoral 
levo poucos segundos para cumprir o ritual da 
festa da democracia. Retiro-me e me dirijo aos 
dirigentes da mesa e, antes de receber o título 
eleitoral de volta, paro por alguns instantes que me 
parecem uma eternidade e ao invés de enxergar na 
mesa  o presidente da seção eleitoral, quem eu vejo 
naquela hora? A figura magra e baixa do professor 
Juvenal Coelho, o respeitado mestre de Latim que 
ao entregar-me a prova parcial de junho, anuncia 
à classe que me deu a maior nota da turma: 73. A 
menção me deixa orgulhoso, mas tímido que sou 
me faz enrubescido e doido pra correr pra casa – 
dizer aos meus pais que fui laureado.

Recebo meu título e, antes de me despedir dos 
mesários, lhes confesso que naquela sala, há exa-
tamente 61 anos, começava uma jornada de estu-
dante  de escola pública que só terminaria 12 anos 
depois, quando me foi outorgado o diploma de en-
genheiro civil na Universidade Federal da Paraíba 
e lhes afianço que além da satisfação de - de dois 
em dois anos -  exercitar o dever cívico de eleitor, 
aquela era oportunidade única de voltar ao tempo 
de aluno do velho Liceu Paraibano,  primeira série 
ginasial, quinta turma, com todos os sonhos e espe-
ranças de uma época inesquecível.

 Sonhos e esperanças criados e começados a 
viver  naquela mesma sala, onde mais uma vez, na-
quele domingo me reencontrei com o passado.

No início desta semana os 
telejornais nacionais divulgaram a 
morte de um estudante brasileiro 
residente na Austrália, que fora per-
seguido pela polícia daquele país, 
após apresentar comportamento 
suspeito, provavelmente por inges-
tão da droga LSD. 

Este fato, fez com que algumas 
pessoas me procu-
rassem com o intui-
to de obter maiores 
informações sobre 
esta substância.

A LSD é uma 
sigla da expressão 
alemã Lyserg Saure 
Diathylamid. No vo-
cabulário português 
é conhecida como 
LSD - 25 (Dietilami-
da do Ácido Lisérgi-
co) ou mesmo Ácido 
Lisérgico de Dieti-
lamida - 25. Já nas 
“baladas” nacionais 
é batizada pelos seus consumido-
res com o pseudônimo de ácido ou 
“doce”.

Esta droga é derivada de um 
fungo que geralmente se produz no 
grão do centeio, denominado “er-
got” ou “claviceps purpúrea”,  sendo 
uma das substâncias alucinógenas 
mais potentes já registradas na 
literatura médica.

A LSD é de difícil identifica-
ção visual. Trata-se de um cristal, 
podendo apresentar-se de diver-

sas formas, desde líquida ou em 
pó até em pequenas cartelas de 
papel impregnado com a droga, 
aparentando pequenas tatuagens. 
Esta última configuração é a forma 
mais comum de apresentação desta 
substância. 

Embora possa ser aspirada ou 
injetada, o uso de LSD normalmen-

te ocorre por ingestão 
oral, com a colocação de 
pequenos micro-pontos 
ou em gotas debaixo da 
língua.

Vale salientar 
também que uma 
dose, cujo tamanho é 
o equivalente a cabeça 
de um alfinete, que os 
usuários e traficantes 
geralmente denominam 
de “ponto”, leva seu “to-
mador” a uma “viagem” 
de cerca de oito a doze 
horas.

Os efeitos de uma 
dose de LSD podem variar de uma 
grande euforia, desaguando num 
desligamento total ou até mes-
mo no advento de um estado de 
pânico. 

Quando a experiência aluci-
nógena atinge o pico, os usuários 
muitas vezes se sentem separados 
do seu corpo e experimentam cenas 
de sonho como se fossem reais; tão 
reais que estes podem ser domi-
nados pelo pânico ou se machucar 
gravemente.

Dentre as reações físicas, 
podem ainda ocorrer: pupilas 
dilatadas, elevação da temperatura 
do corpo, náuseas, “calombos na 
pele”, suores abundantes, aumen-
to da taxa de açúcar no sangue e 
ritmo cardíaco acelerado. Também 
é comum a perda da percepção de 
profundidade e tempo, acompa-
nhada de distorções em relação ao 
tamanho dos objetos, movimentos, 
cor, som, tato e da sua própria ima-
gem corpórea.

Após os efeitos alucinatórios 
o usuário desta droga poderá 
sofrer de ansiedade ou depressão 
aguda por um período de tempo 
variável.

A recorrência das alucinações 
tem sido constatada depois de dias 
ou meses da última dose, é o cha-
mado flashback.

Nos últimos anos tem crescido 
muito o consumo desta droga no 
Brasil. O aparecimento da mes-
ma é mais comum em ambientes 
fechados, especialmente nas festas 
animadas com música eletrônica. 
As conhecidas raves.

Assim sendo, quero alertar 
pais e mães para que conversem 
com seus filhos sobre a importância 
de uma vida saudável, sem a ne-
fasta interferência das substâncias 
químicas, cada vez mais presentes 
em nosso meio, inclusive esta droga 
em comento, que infelizmente está 
invadindo as festas e reuniões dos 
nossos jovens.

jornalista - ademilson1956@gmail.com

Depois a gente
Se existe uma coisa que ainda me custa 

entender nesse país, essa coisa é a concepção 
equivocada de modernidade e de cidadania que 
reina por aqui.

Por exemplo: Amanhã, tem eleição de novo 
e, em todo o país, a gente vai ver um novo es-
petáculo de rapidez, “precisão” e tecnologia. 
Primeiro porque, como acontece desde 2000, 
ninguém usa mais papel, urna de pano e nem 
risca nada pra votar.

Como nos tempos futuros e inimagináveis, 
é só digitar o número do candidato e, claro, 
confirmar. Uma beleza! E não fica por aí, não!  
Como dizem os brasileiros ultramodernos, bom 
mesmo é o que vem depois: Ao contrário da-
quele moído demorado que se via antigamente, 
a apuração, como diria o saudoso Chico Anísio, é 
vapt vupt.

Pois bem: De certa forma, pra não querer 
tirar uma de radical e meio, diria que tudo isso 
realmente é muito bacana e que pode até ter lá 
seu valor de economia e de resultados.

Afinal de contas, não deixa de ser incrível, 
estupendo, fantástico mesmo, uma votação com 
participação de milhares e até milhões de pes-
soas como essa de amanhã, ter o seu resultado 
anunciado em pouco mais de uma hora. Vejam 
vocês que coisa inusitada! Em uma hora, a gente 
já sabe quem é o nosso novo prefeito.

Tudo bem! Mas por que danado é que só vai 
acontecer em janeiro, o exame de vida ou morte 
que o ancião vizinho meu marcou anteontem 
pelo SUS? Não é incrível!? Como é que uma coisa 
feita tão rapidamente como é um prefeito, mar-
ca, para dois, três meses depois, um exame que 
um cidadão pagador de impostos precisava fazer 
ontem(?)

Eu respeito, acho bacana e admiro muito 
os colegas que trabalham e que gostam de falar 
desse negócio de tecnologia, de modernidade e 
de tudo o mais. Mas, sinceramente, não entendo 
como é que um país é tão moderno numas coisas 
e tão atrasado noutras.

E se digo noutras é porque, em se tratando 
de demora e de tudo lento demais, o problema 
da gente não fica somente na saúde, não. Se 
espalha por muito mais recantos de vida. Vejam 
somente mais um exemplozinho curioso e, cien-
tificamente, comparado:

O tempo que as máquinas do TSE gastam 
para nos dizer quem é o nosso novo prefeito, 
ou os nossos novos prefeitos, é menor do que o 
tempo que o trabalhador leva do trabalho pra 
casa.

É porque, juntando os 50 minutos de pon-
to de ônibus, com os 50 minutos de solavancos 
dentro do buzu entre o centro e o Valentina Fi-
gueiredo, teremos aí 100 minutos. Mais de uma 
hora.

E se o cabra precisar pegar dois buzus, aí 
meus amigos, é um Deus nos acuda! Do trabalho 
pra casa, ele vai levar o tempo que o Brasil leva-
ria para apurar as eleições da gente, dos EUA, da 
França e do mundo todo. Era só o Tio Sam ou a 
ONU pedir!  

E danado mesmo é a gente ainda imagi-
nar que, depois desse verdadeiro espetáculo 
de modernidade de amanhã, as danadas das 
urnas ficam todas devidamente inutilizadas ali 
num depósito do TSE, esperando a eleição de 
2014.

Mas isso, para os técnicos e para a tecno-
logia à brasileira, não há de ser nada. É porque, 
em termos de qualidade e de dignidade humana, 
até 2014, o ônibus do trabalhador e o exame 
do ancião ainda podem piorar muito mais. Até 
porque, pelo que a mídia nos diz, tem coisa mais 
importante pra organizar e pra cuidar.

É verdade: Em se tratando de 2014, primei-
ro a Copa e mais uma eleiçãozinha que já estão 
agendadas. Depois a saúde, depois o transporte 
público, depois a educação...

Ou seja, depois a gente.

Ademilson
JoséNo Liceu, a urna da memória 

LSD – “o doce das baladas”

A recorrência 
das alucinações 
tem sido 
constatada 
depois de dias 
ou meses da 
última dose, 
é o chamado 
flashback
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Tânia Gomes é a atração de 
hoje do Projeto Usina da Música

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de outubro de 2012

Roteiro

A cantora Tânia Gomes 
se apresenta hoje, às 21h, 
na Usina Cultural Energisa, 
interpretando clássicos da 
MPB, além de músicas dos 
seus dois álbuns solos. O 
show faz parte da quinta edi-
ção do Projeto Usina da Mú-
sica. O ingresso custa R$ 10.

Tânia Gomes começou 
sua carreira participando 
de festivais de música e ou-
tros eventos similares. Em 
1990 passou a fazer parte 
da banda Absurdus, na qual 
tocava violão, era vocalista 
e a responsável pelos ar-
ranjos. A banda Absurdus 
era composta por um gru-
po de mulheres – Tânia Go-
mes, Regina Brown, Socor-
ro Estrela, Silvana Moura e 
Tereza Helena - e fez muito 
sucesso durante todo o seu 
trajeto – 1990/1998. O dis-
co Pedaço de Nós, gravado 
pela banda e com participa-
ções especiais, inclui nove 
músicas, das quais sete são 
de Tânia Gomes. A faixa Es-
pelho se tornou, durante 
todo esse tempo, a marca 
de Tânia Gomes e da banda, 
embora as outras músicas 
tenham sido também muito 
aceitas pelo público.

Em 1998 a banda se 
desfez e cada uma das in-
tegrantes continuou sua 
carreira solo ou foi desen-
volver outras atividades 
ligadas à música. Já em 
dezembro de 2005, o gru-
po voltou a se encontrar e, 
numa apresentação única, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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lotou o Paraíba Café, reven-
do seus antigos sucessos.

Em janeiro de 2007 Tâ-
nia se classificou para a fi-
nal do II Festival Mulheres 
cantam mulheres, (Projeto 
Maria Quitéria). Na sua car-
reira solo, Tânia já gravou 
dois CDs: Paradoxo e Tânia 
Gomes Acústico. Em Para-
doxo ela gravou cinco com-
posições suas e em Tânia 
Gomes Acústico ela cantou 
várias das suas composi-

EnCanto e Choro é atração de hoje do 
Projeto Sabadinho Bom

A banda paraibana EnCanto e Choro se apresenta hoje, 
a partir das 12h, na Praça Rio Branco, na programação do 
Sabadinho Bom, que terá um momento especial: a execução 
das músicas ‘Baião delicado’, de Ari Vieira e Waldir Azevedo, 
e ‘Atraente’, de Chiquinha Gonzaga. Pela primeira vez no Sa-
badinho Bom essas composições serão cantadas por Fran-
cinete Socorro, e não apenas executadas por instrumentos. 
A performance vocal será da cantora Francinete Socorro. No 
repertório de hoje, canções compostas por grandes melodis-
tas e letristas não apenas do choro, mas também do samba, a 
exemplo de Cartola, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Antonio 
Callado, Ernesto Nazareth, Vinícius de Morais, Chiquinha 
Gonzaga, João Pernambuco, Noel Rosa, Paulinho da Viola, João 
Nogueira e Ari Barroso.

Facebookcídio

Para não ser deselegante, sempre tenho aceitado adicionar 
“novos amigos” no meu Facebook, muitos dos quais vêm por 
intermédio de outros já adicionados e que, na verdade, não sei 
exatamente quem são. Tanto é que, no meu mais recente acesso, 
espantei-me com a quantidade de “amigos” que consegui reunir 
no meu Facebook. Quase 200!

Como não sou muito de freqüentar esse ambiente virtual, 
para não perder tempo lendo uma porção de baboseiras que 
a maioria das pessoas veiculam, tipo mensagens piegas ou de 
autoajuda, evangélicas, políticas, piadas sem graça, fotos de ani-
mais, lições de moral... Para ser BBF (best friends forever) basta 
um clique e pronto. Como você não cogita em “desadicionar” 
certos “amigos”, muitos deles desagradáveis, chatos mesmo, 
você vai ter que conviver com esses tipos pelo resto da vida?!

Gente de quem você gosta é bacana tê-la e mantê-la no seu 
Facebook. Mas entrar no Facebook não é como entrar na sua 
casa; é como encher sua casa de todo mundo, de toda espécie 
de gente, de papos furados e por aí vai. Pensando nisso, o site 
Fashion Bubbles preparou um manual que pode lhe ajudar - 
“Como se Livrar dos Indesejáveis, Sem Perder a Elegância” -, que 
tem a seguinte tradução parcial de Edgard Pitta de Almeida:

“1 - A maneira mais fácil é simplesmente ‘desfazer a amiza-
de’ e, sem mais delongas, o infeliz estará fora do seu círculo para 
sempre. Ou, pelo menos, até ele descobrir que você o excluiu 
(ou se você for marcado em algum post ou foto por outro ami-
go em comum). Claro que, como se trata de um chato autêntico, 
ele não vai se tocar do “unfriend” e pedirá para ser adicionado 
novamente. 

“2. Se for uma pessoa com quem você quer efetivamente 
manter contato, mas que por algum motivo posta demais ou in-
desejavelmente, você pode optar por excluir as publicações da 
pessoa do seu mural. 

“3. Uma solução interessante é manter o seu perfil escondi-
do é só adicionar pessoas com quem você queira mesmo man-
ter contato. Para os demais, você responde algo do tipo “Não me 
sinto à vontade em me expor nas redes sociais”.

 “4. Quando a pessoa é extremamente chata e você não faz 
questão nenhuma de manter contato com ela, nem que precise 
de um rim futuramente, uma boa opção é bloquear a pessoa. É 
como se fosse um unfriend mais discreto – a pessoa vai sair da 
sua lista de amigos e não vai mais vê-lo. 

“5. Finalmente, a solução mais extremada é sair de vez do 
Facebook. Seja por causa da violação de privacidade, dos termos 
de serviço abusivos, ou porque simplesmente encheu o saco. 
Saiba porém que seus dados dificilmente serão apagados, seja 
da base do próprio Facebook ou dos vários aplicativos que você 
autorizou”. Isso é que podemos chamar de Facebookcídio! 

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

Foto: Divulgação

A Academia Paraiba-
na de Letras vai fazer uma 
homenagem póstuma ao 
escritor e historiador Jo-
acil de Britto Pereira, ex
-presidente da casa, faleci-
do há um mês aos 89 anos. 
Na sessão, que será reali-
zada na próxima segunda-
feira, às 19h, a cadeira que 
ocupava será declarada 
vaga pelo presidente Da-
mião Ramos Cavalcanti. 
Durante a acadêmica 
Ângela Bezerra de Castro 
vai falar sobre “Joacil, o 
homem de letras”, Maria 
das Graças Santiago falará 
sobre “Joacil, o político” e 
Flávio Sátiro destacará “Jo-
acil, o homem jurista” e, em 
nome da família, agradece-
rá o filho do homenageado, 
Eitel Santiago.

APL faz sessão para 
homenagear Joacil 
de Britto Pereira

O Estacine Mundi exibe hoje, 
às 16h, no miniauditório 
I da Estação das Artes, o 
filme Perfume – A História 
de um Assassino, de Tom 
Tykwer, baseado no ro-
mance O Perfume, de Patrick 
Süskind. O longa-metragem 
conta a história fictícia do 
serial killer Jean-Baptiste 
Grenouille, que nasce com 
um olfato apuradíssimo, 
capaz de distinguir os mais 
diferentes cheiros. Jean de-
senvolve uma obsessão em 
tentar guardar os cheiros 
de jovens virgens, tentando 
desenvolver o mais sub-
lime perfume. A entrada é 
gratuita e a classificação 
indicativa é para maiores 
de 16 anos.

Estacine exibe  o 
filme Perfume, de 
Tom Tykwer

Mídias em destaque

Drops & notas

Tânia Gomes vai interpretar clássicos da MPB e composições próprias no Projeto Usina da Música

ções e de outros grandes 
compositores.

Tânia Gomes também 
esteve no Projeto Seis e Meia 
em Campina Grande, no Te-
atro Severino Cabral (2007), 
abrindo o show de Carlinhos 
Mosca. Por aqui na capital 
ela também já participou do 
Projeto Seis e Meia (Palco 
do MAG Shoopping), abrin-
do o show de Maria Creusa 
(2008).

Tânia passou uma 

Em cartaz

Até que a 
Sorte nos 
Separe

Até que a Sorte nos Separe, longa-metragem de Roberto Santucci

Tino é um pai de família 
classe média que vê sua vida e 
seu casamento transformados 
após ganhar na loteria. O proble-
ma é que ele perde tudo em dez 
anos de uma vida de ostentação. 
A partir daí, com a ajuda do vizi-
nho Amauri e de seu melhor ami-
go Adelson, ele tenta esconder da 
esposa que está falido.

Foto: Divulgação

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gê-
nero: Drama. Duração: 130 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Breno Silveira, com Adelio 
Lima, Chambinho do Acordeon, Land Vieira. A 
história do relacionamento conflituoso entre 
Luiz Gonzaga, cantor de enorme apelo popular 
conhecido como o rei do baião, e seu filho 
Gonzaguinha, que também seguiu a carreira 
musical, mas que nunca foi valorizado como 
artista pelo pai. Baseado em gravações reais 
feitas entre os dois músicos, o filme pretende 
representar uma homenagem a Luiz Gonzaga 
no centenário de seu nascimento, em 2012. 
CinEspaço 1: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Ma-
naíra 2: 13h, 15h50, 18h40 e 21h20. Manaíra 
3: 12h15 (sábado e domingo), 14h50, 17h40 
e 20h30. Tambiá 4: 13h50, 16h10, 18h30 e 
20h50. Tambiá 6: 17h30 e 20h.

007 – OPERAÇÃO SKYFALL (Skyfall, EUA/GBR, 
2012). Gênero: Ação. Duração: 145 min. 
Classificação: 12 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Sam Mendes, com Daniel Craig, Javier 
Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes e Albert 
Finney. A lealdade de James Bond à M, sua 
chefe, é testada quando seu passado volta 
a atormentá-la. Com a MI6 sendo atacada, 
o agente 007 precisa rastrear e destruir a 
ameaça, sem se importar o quão pessoal será 
o custo disto. CinEspaço 4: Horários: 15h, 18h 
e 21h. Manaíra 4: 13h10, 16h, 19h e 22h. 
Manaíra 5: 12h (sábado e domingo), 15h, 18h 
e 21h15. Tambiá 5: 14h30, 17h30 e 20h30.

ATIVIDADE PARANORNAL 4 (Paranormal Acti-
vity 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 so-
brinho 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, ao menos aparentemente. 

Até que estranhos eventos acontecem em 
sua casa, colocando-a em perigo. CinEspaço 
2: 14h50, 17h50 e 21h50. Manaíra 8: 12h40, 
14h40, 17h15, 19h30 e 21h40. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 104 min. Classi-
ficação: 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 transfor-
mados 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 Adel-
son, ele tenta esconder da esposa que está 
falido. CinEspaço 2: 15h50 e 19h50. Manaíra 

1: 14h, 16h30, 18h50 e 21h20. Tambiá 2: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

BUSCA IMPLACÁVEL 2 (Taken 2, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 91 min. Classificação: 
14 anos. Dublado e legendado. Direção: 
Olivier Megaton, com Liam Neeson, Maggie 
Grace. ryan Mills, um ex-agente da CIA ex-
tremamente talentoso, que arriscou tudo 
para salvar sua filha Kim de sequestradores 
albaneses. O pai de um deles promete vin-
gança 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 sistematicamente eliminar 
os sequestradores, um por um. Manaíra 6: 

13h20, 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50. 
Tambiá 1: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

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 do Drácula, onde monstros 
e suas famílias podem viver livremente sem 
humanos para incomodá-los. Em um fim 
de semana especial, Drácula convidou os 
monstros mais famosos para comemorar o 
aniversário de 118 anos de Mavis. Mas para 
desespero de Drácula, um garoto normal 
acaba indo parar no hotel e se aproxima de 
Mavis. CinEspaço 3: 14h, 16h, 18h, 20h e 
2h. Manaíra 7/3D: 14h10, 16h20, 18h30 e 
20h40. Tambiá 6/3D: 14h e 15h45.

temporada no Rio de Ja-
neiro (2009-2011), onde 
se apresentou em vários 
bares e eventos cariocas 
além de gravar um CD 
demo só com músicas au-
torais. Atualmente a artis-
ta se apresenta em eventos 
diversos e em bares de João 
Pessoa. Seu estilo musical, 
sua voz marcante e seu re-
pertório são a grande atração 
para o público que a acompa-
nha em suas apresentações.
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Teatro

Grupo Graxa apresenta hoje e amanhã, no Piollin, na capital, espetáculo 
que aborda temas infantis para despertar a reflexão e aprendizagem 

FOTOS: Divulgação

A realidade em clima de fantasia

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

com crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e duas abertas ao 
público em geral, o projeto do Grupo Graxa 
também conta com duas oficinas. Ambas 
- uma de musicalização e outra de leitura 
dramatizada - propõem a realização de 
experiências práticas, que possibilitem 
maior compreensão da pluralidade de 
linguagens, própria do fenômeno teatral. 
Com esse objetivo serão ofertadas duas 
oficinas, direcionada ao público infanto-
juvenil.

Novo espetáculo infantil – o 
terceiro nessa linha – do 
grupo Graxa de Teatro, A 
Princesa Luzia e o Urso de 
Um Olho Só será apresenta-
do hoje e amanhã, sempre 
a partir das 17h, no Centro 
Cultural Piollin, em João 

Pessoa. O texto da montagem é assinado pelo 
autor paraibano Joht Cavalcanti e a direção 
de Cely Farias. A peça aborda temas atuais, 
transpostos da realidade para a fantasia, mas 
que são pouco explorados na dramaturgia 
direcionada às crianças, como a morte e os 
novos arranjos familiares, dentro do objetivo 
de, por meio da imaginação e do lúdico, des-
pertar a reflexão e a aprendizagem. 

As apresentações do espetáculo integram 
as atividades do Projeto “A música e literatura 
na cena de A Princesa Luzia e o Urso de Um 
Olho Só”, patrocinado pelo Fundo Municipal 
de Cultura (FMC) e Prefeitura de João Pes-
soa. fazem parte das atividades do Projeto 
“A música e literatura na cena de A princesa 
Luzia e o Urso de Um Olho Só”, realização do 
grupo Graxa.

A Princesa Luzia e o Urso de Um Olho Só 
conta a história de uma menina solitária e le-
vada que, influenciada pelas histórias contadas 
pelo seu avô, transporta os espectadores para 
o seu próprio - e fantástico - mundo de fanta-
sias, onde se aprende importantes lições de 
vida. Trata-se, na verdade, de uma jornada em 
busca de sua luz interior, sem a qual a menina 
Luzia não conseguirá derrotar o terrível bruxo 
que ameaça seu reino distante. Ao se lançar na 
empreitada, ela vive uma grande aventura de 
sonho, cheia de seres encantados, poderosos 
feitiços, com direito a ouvir os sábios conselhos 
de um lagarto africano e grandes lições, apren-
didas por ela e seu inseparável companheiro 
Irineu, o urso de um olho só.

O caráter mágico e de encantamento, 
tão inerentes ao universo das crianças, são 
valorizados na encenação de Cely Farias. É 

no quarto de Luzia que a história acontece, à 
medida que a menina vai trilhando sua aven-
tura. Nesse sentido, o recinto vai se transfor-
mando em seu universo de fantasia. A cama, 
por exemplo, se transforma em trampolim, 
enquanto o mosquiteiro é uma grande torre 
e suas almofadas viram uma plantação de 
melancias. Tudo isso leva a garotinha a viver 
dentro de uma nova realidade.

Além de oito apresentações do espe-
táculo, sendo seis direcionadas às comu-
nidades escolares e ONGs que trabalham 

ServiçO

Espetáculo: A Princesa Luzia e o Urso de Um 
Olho Só  
Texto: Joht Cavalcanti
Direção: Cely Farias
Data: Hoje e amanhã
Hora: 17h
Local: Centro Cultural Piollin, em João Pessoa
Endereço: rua professor Sizenando Costa, s/n, 
roger
Entrada: Gratuita
Fone: 3421-6343 

 

O Sesc Paraíba está com ins-
crições abertas para o workshop 
de bateria, que será ministrado na 
capital pelo paulista edu ribeiro no 
dia 2 de novembro, às 10h. esta será 
a última etapa do projeto intervalos 
instrumentais.

As inscrições, abertas a quais-
quer interessados, podem ser rea-
lizadas pelo site www.sescpb.com.
br/intervalos2012 ou no setor de 
Cultura do Sesc Centro João Pessoa. 
A participação do inscrito será efeti-
vada mediante a doação de um quilo 
de alimento não-perecível, entregue 
no dia da oficina.

O paulista edu ribeiro formou-
se em Música Popular pela Unicamp e 
trabalha como professor de Bateria. 
Além disso, acompanhou e gravou 
com vários artistas como Domingui-
nhos, Milton Nascimento, Toquinho, 
entre outros. Já compôs trilha so-
nora para dois curtas-metragens, e, 

em 2006, lançou o CD autoral ‘Já Tô 
Te esperando’.

Além da oficina, o artista sobe 
ao palco do Sesc no dia anterior para 
um show exclusivo de suas músicas 
e também de outros artistas. ele 
contará com o auxílio do também 
baterista paraibano Dennis Bulhões.

Nesta noite, haverá um momen-
to especial com os cinco artistas 
locais que integraram todas as 
etapas do projeto em 2012: Xisto 
Medeiros, Costinha, edu Araújo, Zé 
Filho e Dennis Bulhões.

O projeto intervalos instrumen-
tais foi uma iniciativa do Sesc para 
fomentar a cultura no estado e a 
formação de plateia para a música 
instrumental. em cada uma das cinco 
etapas, foram valorizados um instru-
mento e o trabalho de um artista local, 
trazendo também um artista convida-
do, que ministra ainda um workshop 
do instrumento em destaque. 

O instrumentista 
paulista Edu 
Ribeiro vai ministrar 
o workshop para os 
músicos paraibanos

A Princesa Luzia e o Urso de Um Olho Só, texto de Joht Cavalcanti e direção de Cely Farias, é o teceiro espetáculo infantil do Grupo Graxa
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Dia Mundial  da Psoríase 
será lembrado hoje com 
campanha em JP e CG
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PB tem 40 mil doentes mórbidos que precisam de cirurgia 
FOTO: Evandro Pereira

“Vem crescendo na cida-
de de João Pessoa os casos de 
obesidade infantil, e cerca de 
50% da população adolescen-
te e adulta já é obesa, sendo a 
maioria mulher”. A informação 
partiu do cirurgião e membro 
da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia bariátrica e Digestiva, Ri-
cardo Ribeiro Magalhães Cruz, 
durante palestra sobre Obesi-
dade Mórbida, realizada na ma-
nhã da última quinta-feira no 
auditório do Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley, em João 
Pessoa. 

Na palestra, que teve como 
público-alvo pacientes e fami-
liares de pessoas que necessi-
tam fazer cirurgias bariátricas, 
o médico também revelou que 
apenas 29% da população pes-
soense tem o peso normal, e 
que aproximadamente 40 mil 
paraibanos pertencem ao qua-
dro de obesos mórbidos, já com 
indicação de realização de uma 
cirurgia. 

Ele afirmou que em todo o 
país a estimativa é de que exis-
tam mais de quatro milhões de 
pessoas com obesidade mórbi-
da já com passíveis de se sub-
meter a uma cirurgia bariátrica. 

Pesquisas também mos-
tram que 70 milhões estão 
com sobrepeso ou são obesos, 
por causa da má alimentação 
e também por falta de alguma 
atividade física. O mais preocu-
pante é que os estudos também 
mostram que a taxa de mortali-
dade no país é 12 vezes maior 
em indivíduos obesos mórbidos 
do que em pessoas com peso 
normal com idade entre 25 e 40 
anos.  

Espera de até dois anos
Na Paraíba, existem pacien-

tes aguardando cirurgia há um 
ano e meio, e até dois anos. A es-
tratégia do Hospital Universitá-
rio é realizar duas cirurgias por 
semana, mas, às vezes, faz uma 
ou nenhuma, porque tudo de-
pende da capacidade do hospi-
tal, dos insumos e leitos dispo-
níveis, porém a equipe médica 
está sempre disposta a servir a 
população, afirmou o cirurgião.

Apenas dois hospitais na 
Paraíba fazem esse tipo de ci-
rurgia pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os dois estão 
situados em João Pessoa, são 
eles: o Hospital Universitário 
e o Hospital Santa Isabel. Mas 
para fazer a Cirurgia Bariátrica 
o paciente passa por um “ver-
dadeiro corredor de exames”, 
que inclui visitas a psicólogos, 
nutricionistas e clínicos de vá-
rias especialidades, além de 
um preparo, para em seguida, 
enfrentar a fila de espera para 
realização da cirurgia. 

No Brasil, segundo Ricardo 
Ribeiro, a cirurgia bariátrica ga-
nhou espaço na década de 50, mas 
os melhores resultados aparece-
ram na década de 80, e a técnica 
atual é a que minimiza o sofri-
mento do doente e que vem redu-
zindo a mortalidade de pacientes. 
É atualmente uma das cirurgias 
mais realizadas no mundo. 

“Mas, hoje, já se fala em di-
minuição do índice de massa 
corporal (IMC), para poder a 
pessoa ser indicada à cirurgia. 
A idade dos doentes que está 
relacionada para fazer esse tipo 
de cirurgia na Paraíba está en-
tre os 16 aos 70 anos”, disse o 
especialista.

José Alves 
Zavieira2@gmail.com

A maioria dos pacientes 
obesos indicados para cirurgia 
são mulheres. Os homens se 
apresentam em menor número, 
mas a gravidade da doença nos 
homens é maior do que nas mu-
lheres. “A obesidade mórbida 
está presente em todas as classes 
sociais e ultimamente mais na 
classe média baixa, simplesmen-
te porque o doce é um alimento 
barato”, explicou ele, revelando 
que na rede privada de saúde 
uma cirurgia bariátrica custa em 
torno de R$ 15 a R$ 25 mil.  

Para se submeter a uma 
cirurgia bariátrica pelo SUS, o 
paciente tem que procurar pri-
meiramente uma referência nas 
Unidades de Saúde dos Bairros, 
nas Upas ou nos Programas de 
Saúde da Família. Nesses pos-
tos é feita a primeira avaliação 
do interessado na cirurgia e, em 
seguida, ele é encaminhado a 
uma equipe multidisciplinar que 
passa a cuidar do paciente. Essa 
equipe na Paraíba só é encon-
trada no HU ou no Hospital San-
ta Isabel, em João Pessoa.

A grande vantagem de uma 
cirurgia bariátrica, segundo o 
médico, é que ela trata e mini-
miza as doenças do paciente, 
que passa a perdem peso e a ter 
uma qualidade de vida melhor, 
ou seja, o paciente passa a ser 
saudável e feliz. Por outro lado, 
as desvantagens são muitas. “Se 
o paciente não cumprir as regras 
básicas, ele tende a piorar. Ele 
tem que cumprir a dieta alimen-
tar e o comportamento de vida, 
caso contrário vai passar por al-

tos e baixos pondo em risco sua 
saúde”, alertou.

Crescimento
A obesidade é uma doen-

ça que vem crescendo nas últi-
mas décadas. Ela é considerada 
mórbida com o objetivo de cha-
mar a atenção da gravidade da 
doença. Morbidez significa que 
essa doença é crônica, grave e 
progressiva. Ela é classificada 
em vários índices de massa cor-
pórea que mede o excesso de 
peso que o in-
divíduo ostenta.  
Dependendo des-
se índice é feita a 
classificação se a 
pessoa tem obe-
sidade leve, mo-
derada ou grave.

O paciente 
que tem obesi-
dade moderada 
ou grave é con-
siderada mórbi-
da. Atualmente, o 
tratamento ideal 
para quem se en-
quadra nessa clas-
sificação e quer 
perder peso, é a cirurgia bariá-
trica. Segundo o médico, ao se 
submeter a uma cirurgia dessas 
a pessoa tem que mudar radi-
calmente seu comportamento, 
ou seja, mudar hábitos e costu-
mes alimentares, porque o ob-
jetivo principal é a redução do 
estômago e o paciente passa a 
ter uma menor capacidade de 
acolher alimentos dentro do 
estômago.

Pai e filho 
José Carlos Monteiro de 

Lima, 40 anos, tinha 160 quilos 
e após se submeter à cirurgia 
bariátrica, com o doutor Ricardo 
Ribeiro, seu peso diminuiu para 
100 quilos. “Antes eu sentia mui-
ta dor de coluna e fui aconselha-
do a fazer a cirurgia após visita 
a um posto de saúde. Fiz todos 
os exames necessários e, em me-
nos de um ano, na fila, conse-
gui realizar a cirurgia. Hoje sou 
um homem saudável, e mais de 

um ano depois, con-
segui manter meus 
100 quilos. Minha 
auto estima melho-
rou muito, uma vez 
que passei a ser uma 
pessoa mais sociável 
e voltei a fazer, com 
prazer, caminhadas 
diárias”, revelou ele 
bastante feliz.

O jovem Guilher-
me da Silva, 25 anos, 
filho de José Carlos, 
foi orientado pelo 
seu próprio pai a 
também se submeter 
a uma cirurgia bariá-

trica. Apesar de bastante jovem, 
ele está com o mesmo peso que 
seu pai tinha antes de se subme-
ter a cirurgia (160 quilos), e vem 
sentindo os mesmos desconfor-
tos que seu pai sentia antes da 
cirurgia. 

“Meu grande desejo é atin-
gir os 80 quilos e com fé em Deus 
e a ajuda do cirurgião Ricardo Ri-
beiro, eu vou conseguir realizar 
meu sonho. Sei que vou ter de 

deixar de comer um bocado de 
coisa que gosto, principalmente 
os docinhos que são servidos nas 
festas, mas acredito que esse so-
frimento tem que valer a pena, 
afinal, saúde é o que interessa”, 
afirmou o jovem, que já está na 
fila para se submeter à cirurgia.

Como evitar a doença
A obesidade mórbida co-

meça na infância, com os péssi-
mos hábitos alimentares e vida 
sedentária, proporcionada prin-
cipalmente pelos fest-foods que 
oferecem alimentação rápida, 
hiper calórica e muito prejudi-
cial à saúde. Para fugir dessa 
doença as crianças, desde a es-
cola, devem ser acostumadas a 
práticas de exercícios físicos e a 
alimentação deve privilegiar os 
legumes, frutas e verduras, evi-
tando-se ao máximo o consumo 
de frituras e gorduras saturadas, 
bem como grande ingestão de 
açúcares e refrigerantes.

Segundo os especialistas, 
as atividades físicas devem ser 
feitas durante toda a vida e se 
a pessoa não tem tempo nem 
dinheiro para entrar numa aca-
demia, não precisa entrar em 
desespero. O simples ato de ca-
minhar já ajuda e muito e, ao 
invés de pegar o elevador, a pes-
soa deve optar por descer pelas 
escadas. Os movimentos que 
fazemos para subir e descer es-
cadas tonificam os músculos das 
pernas, glúteos, panturrilhas e 
faz a pessoa perder boas calo-
rias. São atos simples que provo-
cam excelentes resultados.

Mulheres são maioria à espera de bariátrica

Após redução 
de estômago, 
hábitos passam 
por mudança 
radical, mais 
especialmente 
no que se refere 
a alimentação

Guilherme da Silva, 25 anos, ostenta 160 quilos, o mesmo peso que tinha o seu pai, José de Lima, 40 anos, antes de fazer a cirurgia bariátrica
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O Dia Mundial da Psorí-
ase, que ocorre na segunda-
-feira, está sendo lembrado 
hoje, numa ação conjunta da 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia Regional (PB) em 
parceria com o Serviço de 
Psoríase da UFPB. Em João 
Pessoa, o evento ocorre no 
Busto de Tamandaré, a partir 
das 6h. Já em Campina Gran-
de, a ação será realizada na 
Praça da Bandeira. A campa-
nha busca superar o precon-
ceito contra essa doença crô-
nica de pele que atinge mais 
de 5 milhões de pessoas no 
Brasil. Ou seja, 2% da popu-
lação brasileira.

O evento envolve pan-
fletagem de conscientização, 
serviço de verificação de 
pressão arterial e uma peda-
lada saindo da Ponta dos Sei-
xas em direção ao Busto de 
Tamandaré. Os frequentado-
res poderão ainda participar 
de uma aula aberta de ginás-
tica e alongamento, promo-
vida pelo professor de boxe 
José Ramos, o “Zangado”.

“A psoríase não é conta-
giosa, mas causa grande im-
pacto na qualidade de vida 
dos portadores. Há precon-
ceito principalmente pela 
desinformação”, afirma a co-
ordenadora da campanha, 
professora Esther Palitot.

 Trata-se de uma doen-
ça com base genética com 
distúrbio imunológico que 
pode ser agravada por vá-

JP e CG oferecem exames hoje
dia mundial da Psoríase

Campanha de conscienti-
zação busca superar o pre-
conceito contra a doença

Foto: Divulgação

Rafaela Gambarra
Especial para A União

Transparência dos 
planos de saúde

medicamento para o 
mal de Parkinson

Rio de Janeiro - A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) liberou esta semana o 
registro para que o Instituto de 
Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos), da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), possa começar a 
produzir o medicamento Prami-
pexol, utilizado para o tratamento 
do Mal de Parkinson.

A iniciativa faz parte da Políti-
ca de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) do Governo Federal, que tem 
como objetivo fortalecer a indústria 
farmoquímica brasileira. Em novem-
bro do ano passado, o laboratório 
alemão Boehringer Ingelheim, de-
tentor da patente do medicamento, 
e a Farmanguinhos assinaram 
acordo que iniciou a transferência 
de tecnologia para desenvolvimento 
e fabricação do produto.

Segundo o vice-diretor de 
Gestão Institucional da Farman-
guinhos, Jorge Mendonça, o acordo 
prevê um prazo máximo de cinco 
anos para a transmissão completa 
de tecnologia dentro da indústria 
nacional. Nos três primeiros anos, 
o remédio será comprado da in-
dústria alemã, mas terá a marca 
da Farmanguinhos. Nos dois últi-
mos anos do contrato, 50% da 
produção será adquirida e outros 
50% serão produzidos na unidade.

“Nós pretendemos beneficiar 
a população em duas linhas: in-
diretamente, aumentando a ca-
pacidade tecnológica do país e 
absorvendo novas tecnologias de 
produção de medicamentos. 

Brasília – Entidades médicas 
entregaram ontem à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) 
um documento cobrando maior 
transparência nos dados sobre a 
cobertura assistencial dos planos de 
saúde no país. 

De acordo com o Conselho Fed-
eral de Medicina (CFM), os números 
mais detalhados podem ajudar 
pacientes e profissionais da área a 
decidir pela adesão aos planos.

A categoria pede a divulgação 
de informações como a quantidade 
e a distribuição geográfica de leitos 
hospitalares e de unidades de terapia 
intensiva (UTIs), de laboratórios e de 
médicos disponíveis. A ideia, segundo 
o CFM, é comprovar o desequilibro 
entre o crescimento da demanda no 
setor e a oferta de serviços.

Os médicos também entrega-
ram à ANS uma série de reportagens, 
pesquisas e estudos que sugerem 
uma iminente crise na saúde su-
plementar. O documento, assinado 
pelo CFM, pela Associação Médica 
Brasileira (AMB) e pela Federação 
Nacional dos Médicos (Fenam), é um 
desdobramento das reivindicações 
que levaram à suspensão do atendi-
mento a planos de saúde em vários 
estados nos últimos 15 dias.

“Para as lideranças médicas, 
somente com o acesso público a in-
formações detalhadas do setor será 
possível evitar excessos cometidos 
por alguns empresários, asseguran-
do, sobretudo, o bom funcionamento 
da saúde suplementar no país”, in-
formou o CFM em nota. As entidades 
médicas avaliam que a estabilidade 
econômica e o aumento do poder 
aquisitivo da população têm gerado 
um aumento significativo no volume 
de clientes dos planos e seguros de 
saúde, mas as redes assistenciais 
(lista de médicos conveniados, lei-
tos e laboratórios disponíveis) não 
acompanharam essa evolução.

 

Brasília - Portarias publicadas no iní-
cio desse mês no Diário Oficial da União 
ampliam a lista de medicamentos oferta-
dos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre os destaques estão a biotina, indi-
cada para o tratamento de pessoas com 
deficiência de biotinidase (falta de vita-
mina H), e o clobetasol, recomendado 
contra a psoríase (doença de pele).

O Ministério da Saúde informou 
que o clobetasol é uma nova opção de 
tratamento para pacientes com psoría-
se moderada (que tenham mais de 10% 
da pele comprometida). O remédio será 
ofertado em duas formas: pomada e 
xampu. A doença atinge cerca de 2% da 
população brasileira e aproximadamen-
te 80% dos pacientes afetados podem 
ser tratados com medicamentos tópicos 
(usados sobre a pele).

Algumas secretarias estaduais de 
Saúde, de acordo com a pasta, disponibi-
lizam mais quatro medicamentos para o 
tratamento tópico da psoríase: dexame-
tasona, ácido salicílico, alcatrão e calci-
potriol, que agem na melhora das lesões 

cutâneas. Para os casos mais graves da 
doença (artrite psoriásica), o SUS oferta 
sete opções de tratamento (adalimuma-
be, etanercepte, infliximabe, ciclospori-
na, metotrexato, sulfassalazina e lefluno-
mida), em 13 diferentes apresentações.

No caso da biotina, o ministério in-
formou que o remédio é considerado a 
primeira opção de tratamento para pa-
cientes com deficiência de vitamina H. 
Os sintomas da doença incluem perda de 
força muscular, sonolência, convulsões 
e falta de equilíbrio. A estimativa é que 
cerca de 3,2 mil pessoas sofram de bioti-
nidase no Brasil.

Além do clobetasol e da biotina, o 
SUS vai passar a oferecer remédios que 
ampliam a linha de cuidados a três di-
ferentes patologias: sildenafila, para o 
tratamento de esclerose sistêmica; ta-
crolimo, para síndrome nefrótica primá-
ria; e naproxeno, para espondilite anci-
losante.

Os medicamentos estarão disponí-
veis em hospitais e unidades básicas de 
saúde em um prazo máximo de 180 dias. 
As inclusões devem gerar um impacto de 
R$ 7 milhões no orçamento para assistên-
cia farmacêutica básica de 2013.

SUS oferta remédio para doença

rios fatores, como o estresse. 
De acordo com a Associação 
Nacional dos Portadores de 
Psoríase (Psorisul), há três 
graus de severidade: branda, 
moderada e severa. 75-80% 
das pessoas atingidas pela 
doença possuem a forma 
branda e 25-20%, a forma 
moderada ou severa, base-
ado na quantidade de pele 
afetada pela psoríase. 

Sintomas
Caracterizada pelo apa-

recimento na pele de lesões 
rosas ou avermelhadas, reco-
berta de escamas secas e es-
branquiçadas que ficam, mui-
tas vezes, localizadas apenas 
nos cotovelos, joelhos ou couro 
cabeludo, a psoríase acomete 
cerca de 2% da população bra-
sileira. 

“Apesar de não ter cura, 
tem controle com grandes 
avanços terapêuticos. A depen-
der da forma clínica que ela 
se manifesta, podem ser utili-
zados remédios tópicos, orais 
e injetáveis e a fototerapia”, 
explica a coordenadora. De 
acordo com ela, a pessoa que 
apresentar os sintomas deve 
procurar um dermatologista. 
O HU, atualmente, é o centro 
de tratamento de referência no 
Estado e tem registrados cerca 
de 350 pacientes em tratamen-
to contra a doença.

A campanha conta com o 
apoio dos alunos de Medicina 
da UFPB participantes da Liga 
Acadêmica de Dermatologia da 
Paraíba (LIDERM). Também foi 
confirmada a presença do ar-
cebispo da Paraíba Dom Aldo 
Pagotto, dando seguimento à 
Campanha da Fraternidade 
deste ano cujo tema é “Saúde 
Pública”.

Babosa, hortelã e salgueiro são os novos fitoterápicos a entrar na lista oficial de medicamentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), já publicada pelo Ministério da Saúde. Atualizada a cada dois anos, a lista tem agora 810 
itens, como medicamentos, vacinas e insumos.

A babosa é indicada para o tratamento de queimaduras e psoríase (doença inflamatória da pele); a hortelã, 
síndrome do cólon irritado; e o salgueiro, para dor lombar. Desde 2007, o SUS usa remédios fitoterápicos, que 
agora chegam a 11. Para entrar no rol, o fitoterápico precisa ser industrializado, ter registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e eficácia comprovada.

A nova relação traz também os remédios finasterida e doxasozina (convencionais) usados contra o 
crescimento anormal da próstata.

A lista praticamente dobrou, passando de 470 itens, em 2010, para 810, por causa da inclusão dos 
medicamentos para doenças raras, vacinas e insumos. Antes, eram listados somente os remédios considerados 
essenciais, utilizados no tratamento das doenças mais recorrentes. Estão de fora da lista os remédios para câncer, 
oftalmológicos e aqueles usados no atendimento de urgência e emergência, pois constam em outra relação 
nacional.

lEvitar o stress, por ter o indivíduo sob tensão uma piora 
do quadro, normalmente;

lRaspar as lesões;
lBebida alcoólica. Também neste caso poderá ocorrer 

piora;
lAnti-maláricos. Estas medicações promovem uma 

proteção do sol nos que as ingerem, e, também é sabido 
que os psoriáticos pioram no inverno, pela ausência 
do sol, que é inclusive usado em algumas situações de 
terapia;

lBeta-bloqueadores. São drogas utilizadas para trata-
mento da hipertensão arterial, entre outras.

lAnti-depressivos. São drogas que induzem a uma situação 
de stress relacionados ao anterior do uso da droga. Entre 
todos, o de pior resultado seria o Lítio, que quando 
desencadeia o quadro, é de péssimo diagnóstico;

lInterferon. São medicações de uso muito restrito, e, um 
deles poderá ser usado com bons resultados, o B1. Todos 
os outros poderão ocasionar piora;

lO que tem sido observado e também comprovado que 
o sol permite melhorar o estado da psoríase (mas nos 
horários permitidos). Aproveite os dias de sol para expor 
as regiões doentes da sua pele, mas evite as queimaduras 
que poderiam vir a provocar outros problemas;

lNão utilizem o bronzeamento artificial como opção, pois 
seus efeitos ainda são desconhecidos pelos médicos, 
tendo causado até câncer em muitas pessoas. Então na 
dúvida, opte pelo sol natural, os horários benéficos;

lCoçar as placas só serve para “auto manter” a doença. Evite 
também os contatos com roupas irritantes que favorece 
a aparição de placas nos indivíduos predispostos;

lNão interrompa se você estiver em tratamento, logo 
que a pele tenha retomado um aspecto quase normal, 
expõe-se a uma recaída na maior parte dos casos mais 
severa;

lEm caso de recaída, não espere que as placas se apresentem 
muito espessas para retomar o tratamento;

lEvite os traumatismos físicos;
lTrate as doenças infecciosas;
lControle os níveis de ansiedade;
lUso prolongado como corticóides.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Saiba mais

o que evitar para o quadro não piorar:

(Fonte: Associação Nacional dos Portadores dePsoríase,Psorisul)

Psoríase não é contagiosa e não tem cura, mas causa grande impacto na qualidade de vida do portador
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Presos provisórios
Brasil ostenta 200 mil pessoas encarceradas

Justiça

Brasília - O número excessi-
vo de presos em situação provi-
sória, ou seja, sem que estejam 
definitivamente condenados pelo 
trânsito em julgado do processo, 
comprova que prevalece no país 
uma “lógica do encarceramento”, 
segundo a opinião de especialis-
tas reunidos no seminário Prisão 
Provisória e Seletividade, que foi 
realizado ontem na sede do Con-
selho da Justiça Federal, em Bra-
sília.

De acordo com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), orga-
nizador do evento junto com o 
Ministério da Justiça e a Rede 
Justiça Criminal, quatro de cada 
dez presos são mantidos encar-
cerados no Brasil sem julgamento 
definitivo, equivalentes a 40% da 
população carcerária brasileira, 
que é aproximadamente 500 mil 
detentos.

Os dados apresentados du-
rante o seminário apontam que 
muitos dos crimes praticados por 
encarcerados em prisão cautelar 
não oferecem grave ameaça à so-
ciedade, a exemplo de pequenos 
furtos, depredação de patrimônio 
e brigas, entre outros.

Pena alternativa
Participaram do evento, cujo 

objetivo foi debater alternativas 
para o uso abusivo da prisão pro-
visória no país, magistrados, ad-
vogados, policiais e representan-
tes de organizações da sociedade 
civil, do Judiciário, do Congresso 
Nacional e do Governo Federal.

“Há no Brasil, um excessivo 
número de presos provisórios. 
É preciso oferecer instrumentos 
diversos à prisão para aqueles ca-
sos em que ela não é necessária”, 
observou o coordenador da Se-

cretaria de Assuntos Legislativos 
do Ministério da Justiça, Luiz An-
tônio Bressane.

Desde julho de 2011, com a 
Lei 12.403/11, os juízes têm no-
vas opções, chamadas medidas 
cautelares, além da prisão pre-
ventiva, para afastar ameaças à 
condução do processo criminal. A 
lei determina também que a pri-
são provisória só deva ser realiza-
da em caráter excepcional.

Entre as medidas alternativas 
oferecidas pela lei estão a prisão 
domiciliar, o monitoramento ele-
trônico e a proibição de viajar. 
Contudo, estes instrumentos não 
vêm sendo utilizados pela maio-
ria dos magistrados.

“Situação é muito ruim”
Na avaliação do secretário de 

Reforma do Judiciário do Minis-
tério da Justiça, Flávio Caetano, 
é preciso construir um pacto in-
terinstitucional pela melhoria do 
sistema carcerário brasileiro. “A 
situação é realmente muito ruim. 
Precisamos, em conjunto, buscar 
condições de aplicar a nova lei 
e avaliar se ela tem contribuído 
para reduzir a banalização do uso 
da prisão provisória no país”.

Para Flávio Caetano, muitas 
vezes os juízes não aplicam as 
medidas cautelares porque não 
se sentem seguros com a sua efe-
tividade, devido à ausência de es-
trutura necessária para aplicar as 
medidas. “Nosso desafio é cons-
truir uma rede de apoio para fis-
calizar a aplicação das medidas”, 
destaca.

A deputada federal Érika 
Kokay (PT-DF) disse na abertura 
do seminário que existe um re-
corte definido para a população 
carcerária no Brasil, fenômeno 
que chamou de “prisão seletiva”, 
e que afeta a população de baixa 
renda, jovem e de origem negra. 

“O encarceramento indevido, si-
tuação da maior parte dos presos 
provisórios, desumaniza”, argu-
mentou.

Políticas sociais
A opinião é compartilhada 

pelo assessor jurídico da Pastoral 
Carcerária, José de Jesus Filho. Ele 
argumenta que a prisão provisó-
ria vem substituindo, para essa 
população, o lugar das políticas 
sociais, como saúde e educação, 
que permitiriam a ressocializa-
ção: “a prisão provisória acaba 
se convertendo numa espécie de 
porta giratória: eles vão e voltam”.

No Brasil, segundo o Minis-
tério da Justiça, 273.040 mil pre-
sos não completaram o Ensino 
Fundamental, o que corresponde 
a mais da metade da população 
carcerária brasileira (63,5%). 
Desses, 25.319 sequer são alfabe-
tizados. José de Jesus defende que 
o Estado invista mais em políticas 
preventivas, principalmente no 
que diz respeito aos dependentes 
de drogas, como o crack. 

“A resposta que estamos dan-
do aos problemas relacionados 
com a vulnerabilidade dessas 
pessoas é a prisão. Não dá para 
nós mantermos um sistema de 
aprisionamento em massa. É invi-
ável”, constata o assessor jurídico 
da Pastoral Carcerária.

A Rede Justiça Criminal, uma 
das organizadoras do evento, é in-
tegrada pelas seguintes entidades 
da sociedade civil: Instituto Sou 
da Paz; Pastoral Carcerária; As-
sociação pela Reforma Prisional; 
Instituto de Defesa do Direito de 
Defesa; Instituto Terra, Trabalho 
e Cidadania; Justiça Global; Nú-
cleo de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo (USP); 
Conectas Direitos Humanos, e 
Instituto de Defensores de Direi-
tos Humanos.

FOTO: Divulgação

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Quatro de cada dez presos são mantidos encarcerados no Brasil sem julgamento definitivo e muitos dos crimes praticados por eles não oferecem grave ameaça à sociedade, a exemplo de pequenos furtos

Brasília – Mais de um mês 
depois de vencido o prazo de 
resposta ao relatório elabo-
rado pelo Subcomitê de Pre-
venção à Tortura (SPT) da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), o governo brasileiro 
ainda não concluiu o docu-
mento. Em visita ao Brasil, o 
órgão identificou a existência 
de tortura e péssimas condi-
ções nos presídios do país.

As visitas ocorreram entre 
os dias 19 e 30 de setembro 
do ano passado e incluíram 
delegacias, presídios, centros 
de detenção juvenil e institui-
ções psiquiátricas nos estados 
do Espírito Santo, Rio de Ja-
neiro, de Goiás e São Paulo. 
Após a conclusão do relató-
rio, o Brasil teve seis meses 
para apresentar uma resposta

A ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos, Maria do 
Rosário, disse que a pasta “está 
trabalhando nessa resposta 
com muita dedicação” e que 
a previsão é que o documento 
seja apresentado à ONU nos 
próximos dias. “Já está prati-
camente pronta a resposta”, 
informou a ministra.

“Estamos determinados a 
enfrentar a tortura dentro das 
instituições criando, no Brasil, 
um mecanismo nacional de 
combate à tortura formado 
por 11 peritos independentes 

e autônomos, com a possibili-
dade legal de entrar em qual-
quer instituição a qualquer 
momento e verificar as condi-
ções de vida dessas pessoas”, 
completou.

O documento enviado ao 
governo brasileiro relata casos 
de tortura, maus-tratos, cor-
rupção e controle de milícias. 
Além disso, o SPT denunciou a 
falta de médicos e a carência de 
equipamentos e de remédios 
nos presídios. O relatório tam-
bém criticou a falta de acesso 
de presos à Justiça e a falta de 
autonomia das defensorias pú-
blicas. Uma das exigências do 
SPT é que o país tome provi-
dências para a reestruturação 
das defensorias públicas.

Prisões têm maus-tratos, 
tortura, corrupção e milícia
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Saiba mais

A promotora de Justiça Fabia-
na Costa Oliveira Barreto, durante 
pesquisa realizada para obtenção 
do mestrado na Universidade de 
Brasília (UnB), em 2009, já havia 
verificado que a prisão provisória, 
uma medida que deveria ser excep-
cional, ocorre em grande parte dos 
casos de furto. Segundo o estudo, 
em Recife, Belém e São Paulo, mais 
de 35% das prisões provisórias du-
ram mais de 100 dias, enquanto o 
prazo máximo previsto em lei é de 
81 dias. A pesquisa relata casos ex-
tremos de prisões provisórias.



Cara nova
A AGÊNCIA de 

propaganda, Criart 
Comunicação é quem 
assina a nova logo-
marca da construtora 
EuroBrasil. O logotipo, 
criado pelos designers 
Diego Henrique e Filipe 
Melo, foi estrutura-
do com o objetivo de 
fortalecer a imagem da 
corporação e reafirmar 
o conceito criado e 
planejado pelos profis-
sionais da agência.

O slogan “Edifi-
cando Confiança”, no 
entanto, permanece na 
nova marca.

FOTO: Goretti Zenaide

Crescimento turístico
A COMPANHIA Aérea Avianca, que tem voos diá-

rios entre a capital paraibana e Brasília, com conexões 
para outros destinos, anunciou que vai trocar os atuais 
Fokker 100 por um Airbus A319. A boa nova foi dada pelo 
executivo de Marketing da empresa, Tarcísio Gargioni, 
durante o congresso da Abav, que terminou ontem no 
Rio de Janeiro. 

Haverá, inclusive, a possibilidade de aumentar mais 
um voo no Aeroporto Castro Pinto, devido ao aumento 
do fluxo de passageiros que acontece na Paraíba.

Penha e Manoel Ramalho no dancing da Bella Casa Recepções

Empresários Romeu 
Lemos, Eduardo Mota 
e Rosely Toscano, 
Sras. Telma Costa, 
Albanete Lira e Valé-
ria Bezerra Cavalcan-
ti Petrucci, dermato-
logista Isabel Arruda 
Meira, jornalista 
Sandra Vasconcelos.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Fazer política é a arte 
de dividir o bolo de tal 
maneira que cada um 
pensa ter ficado com o 
pedaço maior”

“A razão por que existem 
tão poucas mulheres 
políticas é que dá muito 
trabalho colocar maquiagem 
em duas caras”

LAWRENCE J. PETER MAUREEN MERPLY

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
Zum ZumZum

   O músico Ricardo Guimarães é a atração de hoje no tradicional jantar 
dançante do restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco. O evento 
reúne todos os sábados os amantes de uma boa dança.

   O Chopp Time Street vai comemorar aniversário no próximo dia 2 de 
novembro com show da cantriz Elba Ramalho e do sanfoneiro Dorgival Dantas. 
As reservas de mesas já estão sendo feitas. 

   Alex Filho e Karina Costa vão formar o casal patrono da badalada festa 
Nuit de Noël que a apresentadora Thereza Madalena fará dia 7 de dezembro na 
Maison Blu´nelle.

Arquitetas Sandra Moura e Milena Régis Gonçalves com a dentista Manuela Gonçalves 

Amigas para Sempre: Julinha Maciel e Jocezilda Molla

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Emília Cartaxo, Selda Falcone e Olímpia Cunha no recém inaugurado Espaço Norma 

Reinado do Sol
O ESPETÁCULO Fragmentos de um Sol Quen-

te, baseado no painel “No Reinado do Sol”, do pintor 
Flávio Tavares, será reapresentado nesta terça-feira e 
quarta-feira, a partir das 20h no auditório da Estação 
Cabo Branco, com entrada aberta ao público.

O texto e a direção é do teatrólogo Flávio Melo 
e participam da peça 22 atores do curso de Formação 
em Artes Cênicas.

Pizza

A FRANQUIA pau-
lista Patroni Pizza será 
inaugurada, em breve, 
no MAG Shopping.

Fundada em 1984, 
a Patroni foi pioneira 
no sistema delivery no 
Brasil, como também 
criou a borda recheada, 
copiada hoje por ou-
tras marcas.

FOTO:Goretti Zenaide

Maquiagem para o verão
 A MARCA DE COSMÉTICOS O Boticário reúne 

hoje a imprensa pessoense e convidados especiais para a 
apresentação da Make B. Miami Sunset Alto Verão, coleção 
inspirada no clima descontraído, alegre e sofisticado de 
Miami, nos EUA. 

Será às 16h no Porto Pinheiro Recepções com a pre-
sença iluminada do make-up artist da marca, Fernando 
Torquato que produzirá looks para o dia e a noite.

Encontro
O TRT/PB promoveu 

esta semana, no audi-
tório da Astra, em João 
Pessoa, o II Encontro 
de Oficiais de Justiça da 
Paraíba, coordenado pela 
Secretaria de Gestão de 
Pessoas. 

O evento, que teve 
por objetivo a atualização 
de conhecimentos para 
os ocupantes de cargo 
de Analista Judiciário, foi 
encerrado pelo desembar-
gador Wolney Macedo.

   A atriz Flávia Alessandra, 
que vive a Érica, uma tenente do 
Exército na novela Salve Jorge, 
promete fazer estilo Brasil afora.
  Apesar de durona, ela faz 
a linha romântica fora do quartel 
usando camisetas soltinhas, chi-
fon com renda e couro, chamois 
e acessórios que remetem ao 
universo da cavalaria, como o 
pingente de ferradura que deve 
virar hit.

Mobilidade acadêmica
MODELO DE PROGRAMA DA HARVARD será im-

plantado na Paraíba pelo Unipê. Trata-se do “Unipê Busi-
ness School” que foi lançado na última quarta-feira pela 
reitora Ana Flávia Pereira, juntamente com o anúncio de 
novos cursos superiores de tecnologia para o vestibu-
lar 2013, que são Gestão Ambiental, Gestão Financeira, 
Gestão de RH, Gestão Pública, Marketing e Logística.

O novo programa implantado, semelhante ao modelo 
adotado pela Universidade de Harvard, nos EUA, vai permitir 
ao aluno a mobilidade acadêmica,  ou seja, ter dois cursos 
de Graduação e ainda a Pós-Graduação em menos tempo e 
manter contato com o setor empresarial ainda na universidade.

Advogados
O CONSELHEIRO 

Federal da OAB/PB, 
advogado Vital Bezerra 
Lopes será o vice-pre-
sidente da entidade 
na chapa “A Ordem 
é Maior”, que tem à 
frente, o atual presi-
dente, Odon Bezerra. 
Vital representará a 
cidade de Campina 
Grande na chapa.

Moda ecochic paraibana

ACONTECE HOJE EM SÃO PAULO o pocket desfile 
com dez criadores de moda sustentável produzida na 
Paraíba, numa iniciativa do Movimento Ecochic Day, que 
convidou a loja Babel das Artes a participar do evento.

O desfile será num espaço nobre da região dos 
Jardins, na capital paulista, onde estarão modelos e 
acessórios criados com algodão colorido e técnicas ar-
tesanais tradicionais como labirinto, bordados, crochê, 
renda renascença e materiais orgânicos como ossos e 
couro de peixe. Na ação, participam artistas e artesãos 
de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Monteiro, 
Santa Rita e Bayeux.

Saúde Emocional
A ESPECIALISTA 

em medicina Ayuvédica 
e membro da Sociedade 
Teosófica, Silvana Medei-
ros da Costa, lança hoje 
em João Pessoa o livro 
Saúde Emocional. 

Será às 16h no Hotel 
Marinas, na Praia do Cabo 
Branco.

Festival Mundo

COMEÇA NA 
PRÓXIMA quinta-feira 
em João Pessoa a oitava 
edição do Festival Mun-
do, evento que tem como 
foco a produção cultural 
independente em duas 
diversas áreas no país. 

O festival vai acon-
tecer até o dia 11 de 
novembro na Usina Cul-
tural Energisa envolvendo 
shows, artes visuais, 
atividades de formação, 
feira cultural, cinema e 
artes cênicas.

Boca de urna fashion
A CANTORA Katy Perry, depois de pintar as 

unhas com o rosto do presidente Barack Obama, 
vestiu agora seu voto. Durante o comício do presi-
dente, última quarta-feira, em Las Vegas, a cantora 
norte-americana usou um vestido com estampa da 
cédula de votação indicando sua preferência por 
Obama. Mas, o vestido, de tão curto, não deixou 
espaço para aparecer o nome de Paul Ryan, can-
didato a vice na chapa de Mitt Romney.
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Governo da Paraíba 
adota ações e minimiza 
efeitos da seca
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Cerca de quatro horas 
sem energia elétrica, cida-
des do Estado com abaste-
cimento de água interrom-
pido, semáforos desligados 
quase todo o dia de ontem 
em João Pessoa e aproxi-
madamente 53 milhões de 
pessoas  no escuro em todo 
o Nordeste, 3,7 milhões na 
Paraíba. O apagão que afe-
tou ainda três estados da 
região Norte assustou os 
mais de um milhão de con-
sumidores da Energisa na 
madrugada de ontem. Os 
consumidores que se sen-
tirem prejudicados devem 
procurar o Procon Estadual 
para denunciar o problema.

Em nota oficial, emi-
tida pelo Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico do 
Brasil, ONS, o motivo para 

a interrupção do serviço foi 
um curto-circuito em uma 
linha de transmissão que 
interliga os sistemas Sul/
Sudeste/Centro-Oeste e 
Norte/Nordeste.  Por cau-
sa deste problema, a região 
Nordeste foi completamen-
te afetada, além dos Esta-
dos de Tocantins, Pará e o 
Distrito Federal.

As regiões Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste não 
foram atingidas pelo apa-
gão. Segundo a assessoria 
de imprensa da Energisa,a 
interrupção do serviço 
aconteceu após às 23h e 
começou a ser normaliza-
do após as 2h, quando a 
energia se estabilizou em 
todo o Estado. 

Esta foi a segunda vez 
em 35 dias que ocorre um 
apagão na região Nordeste. 
Em 22 de setembro, segun-
do o ONS, um problema nas 
interligações Sudeste/Nor-
te e Sudeste/Nordeste, tam-
bém atingiu o fornecimento 
de energia elétrica em parte 
da região.

Sem água
Quase 40 bairros da ca-

pital ficaram sem água du-
rante todo o dia de ontem por 
causa do apagão que afetou 
todo o Nordeste. Segundo a 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba, Cagepa,  a sus-
pensão do fornecimento foi 
motivada pela falta de ener-
gia elétrica, que fez com que 
as bombas automaticamente 
parassem de funcionar. 

Bairros afetados
Os bairros afetados fo-

ram Mangabeira, Miramar, 
conjunto Vieira Diniz, Tam-
baú, Manaíra, Cabo Branco, 
Bessa, São José, Bancários, 
Anatólia, Jardim Cidade 
Universitária, Jardim São 
Paulo, Timbó, Cristo, Ran-
gel, Jardim Itabaiana, con-
junto Homero Leal, Jardim 
Samaritano, comunidade 
Boa Esperança, Vale das Pal-
meiras, Distrito Industrial, 
Costa e Silva, Jardim Veneza, 
Bairro das Indústrias, Cas-
telo Branco, Altiplano Cabo 
Branco, Funcionários II, III e 

IV, Esplanada, Jardim Sepol, 
Ernani Sátiro, José Américo, 
Colibris, Água Fria, Grotão, 
Praia da Penha e toda região 
do Valentina Figueiredo. 

Procon alerta
O Procon Estadual da 

Paraíba alerta que os con-
sumidores que tenham sido 
prejudicados pelo apagão 
ocorrido entre a noite da úl-
tima quinta-feira e a madru-
gada de ontem devem regis-
trar as reclamações na sede 
do Procon. Segundo a asses-
soria jurídica, o consumidor 
deve ser ressarcido pelos 
prejuízos que a interrupção 
do fornecimento de energia 
elétrica tenha causado.

A solicitação de reparo 
deve ser feita junto à empre-
sa concessionária de energia 
em até 90 dias. Uma vistoria 
é realizada nestes casos, pela 
própria empresa, em até dez 
dias. Em caso de problemas 
com geladeiras ou freezers 
o prazo da vistoria é de um 
dia a partir da solicitação do 
consumidor.

Aeroporto
O Aeroporto Castro Pin-

to não teve alterações duran-
te as quase quatro horas em 
que o fornecimento de ener-
gia elétrica foi afetado pelo 
apagão. Segundo o superin-
tendente  Alexandre Oliveira 
da Silva, em alguns setores 
do Aeroporto a energia foi 
suspensa, porém, os servi-
ços essencias como check-in, 
embarques e desembarques 
foram realizados normal-
mente. “A área do Aeroporto 

ficou evidentemente mais 
escura, mas nada que afe-
tasse a segurança e os servi-
ços essenciais”, garantiu

Hospitais 
A rede estadual de hos-

pitais também não foi afe-
tada. Segundo a assessoria 
de imprensa da Secretaria 
de Saúde da Paraíba, todos 
os serviços transcorreram 
normalmente devido os ge-
radores de energia que exis-
tem em todas as unidades 
hospitalares do Estado.

Semáforos
Agentes de Trânsito ti-

veram que monitorar o fluxo 
de veículos em três pontos 
da cidade de João Pessoa 
quase todo o dia de ontem. 
Semáforos na Avenida Ruy 
Carneiro, Boto de Menezes 
e na BR-230, no acesso ao 
bairro do Geisel, ficaram sem 
funcionar devido a queda de 
energia da madrugada. Os 
agentes permaneceram no 
local até os semáforos serem 
normalizados.

Blecaute foi provocado 
por um curto-circuito em 
uma linha de transmissão
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53 milhões ficam no escuro
APAGÃO NO NORDESTE

O ministro interino Márcio 
Zimmermann (Minas e Energia) 
admitiu ontem que não é nor-
mal que falhas no fornecimento 
de energia ocorram repetida-
mente no país.

“Eventos como esses não são 
normais e a coincidência é mais 
anormal ainda”, disse o ministro 
interino pouco antes de entrar 
em reunião extraordinária do 
Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), no Minis-
tério de Minas e Energia.

O encontro foi convocado 
justamente para discutir as cau-
sas de queda no fornecimento 
que afetou, no início da madru-
gada, a região Nordeste do país 
e parte dos Estados do Pará e To-
cantins, na Região Norte.

O apagão de ontem é o se-

gundo de grande proporção a 
atingir o Nordeste do país em 
pouco mais de um mês. 

Sem sabotagem
O diretor-geral do Ope-

rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), Hermes Chipp, 
afastou ontem a possibili-
dade de sabotagem nos qua-
tro eventos de falta de ener-
gia que ocorreram em pouco 
mais de um mês. Segundo ele, 
um ato de vandalismo teria 
causado danos aos equipa-
mentos, o que não foi verifi-
cado nesses casos.

Perguntado sobre a hipó-
tese de sabotagem, o ministro 
interino de Minas e Energia, 
Márcio Zimmermann, disse 
que o governo “trabalha para 

aprofundar todas as alterna-
tivas, mas de forma serena”. 
Para ele, a ocorrência de qua-
tro eventos de falta de ener-
gia em pouco mais de um mês, 
com causas parecidas, foi clas-
sificada como um “evento ra-
ríssimo de ocorrer, com proba-
bilidade quase zero”.

Zimmermann, que coorde-
nou a reunião extraordinária 
do Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico ocorrida on-
tem, disse que, em todos os 
eventos recentes, houve falhas 
na proteção primária dos equi-
pamentos, o que acabou esten-
dendo a falta de energia para 
diversas regiões.

A falta de energia na 
madrugada de hoje deixou 
100% do Nordeste e 77% dos 

estados do Pará, Tocantins e 
Maranhão sem energia. Segun-
do o ONS, o problema foi pro-
vocado por um curto-circuito 
na linha de transmissão entre 
Colinas (TO) e Imperatriz (MA), 
que interliga os sistemas Norte/
Nordeste ao Sul/Sudeste.

Uma equipe de técnicos já 
foi enviada para as subestações 
que apresentaram falhas a fim 
de avaliar as causas do proble-
ma, e deve apresentar alguma 
conclusão na próxima semana. 
José Ragone, presidente da 
Taesa, empresa responsável 
pela linha de transmissão, ex-
plicou que a causa primária 
do problema provavelmente 
foi uma descarga elétrica que 
ocasionou uma sobrecarga na 
linha de transmissão, que aca-

bou sendo desligada por falha 
do sistema de proteção.

Este foi o quarto problema 
de abastecimento de energia 
registrado no país em pouco 
mais de um mês. No dia 22 de 
setembro, um incêndio em um 
transformador na Subestação 
de Imperatriz (MA) atingiu as 
regiões Norte e Nordeste.

Na madrugada do dia 4 
de outubro, uma pane em um 
transformador de Furnas, em 
Foz do Iguaçu (PR) causou falta 
de energia nas regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste.

No dia 19 de outubro, o 
Distrito Federal ficou sem e-
nergia, com o desligamento 
de linhas de transmissão da 
Companhia Energética de 
Brasília (CEB).

Ministro diz que repetição de apagões não é normal

Procon alerta 
consumidores 
e diz que quem 
se sentir 
prejudicado 
deve registrar 
reclamação 
no órgão

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Por cerca de quatro 
horas todo o NE e 
três estados do 
Norte ficaram sem 
energia elétrica
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Governo da PB adota ações 
e minimiza efeitos da seca

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de outubro de 2012

Entre as ações se destaca 
o Programa de Distribuição 
de Ração Animal

O Governo do Estado 
vem desenvolvendo ações 
com o objetivo de minimi-
zar os efeitos da estiagem 
que atinge 88% dos muni-
cípios paraibanos. Entre as 
ações está a distribuição de 
19 mil toneladas de ração 
animal nos 195 municípios 
atingidos pela estiagem. O 
Programa de Distribuição de 
Ração Animal prevê a distri-
buição de forragem de milho 
ou sorgo, no valor total de 
R$ 5.510.000,00, de duas a 
três vezes por semana, de-
pendendo da demanda. O 
critério exigido pelo Gover-
no para entregar o sorgo ao 
criador é que os animais es-
tejam vacinados contra febre 
aftosa.

Outra ação foi a perfu-
ração este ano de 155 poços 
artesianos por meio da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to dos Recursos Minerais 
(CDRM). Até o final do ano, 
está prevista a perfuração de 
mais 50 poços. Os poços são 
perfurados em pequenas co-
munidades rurais e cada um 
atende em média a demanda 
de cinco ou mais famílias. A 
profundidade máxima desses 
poços é de 50 metros, mas a 
média tem sido 35 metros. 
A vida útil de um poço, de 
acordo com a vazão de 1.500 
litros por hora, é de mais de 
20 anos. No Cariri, quando 

l Milho - A produção de milho em grãos 
cresceu 453% em 2011 em relação ao ano 
de 2010, chegando a 62,4 mil toneladas. Os 
maiores municípios produtores são Tavares, 
Juru, Conceição, Itaporanga e Araruna, que, 
juntos, respondem por 34% da área colhi-
da. De acordo com o IBGE, os bons preços e 
estoques reduzidos incentivaram o aumento 
de 66% na área colhida (156,6 mil hectares), 
porém o rendimento médio caiu devido ao 
clima ficando em 398 kg/ha. O valor da pro-
dução chegou a R$ 34,3 milhões.
l Feijão – Em 2011, a produção do feijão, 
considerando-se as três safras do produto, to-
talizou 37,8 mil toneladas, 279%  a mais que 
em 2010. Para o IBGE, o desempenho do pro-
duto em 2011 deveu-se, principalmente, aos 
bons preços praticados no mercado durante 
a implantação da 1ª safra, fato que estimulou 
o plantio. A área colhida foi de 161,7 mil hec-
tares, um acréscimo de 65% em relação ao 
ano anterior. Do total da produção obtida em 
2011, 30% foi de feijão do tipo mulatinho e 
70% do tipo macassar. 
l Fava – A Paraíba atingiu a primeira colo-
cação no ranking nacional na produção de 
fava com a produção de 7,6 mil toneladas 
em 2011, contra 2,8 mil toneladas em 2010, 
o que equivale a um crescimento de 170%. 
O Estado também se destacou com o maior 
valor de produção, gerando R$ 16,6 milhões. 
A área cultivada passou de 12.147 hectares 
em 2010 para 17.240 hectares em 2011, uma 
alta na ordem de 41%. Os maiores plantios 
da cultura estão localizados nos municípios 
de Aroeiras, Queimadas, Massaranduba, Fa-
gundes e Mogeiro, que detêm 25% da área 
colhida em 2011.
l Algodão – A safra de algodão herbáceo em 

2011 aumentou 449% em relação a 2010. 
Conforme a PAM, a produção em 2011 foi de 
2.367 toneladas e isto deve-se, sobretudo, ao 
índice de produtividade, que ficou em 900 
kg/ha, 153% superior ao da safra de 2010, 
que foi de 355 kg/ha.
A área cultivada, no entanto, foi 21% menor 
do que a registrada na safra de 2010. Na Pa-
raíba, quinto maior produtor nordestino de 
algodão, três municípios se destacam na pro-
dução do algodão: Sousa, São João do Rio do 
Peixe, Gurinhém e Lagoa, que respondem por 
49% da área colhida no Estado.
l Arroz em casca - A produção do arroz 
em casca em 2011 foi de 4.332 toneladas, o 
que corresponde a mais de 72 mil sacas de 
60 kg. Com esse resultado, a safra foi 794% 
maior que a de 2010. A área colhida ficou em 
4.272 hectares, com rendimento médio de 
1.014kg/ha. As áreas irrigadas dos municí-
pios de Sousa, Pombal e Itaporanga foram os 
responsáveis pela elevação da produção em 
2011, sendo que as microrregiões de Sousa 
e Itaporanga responderam por 85% de toda 
produção estadual de arroz, se destacando os 
municípios de Sousa, Santana dos Garrotes, 
Olho D’Água e Itaporanga.
l Abacaxi – De acordo com a PAM, a Paraí-
ba produziu 276 milhões de frutos de abaca-
xi em 2011, o que equivale a 17,4% da safra 
nacional, que alcançou 1,5 milhões de frutos. 
Com essa produção, o Estado continuou no 
primeiro lugar do ranking nacional, seguido 
do Pará, que  contribuiu com 270 milhões de 
frutos, ou 17,1% do total. Em seguida vem 
Minas Gerais, com 228 milhões de frutos 
(14,5%). Os maiores municípios produtores 
no Estado são Santa Rita, Itapororoca, Araça-
gi e Cuité de Mamanguape.

a água não é própria para o 
consumo humano, é utilizada 
para atender os rebanhos.

Outros 486 poços ar-
tesianos serão recuperados 
dentro do Programa de Re-
cuperação de Poços. No Pro-
jeto Cooperar, a prioridade 
tem sido projetos de infraes-
trutura  como construção de 
cisternas, sistemas de abas-
tecimento d’água singelos; 
abastecimentos d’água com-
pletos; pequenas barragens, 
dentre outras benfeitorias. 
As cisternas construídas ou 
em construção já somam 
mais de 4.500 unidades. 
Cerca de 3 mil famílias estão 
sendo beneficiadas com cis-
ternas e outras 4 mil terão 
passagens molhadas. 

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) também está reali-
zando ações para o enfrenta-
mento à seca e disponibiliza 
equipamentos como cister-
nas (11.450), tanques de pe-
dra (250) e bombas d’água 
(200). O programa é uma 
parceria entre o Governo do 
Estado e o Governo Federal, 
com um investimento de R$ 
50 milhões, que beneficiará 
cerca de 15 mil famílias de 
mais de 70 municípios parai-
banos.

Serão construídas 8.050 
cisternas de placa, orçadas 
em R$ 15.890.000,00, sendo 
R$ 13.000.000,00 do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Social e R$ 2.890.000,00 do 
Governo do Estado. As obras 
devem ser concluídas até 
metade do próximo ano, be-
neficiando 8.050 famílias.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A região Nordeste enfren-
ta a maior seca dos últimos 50 
anos. Na Paraíba, mais de 2 
milhões de pessoas estão afe-
tadas. A estiagem atinge 88% 
dos municípios, prejudicando 
sua economia, tendo em vista 
que a atividade produtiva, em 
especial a agricultura e a pe-
cuária, estão sofrendo grandes 
perdas. Entidades ligadas ao 
setor agropecuário contabili-
zam perdas imensuráveis.

O presidente da Federa-
ção da Agricultura e da Pecu-
ária da Paraíba – Faepa, Mário 
Borba, manifestou sua preo-
cupação afirmando que não se 
tem ainda ideia dos prejuízos 
ocasionados pela longa estia-
gem. “No período de inver-
no – de março a agosto – não 
choveu. Somente a capital que 
recebeu um pouco de chuva”, 
comentou.

Segundo ele, a safra do 
abacaxi vem registrando uma 
perda de 30%, o mesmo ocor-
rendo com a cana-de-açúcar. 
Borba adiantou que por con-
ta da queda na produção as 
usinas terminarão a moagem 
dois meses antes, tendo como 
consequência o desemprego. 
“O período de moagem vai até 
março, mas agora por volta do 
dia 15 de janeiro as usinas vão 
parar de moer cana. Isso será 
um grande abalo para a econo-
mia”, analisou.

No setor agropecuário, o 
presidente da Faepa destacou 
a morte dos animais como 
a principal consequência da 
seca. E ainda apontou a que-
da da produção do leite, que 

já está custando R$ 1,20 em 
nível de produtor. “Não exis-
te leite no mercado, 40% da 
produção paraibana desapa-
receu”, constatou, argumen-
tando que as 120 mil proprie-
dades rurais existentes na 
Paraíba estão passando por 
dificuldades.

Mário Borba destacou o 
programa do Governo do Es-
tado que vai subsidiar 50% do 
preço da ração, ou seja, a tor-
ta que hoje é vendida por R$ 
60,00 custará R$ 30,00 para o 
criador, enquanto o quilo da ra-
ção, que é vendida por R$ 0,20 
custará R$ 0,10.

Pior seca
O presidente da Fede-

ração dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado da Pa-
raíba (Fetag), Liberalino Fer-
reira, disse que o agricultor 
paraibano está convivendo 
com a pior seca ocorrida nos 
últimos anos no Nordeste. As 
regiões mais atingidas são o 
Sertão, Curimataú e Cariri, 
que, segundo ele, sofreram 
perda total de suas culturas; 
enquanto o Litoral e o Brejo 
perderam 50% da produção.

Para Liberalino Ferreira, a 
maior consequência da seca é 
a perda do rebanho. “Além da 
falta de pasto para o rebanho, a 
água está acabando e com isso 
o gado vem sendo dizimado. A 
água que chega aos municípios 
só dá para o consumo huma-
no”, argumentou, enfatizando 
que a situação tende a piorar 
porque serão, no mínimo, mais 
10 meses sem chover.

Economia prejudicada

A safra de grãos – algo-
dão, amendoim, arroz, fei-
jão, fava, girassol, mamona e 
milho – em 2011 na Paraíba 
registrou uma alta de 356% 
em relação a 2010. Segundo 
a pesquisa Produção Agrícola 
Municipal (PAM) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE, foram pro-
duzidas 117,6 mil toneladas 
em 2011, 91,8 mil toneladas a 
mais do que a safra de 2010. 
As culturas do milho e feijão 
foram as principais respon-
sáveis por esse resultado. O 
valor da produção atingiu R$ 
120,2 milhões.

O supervisor de Pesqui-
sas Agropecuárias da unida-
de do IBGE na Paraíba, José 

Rinaldo de Souza, enfatizou 
que a safra de 2011 podia 
ter sido maior, se os produ-
tores tivessem mais capita-
lizados. “Como a produção 
em 2010 não foi muito boa 
porque este foi um ano seco, 
o produtor não teve como 
se capitalizar e investir na 
sua cultura. Além disso, não 
existe empréstimo para as 
culturas de milho, feijão, 
arroz, fava e os produtores 
têm que utilizar recursos 
próprios”, explicou.

José Rinaldo analisou 
que, embora a safra de grãos 
tenha registrado alta em 
2011, a produção na Paraíba 
está caindo a cada ano. “Na 
década de 80, a produção de 

grãos chegava até a 300 mil 
toneladas, mas do ano 2000 
prá cá vem se observando 
uma queda”, comentou, ar-
gumentando que a falta de 
mão de obra no campo e a 
baixa tecnologia empregada 
nos tratos culturais são as 
principais causas para essa 
redução.

O supervisor de Pesqui-
sas Agropecuárias da unida-
de do IBGE na Paraíba obser-
vou que somente as culturas 
do abacaxi e da cana-de-açú-
car têm registrado aumento, 
por serem mais industriais. 
“Muitos tratos culturais são 
feitos de forma manual e isso 
contribui para uma produção 
mais baixa”, comentou. (CC)

Produção de grãos registra alta

Como ficou a safra

A Paraíba produziu 276 milhões de frutos de abacaxi em 2011, o que equivale a 17,4% da safra nacional

Feira garante 
integração do 
agricultor na 
cadeia produtiva

Os nove anos da Feira do 
Produtor da Região de João 
Pessoa, realizada toda sexta-
-feira na sede da Emater Pa-
raíba, na estrada de Cabedelo, 
foram comemorados na ma-
nhã de ontem, com uma ho-
menagem aos consumidores 
e agricultores, com distribui-
ção de brindes, palestras e de-
monstração prática de receitas 
de sucos alternativos. As come-
morações aconteceram entre 
5h e se estendeu até 7h30.

A diretoria colegiada da 
Emater Paraíba, formada pelo 
presidente Geovanni Medei-
ros, e os diretores técnico e 
administrativo, Erasmo Lu-
cena Francionildo de Araújo, 
respectivamente, tem ofereci-
do todo o apoio para a expan-
são e melhoramento da es-
trutura física de atendimento 
à clientela. Para tanto, estão 
sendo adquiridos novos equi-
pamentos, como 99 balanças 
eletrônicas, quatro barracas, 
nove freezers, um veículo utili-
tário para transportes de mer-
cadorias, entre outros itens. Os 
recursos são de aproximada-
mente de R$ 243 mil, oriundos 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário.

Presente ao evento, o se-
cretário do Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca Ma-
renilson Batista, destacou a 
importância da feira para o 
agricultor familiar da região 
metropolitana de João Pes-
soa, que comercializam seus 
produtos agrícolas vindos 
diretamente do campo. O ar-
ticulador do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), 
Antônio Souto também parti-
cipou do evento.

A feira tem garantido a 
integração do agricultor na 
cadeia produtiva, geração de 
emprego e renda no campo e a 
melhoria da qualidade de vida 
das famílias rurais. “O objetivo 
é fortalecer a organização da 
agricultura familiar e dos pes-
cadores artesanais direta ao 
consumidor, garantindo-lhes 
sustentabilidade econômica, 
social e ambiental”, segundo o 
presidente.

Participam da feira 100 
agricultores de 21 municípios 
dos Territórios da Cidada-
nia da Zona da Mata Norte e 
Zona da Mata Sul: Cabedelo, 
Rio Tinto, Mamanguape, Mari, 
Cruz do Espírito Santo, Curral 
de Cima, Sobrado, Mataraca, 
Sapé, Lucena, Jacaraú, Santa 
Rita, João Pessoa, Pedras de 
Fogo, Alhandra, Conde e São 
Miguel de Taipu. Também tem 
a participação de agricultores 
de outras regiões como Natu-
ba, Zabelê e Fagundes. 

Mensalmente são comer-
cializadas uma média de 45 
toneladas dos produtos típi-
cos da agricultura familiar 
regional, principalmente do 
abacaxi, inhame, macaxeira, 
feijão verde, batata-doce, je-
rimum, hortifrutigranjeiros, 
pescado, leite bovino e capri-
no, derivados do leite, entre 
outros compõem a feira, com 
a participação de cerca de 
dois mil consumidores.

Foto: Divulgação



Bird e Cooperar aprovam ações
para reduzir a pobreza no Sertão
O Governo do Estado 
desenvolve projetos em 
várias comunidades

Representantes do Pro-
jeto Cooperar e do Banco 
Mundial iniciaram na última 
quinta-feira uma visita ao 
Sertão paraibano. Eles esti-
veram em sete comunida-
des dos municípios de Santa 
Luzia, São José do Sabugi e 
Salgadinho. As visitas fazem 
parte do projeto de redução 
de pobreza rural, desenvol-
vido pelo Governo do Esta-
do em parceria com o Banco 
Mundial (Bird).

Em Santa Luzia, a equi-
pe visitou as comunidades 
do Pinga e da Barra; em 
São José do Sabugi, a Rio 
do Giz, a Riacho da Serra e 
a Latadinha, e no município 
de Salgadinho, as comuni-
dades Olho D’água da Serra 
e São José da Batalha. O in-
vestimento do convênio foi 
de R$ 606.752,44, benefi-
ciando 102 famílias.

O desempenho das co-
munidades foi discutido du-
rante uma reunião na Barra, 
em Santa Luzia. Além do 
gestor do Cooperar, Roberto 
Vital, e outros representan-
tes do projeto, participou 
da reunião o gerente su-
pervisor do Banco Mundial 
(Bird), Eduardo Bresnyam. 
“Minha expectativa era ver 
os investimentos que o Ban-
co Mundial e o Governo do 
Estado estão fazendo nessa 
região, mas pude notar que 
é uma região sólida, com 
bastante associativismo, 
com um olhar para o futuro 

e ainda com uma estratégia 
para ser desenvolvida no en-
torno regional. Fiquei muito 
feliz e os resultados supera-
ram as minhas expectativas. 
Parabenizo todos os pro-
dutores da região, que com 
seus esforços conseguiram 
muito até o momento”, disse 
Eduardo Bresnyam.

O gestor do Cooperar, 
Roberto Vital, teve a mesma 
opinião. “Estou muito feliz 
com o que eu vi aqui e estou 
saindo com uma noção exa-
ta da grandeza do trabalho 
que esses produtores estão 
desenvolvendo e, principal-
mente, com a perspectiva 
do Projeto Cooperar conti-
nuar a desenvolver proje-
tos nessas comunidades”.

Os produtores desta-
caram a importância da 
visita de um representante 
do Banco Mundial. “Aqui 
está em jogo não só o nos-
so futuro, mas o futuro da 
agricultura da Paraíba, pois 
essa parceria é um elo jun-
to aos agricultores e uma 
oportunidade de nós mos-
trarmos que temos capa-
cidade de trabalhar com o 
recurso destinado em prol 
de uma agricultura sustentá-
vel”, observou o associado da 
comunidade da Barra, Fran-
cisco Nonato Dantas Neto.

Já a agricultora Diva-
nilda Silva de Medeiros, da 
comunidade do Pinga, em 
Santa Luzia, disse que o 
Banco Mundial sempre foi a 
luz do fim do túnel dos pro-
dutores rurais. “Foi através 
do Banco Mundial que con-
seguimos a luz elétrica para 
a nossa comunidade. Como 
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estaríamos sem luz elétri-
ca, sem acesso às redes so-
ciais, com os nossos jovens 
querendo ir para a zona 
urbana? A nossa comunida-
de também foi beneficiada 
com um calçamento em um 
difícil acesso em uma serra, 
e tudo isso foi fruto dessa 
parceria do Projeto Coope-
rar com o Banco Mundial”, 
destacou.

A história do agricultor 
Joseilton Antônio de Olivei-
ra, da comunidade do Giz, 

em São José do Sabugi, é di-
ferente das dos outros agri-
cultores que saem da zona 
rural para a zona urbana. 
Joseilton fez o caminho in-
verso, saindo da cidade e 
voltando para a comunida-
de rural. “Nasci no sítio e, 
devido às dificuldades, fui 
morar na cidade e trabalhei 
na cerâmica. Agora, através 
do Cooperar e do Banco 
Mundial, esse projeto de 
caprinocultura caiu como 
uma luva. Me associei e ago-

ra sou produtor. Ganhava 
menos de R$ 300,00 e como 
produtor de leite ganho, 
no mínimo, R$ 500,00 por 
mês”, explicou.

A programação de on-
tem incluiu uma visita a um 
subprojeto de aproveita-
mento de resíduos sólidos 
recicláveis, em Bonito de 
Santa Fé. No sábado (27), 
a comissão visita a comu-
nidade Cacimba Nova, em 
Conceição, onde está sen-
do implantado um projeto 

de irrigação para produção 
agroecológica.

Segundo Roberto Vital, 
a presença do gerente de 
supervisão do convênio do 
Banco Mundial serviu para 
comprovar o bom anda-
mento da parceria. “O atual 
contrato com o Banco vai até 
fevereiro e nessas reuniões 
repassamos os números dos 
investimentos e famílias be-
neficiadas, para que, assim, 
um novo contrato possa ser 
fechado”, finalizou.

Empresários e empreende-
dores da região da Borborema, 
na Paraíba, terão a oportunidade 
de se capacitar em temas como 
sustentabilidade, economia verde 
e erradicação da pobreza, duran-
te a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, que começa na pró-
xima segunda-feira  e prossegue 
até a quarta. O evento oferecerá 
palestras, seminários e 28 capaci-
tações, no Centro de Convenções 
Raymundo Asfora, no Garden 
Hotel, em Campina Grande.

 As ações são voltadas para 
os empreendedores da região 
nas quais o programa Territórios 
da Cidadania do Sebrae alcança, 
reunindo, principalmente, em-
presários envolvidos em ativida-
des do agronegócio. Durante os 
três dias de evento, esse público 
irá aprender como usar a inova-
ção e a tecnologia para melhorar 
os seus negócios, respeitando o 
meio ambiente e diminuindo as 
desigualdades sociais. 

“Pretendemos mapear as 
tecnologias e apresentá-las aos 
produtores rurais e microem-
presários durante o evento. Para 
isso, contamos com a parceria 
das universidades e institutos fe-
derais, que são ricos desse conhe-
cimento”, destacou o gerente da 
Unidade de Acesso à Inovação 
e Tecnologia do Sebrae Paraíba, 
Fernando Ronaldo Araújo.

Ele acrescentou que esse é o 
momento de se transferir esses 
conhecimentos ao empresário e 
produtor rural. “Temos que mos-
trar ao nosso público-alvo como 
utilizar essas inovações e tecno-
logias em seus produtos e servi-
ços. Os produtores rurais, empre-
sários e empreendedores terão 
a oportunidade, durante esse 
evento, de conhecerem essas 
ferramentas e se qualificarem”, 
explicou.

Para o gerente de Agronegó-
cios e Territórios do Sebrae Paraíba, 
Antônio Felinto, esse é o momen-
to oportuno para os produtores 
rurais se capacitarem. “Esse é um 
evento de grande importância 
para o produtor do agronegócio, 
pois ele terá acesso a informações 
e capacitações sobre sua atuação 
no mercado”, disse.

As instituições parceiras do 
evento em Campina Grande são 
os campi da cidade de Patos, 
Pombal e Sumé da Universida-
de Federal de Campina Grande 
(UFCG), os campi de Areia e Ba-
naneiras da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), os campi de 
Campina Grande e Lagoa Seca 
da Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), além dos Institutos 
Federais de Educação, Embrapa, 
Instituto Nacional do Semiárido 
(INSA), Fundação Parque Tecno-
lógico da Paraíba (PaqTc) e CNPA.

Evento vai oferecer inovação e tecnologia
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA

  Encontro
Durante a Semana de Ciência 

e Tecnologia, acontecerá também 
o 3º Encontro Estadual do Pais 
(Programa Agroecológico Inte-
grado Sustentável). Durante os 
três dias, haverá palestras e clí-
nicas tecnológicas voltadas para 
os agricultores familiares que 
integram o programa. O Pais é 

um projeto apoiado pelo Sebrae 
que tem por objetivo melhorar a 
qualidade de vida e proporcionar 
sustentabilidade para as comuni-
dades atendidas.

“Avaliaremos o projeto e 
passaremos mais informações 
referentes ao tema agroecolo-
gia”, ressaltou o gestor do Pais, 
João Bosco da Silva. Dentre as 

novidades que serão apresenta-
das no Encontro, estão um ba-
nheiro seco, um aquecedor de 
baixo custo, um fogão solar, a 
aquaponia e o processo de de-
sidratação da uva e da banana 
com energia solar. No último dia 
do evento, quarta (31), haverá 
visitas aos dois Pais da cidade de 
Lagoa Seca.

Representantes do Banco Mundial e Cooperar visitaram algumas comunidades e aprovaram os resultados das ações desenvolvidas

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa na próxima segunda-feira, no Garden Hotel, em Campina Grande

Fotos: Secom-PB
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Embrapa recebe visita de agricultores
PROGRAMA BIODIESEL DO CEARÁ

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Em sua sentença, o juiz aponta “equívoco de grandes 
proporções”, registrando que o tucano havia questionado na 
justiça a distribuição de determinados panfletos por uma 
denominação evangélica, mas “o movimento evangélico 
engloba diversos organismos religiosos”.

l VIOLêNCIA à CONSCIêNCIA

O juiz condenou duramente a exploração religiosa no 
folheto do PMDB, que, segundo ele, procura jogar o candidato 
contra “todo um segmento religioso”. “Não tenho dúvida de 
que tal postura violenta a consciência do eleitor, fomentando o 
preconceito religioso”, disse.

Apoio

O Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, esteve 
em Campina Grande na noite 
da última quinta-feira. Além 
de visitar a UPA, o ministro 
participou de um comício 
da candidata a prefeita 
Tatiana Medeiros e gravou 
para o último programa da 
peemedebista no rádio e na 
televisão.

Decisão judicial

O juiz coordenador da propaganda de rua, Cláudio 
Antônio de Carvalho Xavier, da 16ª Zona Eleitoral, 
determinou a busca e apreensão de folhetos que 
estavam sendo impressos em uma gráfica da cidade com 
acusações contra o candidato a prefeito tucano Romero 
Rodrigues.

O caso

A ordem para busca e a apreensão do material atingia 
a gráfica e o comitê da peemedebista Tatiana Medeiros. 
Conforme o magistrado, os panfletos acusavam Romero de 
intolerância religiosa e afirmavam que o prefeitável havia 
acionado a justiça contra os evangélicos.

Ausência

No último Guia, 
Tatiana Medeiros apareceu 
ao lado das três filhas, 
apresentando-se como 
“arrimo de família”. Um fato 
curioso é que a prefeitável 
não fez qualquer mênção 
ao filho, o vereador não 
reeleito Cassiano Pascoal 
(também PMDB), que não 
apareceu no programa.

Proporções

Lamento

A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP), que foi candi-
data a prefeita da cidade pela coligação “Pra Campina crescer 
em paz”, criticou o acirramento dos discursos e acusações en-
tre os prefeitáveis que continuam na disputa. “Pena da minha 
querida Campina. Mesmas práticas, mesmas brigas, mesmos 
personagens. E a cidade continuará penalizada”, comentou 
Daniella, através das redes sociais. Pessoas ligadas a Daniella 
desmentiram que ela tenha resolvido, de última hora, aderir a 
um dos candidatos.

Na sede da Unidade, em 
Campina, eles participaram de 
palestras sobre várias culturas

l EStRAtéGIAS

Além das costumeiras, tradicionais e lamentáveis 
práticas ilegais para captação de votos, como a distribuição 
de alimentos, remédios e materiais de construção, assim 
como a famigerada boca de urna, alguns grupos políticos e 
seus assessores buscam novos meios ilícitos e imorais de 
atrair o eleitor. Ontem, de olho nos jovens, assessores de um 
dos prefeitáveis de Campina Grande alardeavam, nas redes 
sociais, que, em caso de vitória, haverá o show com uma 
famosa banda de forró no Parque do Povo.

Hora da decisão

De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, 
280.207 eleitores de Campina Grande estão aptos a votar 
nas eleições deste domingo, quando será escolhido o(a) 
próximo(a) prefeito(a) da Rainha da Borborema. No primei-
ro turno, o comparecimento foi de cerca de 85%. No total, 
41.889 eleitores deixaram de ir às urnas. Os votos brancos 
somaram 7.637 sufrágios e os nulos foram 13.365. A disputa 
com Romero Rodrigues (PSDB) e Tatiana Medeiros (PMDB) 
é a terceira seguida entre os dois partidos.

Com o objetivo de co-
nhecer como são desenvolvi-
das as pesquisas com oleagi-
nosas na Embrapa Algodão, 
uma comitiva de 20 agricul-
tores do programa Biodiesel 
do Ceará visitou a Unidade 
nesta semana. Eles vieram 
dos municípios de Iguatu, 
Quixadá, Saboeiro e Cedro 
e foram acompanhados por 
técnicos da Secretaria do De-
senvolvimento Agrário - SDA 
e Ematerce. A visita técnica 
teve início no campo expe-
rimental de Barbalha - CE, 
onde os produtores conhe-
ceram as pesquisas em área 
irrigada. Na sede da Unida-
de, em Campina Grande, eles 
participaram de palestras 
sobre as culturas da mamo-
na, algodão, amendoim, ger-
gelim e sisal. 

“Esse momento é uma 
oportunidade para que eles 
verifiquem como se iniciam 
os trabalhos que são levados 
a campo e assim entende-
rem como a semente chega 
até eles e a importância de 
seguir as orientações que 
são passadas pelos técnicos”, 
avaliou o coordenador es-
tadual do Projeto Biodiesel, 
Ademarzinho Holanda.

“Essa visita foi muito 
boa porque tivemos informa-
ções sobre como proteger o 
solo e plantar corretamente 
para aumentar a produção”, 
destacou o agricultor Luís 
Honório Cândido, do Muni-
cípio de Saboeiro, Sertão dos 
Inhamuns.

Os agricultores apro-
veitaram o momento para 
planejar os plantios para o 
próximo ano. “Nós quere-

mos fazer outro modelo de 
plantio, incluindo o algodão 
colorido no consórcio com a 
mamona por que esse tipo 
de consórcio produz muito 
bem”, disse Antônio Pereira 
de Andrade, também de Sa-
boeiro.

Segundo ele, cerca de 80 
produtores plantam a ma-
mona no seu município. “A 
mamona foi uma das melho-
res culturas que já trabalha-
mos porque a gente colhe as 
outras culturas para alimen-
to, como o milho e o feijão, 
e vende a mamona para a 
Petrobras”, afirmou. “A cultu-
ra é ótima, desde que tenha 
comprador certo”, alerta.

Já o agricultor José Fer-
reira Lima, de Quixadá, pre-
tende adotar no ano que vem 
o sistema de consórcio algo-
dão, mamona e gergelim por-
que observou uma redução 
das pragas com a inclusão do 
gergelim. “O gergelim é bom 

porque protege as outras 
culturas contra as pragas”, 
afirmou.

Para encerrar a progra-
mação, o grupo ainda conhe-
cerá uma Unidade de Teste e 
Demonstração com a cultivar 
de mamona BRS Energia, em 
Lagoa Seca-PB e as ativida-
des irrigadas, em Apodi-RN.

Programa Biodiesel 
Iniciado em 2007, o pro-

grama Biodiesel do Ceará é 
fruto de uma parceria entre 
o governo estadual, por meio 
da SDA, e a Petrobras, Insti-
tuto Agropolos, Ematerce, 
cooperativas de produtores 
rurais, Via Campesina, Fede-
ração dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultu-
ra do Estado do Ceará, Ban-
co do Brasil e universidades 
locais. 

O objetivo do progra-
ma é alavancar a cultura da 
mamona como principal 

matéria-prima para biocom-
bustíveis.

Os agricultores cadas-
trados no programa rece-
bem incentivo de R$ 200,00 
do governo estadual para 
cada hectare plantado com 
a mamona, além de semen-
tes, insumos agrícolas, as-
sistência técnica e garantia 
de compra pelo preço mí-
nimo de R$ 1,00 por quilo 
de cada cultura. Além da 
mamona, também são cul-
tivadas outras oleaginosas 
como girassol, gergelim, 
amendoim e algodão. Atu-
almente o programa conta 
com 32 mil agricultores ca-
dastrados, com uma área de 
aproximadamente 60 mil 
hectares. 

As cultivares de ma-
mona, gergelim e algodão 
utilizadas no programa Bio-
diesel do Ceará foram de-
senvolvidas pela Embrapa 
Algodão.

Inscrições de trabalhos científicos para o 
2º Seminário de Letras terminam dia 31

UNIVERSIDADE EStADUAL

FOTO: Divulgação

Plantação de Sisal, uma das culturas estudadas pelos agricultores e técnicos da Emprapa da PB

Os estudantes, professo-
res, pesquisadores e a comu-
nidade em geral que queirem 
participar do 2º Seminário de 
Letras da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), de-
vem realizar suas inscrição 
para a submissão de comuni-

cações aos Grupos de Traba-
lhos referentes ao evento até 
o próximo dia 31 de outubro. 
O seminário, cujo tema é “As 
letras e eu: desafios e pers-
pectivas”, ocorre de 27 a 30 
de novembro, no Centro de 
Humanidades do Campus III, 

em Guarabira.
O encontro homenageia 

o centenário do livro “EU”, do 
escritor paraibano Augusto 
dos Anjos, e também come-
mora os 100 anos de nas-
cimento do escritor baiano 
Jorge Amado (1912-2001) 

e do dramaturgo pernam-
bucano Nelson Rodrigues 
(1912-1980). Ao longo do 
seminário, também serão 
promovidas mesas-redondas 
de discussão, além de grupos 
de trabalho (GTs), palestras e 
oficinas.

Além disso, serão ofe-
recidos 11 minicursos para 
os participantes, tendo 25 
vagas para cada um dos se-
guintes estudos: Literatura 
e cinema afro-brasileiro e 
africano; A poesia e a prosa 
paraibana da contempora-
neidade; Literatura e cinema 
afro-americano; Fonética e 
fonologia da Língua Inglesa; 
A universalidade de Shakes-
peare, a influência do Bardo 
na teledramaturgia brasilei-
ra; Variação Linguística no 
português do Brasil, aspec-
tos fonéticos, morfológicos, 
sintáticos e semânticos; Lei-
tura, Texto e Gênero; Práticas 
de Língua Inglesa no Ensino 
Contemporâneo; Linguística 
Aplicada ao Ensino de Língua 
Portuguesa; Planejamento 
Escolar e M(eu)s alguns mo-
dos de ler poesia.

Mais informações po-
dem ser obtidas através do 
endereço eletrônico http://
seminarioletras2012.web-
node.com/.

Protesto

Prestadores de serviço do município protestaram 
ontem em frente ao prédio da Secretaria de Finanças porque 
estariam com os salários atrasados há dois meses. Durante o 
protesto, a Avenida Floriano Peixoto foi interditada, provo-
cando confusão no trânsito do centro. 



CG terá tropas federais amanhã
disputa acirrada

TSE acatou pedido do 
TRE-PB, repetindo decisão 
tomada no primeiro turno
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Juíza eleitoral afirma: 
“candidato dá mais 
trabalho que eleitor”
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O Tribunal Superior 
Eleitoral deferiu pedido do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
na Paraíba, e Campina Gran-
de terá de novo, neste se-
gundo turno, tropas federais 
reforçando a segurança du-
rante as eleições de amanhã. 
A decisão foi tomada pelo 
ministro Dias Toffoli, diante 
de argumentos apresentados 
no pedido do TRE.

Disputam o segundo 
turno para prefeito em Cam-
pina Grande os candidatos 
Romero Rodrigues (PSDB) e 
Tatiana (PMDB). 

Acirramento
O Tribunal Regional 

Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) solicitou ao TSE o en-
vio de força federal a Cam-
pina Grande para assegurar 
a tranquilidade da votação 
diante da previsão de acirra-
mento da disputa para pre-
feito neste segundo turno.

No pedido de requisição, 
a Corte regional afirmou que 
a participação da força federal 
foi fundamental para garantir 
a normalidade do processo 
eleitoral no primeiro turno 
das eleições no município.

O ministro Dias Toffoli 
lembra, em sua decisão, que 
o Plenário do TSE aprovou o 
envio de força federal para 
Campina Grande no primeiro 
turno das eleições 2012.

Com base em informa-
ções coletadas, o ministro 
informa ainda que o TSE de-
feriu o uso de força federal 
no município paraibano no 
primeiro turno das eleições 
de 2002, 2004, 2006, 2008 e 
2010.  Com relação ao empre-
go de força federal em Campi-
na Grande em segundo turno, 
este somente ocorreu nas 
eleições gerais de 2002.

“Observo que, em de-
cisão recente, este Tribunal 
Superior estabeleceu como 
regra não autorizar o envio 
de força federal às localida-
des em que o governador 
tenha dado garantia de segu-
rança no dia da eleição”, des-
taca o ministro Dias Toffoli.

Acrescenta o ministro 
que o governador da Paraíba 
informou que a Secretaria de 
Estado da Segurança e da De-
fesa Social tem condições de 
assegurar a normalidade do 
segundo turno da eleição em 
Campina Grande. Entretanto, 
o governador comunicou, ao 
ser consultado, que não se 
opõe ao envio de força federal 
ao município, questão, inclu-
sive, já negociada com o TRE 
da Paraíba.

Mais de três mil ho-
mens e mulheres da Polí-
cia Militar, Polícia Civil e 
do Corpo de Bombeiros 
vão garantir a tranquili-
dade no segundo turno 
das eleições municipais 
em João Pessoa e Campi-
na Grande, neste domin-
go. “A Operação Voto 
Seguro II”, foi lançada 
ontem pela manhã, no 
Centro de Educação da 
Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa, pelo secretário de 
Segurança Pública e De-
fesa Social, Cláudio Lima, 
e pelos comandantes da 
PM, Euller Chaves, e do 
Corpo de Bombeiros, 
coronel Jair Carneiro. O 
evento também contou 
com a participação do 
presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba, Marcos Cavalcan-
ti de Albuquerque, que 
reconheceu o excelente 
trabalho da polícia du-
rante o primeiro turno, 
mas disse estar bastan-
te preocupado com os 
apagões. Ele informou, 
porém, que as urnas elei-
torais, mesmo ocorrendo 
algum blecaute, têm ba-
terias próprias para con-
tinuarem aptas à votação 
por duas horas.

O presidente do TRE 
afirmou que esse pleito 
tende a ser mais tranquilo, 
uma vez que as eleições 
só acontecerão em dois 
municípios, João Pessoa 
e Campina Grande. Tro-
pas federais reforçarão a 
segurança em Campina. 
“ M e s m o 
a Polícia 
da Paraíba 
realizando 
um grande 
trabalho, 
acho que 
a presença 
das tropas 
f e d e r a i s 
é impor-
tante para 
g a r a n t i r 
uma maior 
tranquili-
dade aos 
habitantes 
de Campi-
na Grande”, afirmou Ca-
valcanti.

Ele disse também 
que o eleitor deve gastar 
entre 10 ou 20 segundos 
para votar no segundo 
turno e que, dentro de 
30 ou 40 minutos após 
as votações, o TRE deve-
rá divulgar o resultado 
geral do segundo turno, 
na Paraíba. Ainda sobre 
o apagão, o presidente 
do TRE, afirmou que já 
manteve contato com 
a Energisa para colocar 

transformadores mais 
potentes junto à sede 
do TRE, durante a apu-
ração dos votos.

O secretário de Se-
gurança afirmou que a 
cobertura das eleições no 
segundo turno tende a 
repetir o sucesso do pri-

meiro tur-
no. “Nossa 
meta com 
a Opera-
ção Voto 
Seguro II 
é dar total 
segurança à 
população 
para que 
todos exer-
çam a cida-
dania sem 
transtornos 
e em total 
harmonia”, 
disse Cláu-
dio Lima. 

plantão
Em João Pessoa, 14 

delegacias permane-
cerão abertas em re-
gime de plantão, com 
170 policiais de serviço. 
Em Campina Grande, o 
plantão será realizado 
na Central de Polícia 
com 70 policiais civis 
disponíveis. Os centros 
de comando e contro-
le, que começaram a 
funcionar desde a últi-
ma quarta-feira, terão 

no domingo o mesmo 
esquema de trabalho 
efetuado no primeiro 
turno, ou seja, com pelo 
menos um representan-
te de cada força de se-
gurança de plantão.

primeiro turno
“O primeiro turno 

das eleições 2012 foi o 
mais tranquilo dos últi-
mos tempos, graças ao 
planejamento que colo-
camos em prática, à de-
dicação e empenho dos 
policiais e aos Centros de 
Comando e Controle, ins-
talados em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, 
com o objetivo de possibi-
litar a repressão imediata 
a crimes eleitorais e de 
outra natureza a partir 
dessas cidades polo”, afir-
mou o secretário da Segu-
rança e da Defesa Social, 
Cláudio Lima, no Centro 
de Educação da PM. 

De acordo com os 
números aferidos pelo 
Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace) 
da Secretaria da Segu-
rança e da Defesa Social 
(Seds), as ocorrências de 
maior incidência foram 
relativas a desordem, de-
sobediência ou desaca-
to, agressão, porte ilegal 
de arma, apreensão de 
veículos, ameaça e alicia-
mento de eleitores.

Três mil policiais vão garantir a 
segurança em João Pessoa e CG
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Homens da PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estarão de prontidão para coibir possíveis crimes durante as eleições em JP e CG

FoTo: Ortilo antônio

Os postos do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran), que normalmen-
te funcionam aos sábados, 
não terão atendimento ao 
público hoje, véspera da 
votação, em virtude do se-
gundo turno das eleições 
municipais nas cidades 
de João Pessoa e Campina 
Grande. Durante todo o fi-
nal de semana das eleições, 
as ações do Detran estarão  
concentradas na Operação 
Lei Seca. 

Em João Pessoa, esta-
rão fechados os postos da 
Casa da Cidadania do Shop-
ping Tambiá e do Shopping 
do Automóvel, na estrada 
de Cabedelo. Em Campina 
Grande, também não have-
rá expediente na 1ª Cire-
tran.

As blitze utilizam eti-
lômetros e bafômetros 
descartáveis para aplicar 
testes de alcoolemia e via-
turas equipadas com com-
putadores interligados ao 
banco de dados do Detran 
para verificar a documen-
tação de veículos de con-
dutores.

Lançada no dia 21 de 
setembro, com o objetivo de 
integrar as ações do Detran 
e Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito (BPTran), a 
Operação Lei Seca está inte-
riorizando as fiscalizações, 
até então concentradas na 
capital e nas principais ci-
dades. 

Desde o lançamento, a 
Operação Lei Seca já flagrou 
295 motoristas paraibanos 

dirigindo embriagados. So-
mando com as fiscalizações 
realizadas pelo Detran e 
BPTran desde janeiro, o 
número de flagrantes sobe 
para 1.217. Só no último 
final de semana, foram fla-
grados 106 motoristas em-
briagados e seis foram pa-
rar na delegacia.

PRF reforça postos
A Polícia Rodoviária 

Federal já iniciou a Opera-
ção Eleição com o reforço 
dos postos entre João Pes-
soa e Campina Grande para 
o período eleitoral. Desde 
a madrugada de ontem, o 
pessoal do setor adminis-
trativo está trabalhando 
nesses locais.

Segundo o Núcleo de 
Comunicação da PRF, o 
principal objetivo é evitar 
o transporte irregular de 
eleitores, crimes mais fre-
quentes durante esse perío-
do. Os postos onde aconte-
cerá uma maior fiscalização 
por parte dos agentes serão 
Mata Redonda, Manguinhos 
(Bayeux), Santa Terezinha 
e Farinha, que dão acesso a 
Campina Grande.

O excesso de velocida-
de e dirigir com sintomas 
de embriaguez também se-
rão reprimidos pelos agen-
tes da Polícia Rodoviária 
Federal. “Vamos priorizar o 
pleito eleitoral”, garantiu o 
inspetor Genézio de Sousa, 
do Nucom da PRF.

Qualquer denúncia pode 
ser feita pelo telefone 191 – 
plantão da PRF.

Detran vai reforçar 
Operação Lei Seca

FiM dE sEMaNa

o TRE-PB 
deve divulgar 
resultado das 
eleições no 
segundo turno 
30 ou 40 
minutos após o 
fim da votação

José Alves
zavieira@gmail.com



Juíza eleitoral alerta candidatos
segundo turno
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Túlia Neves lembra que 
crimes eleitorais serão 
punidos com rigor
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“A manifestação cole-
tiva dentro ou perto das 
seções é crime eleitoral e 
deve ser evitada pelos elei-
tores e, principalmente, 
pelos candidatos no dia da 
eleição”.

A afirmação, em tom de 
alerta, foi feita neste final 
de semana em entrevista 
pela juíza Túlia Neves, da 
70ª Zona Eleitoral da capi-
tal, ao lembrar que, no dia 
das eleições, em primei-
ro turno, já foi obrigada a 
apreender três eleitores 
por causa desses proble-
mas e que a Justiça Eleitoral 
não vai admitir repetições.

Ela contou que o caso 
dos três eleitores se deu en-
tre Mangabeira e Valentina 
Figueiredo e que eles foram 
levados para o Ronaldão, 
onde permaneceram até 
depois dos trabalhos de 
apuração.

Perguntada sobre quem 
dá mais trabalho à Justiça, 
se o candidato ou se o elei-
tor, Túlia Neves afirmou 
que acaba sendo o primei-
ro, principalmente, aqueles 
que esquecem a legislação e 
se dão a ficar conversando e 
cumprimentando eleitores 
demoradamente dentro ou 
nas proximidades de seções 
eleitorais.

“Por causa de casos 
desse tipo, no primeiro tur-
no também fomos obriga-
dos a chamar a segurança 
por diversas vezes”, lem-
brou a magistrada, ao co-
mentar que agora são bem 
menos candidatos e que, 
até por isso, espera ter bem 

menos problemas durante 
o período da votação.

“Prefiro não citar no-
mes, mas o problema é 
que alguns candidatos in-
sistem em ficar por perto 
ou entrando e saindo de 
algumas seções onde nem 
votam”, afirma Túlia Neves, 
ao explicar que faz esses 
alertas porque a presença 
deles é sempre motivo de 
aglomeração que termina 
virando manifestação e 
obrigando a Justiça Eleito-
ral a recorrer à segurança, 
chamando um pelotão.

Túlia orientou que, 
para evitar esse tipo de 
problema, é importante 
que neste domingo, dia do 

segundo turno das elei-
ções, os candidatos visitem 
somente à seção onde vão 
votar. “Todos sabem que 
seção é local somente pra 
votação, não fazendo qual-
quer sentido a existência 
de manifestação”, disse.

Ela lembrou ainda que, 
para evitar problemas, em 
alguns locais a Justiça Elei-
toral foi obrigada a pedir 
que alguns candidatos se 
retirassem da seção, situa-
ção que, segundo ela, pode 
muito bem ser evitada pelo 
próprio candidato.

“O período de manifes-
tações e concentrações é o 
de três meses de campanha 
e não pode ser repetido ou 

ensaiado no dia da eleição”, 
afirmou Túlia Neves, ao ob-
servar que, apesar de pri-
sões e de alguns incidentes 
desse tipo, as eleições do 
primeiro turno podem ser 
consideradas como muito 
tranquilas.

“É porque, se conside-
rarmos Mangabeira, com 
mais de 50 mil eleitores, e 
Valentina Figueiredo, com 
mais de 30 mil, e o registro 
de apenas três apreensões, 
é claro que podemos di-
zer que tivemos um pleito 
tranquilo”, frisou ela, ao 
salientar que é um clima 
de bem mais tranquilidade 
que a Justiça está esperan-
do para este domingo.

A juíza eleitoral Túlia Neves diz que candidatos dão mais trabalho à Justiça do que os eleitores

Além das pesquisas, a 
70ª Zona Eleitoral também é 
responsável pela justificativa 
dos eleitores que não pude-
ram votar e pela preparação 
dos novos títulos eleitorais e, 
sobre esses dois serviços es-
pecíficos, a juíza Túlia Neves 
informa aos eleitores que o 
atendimento será retomado 
em novembro, no Cartório 
Eleitoral.

Ela disse que as eleições 
deste ano contaram com 
pelo menos 3.500 novos 
eleitores, incluindo, nesse 
total, pessoas que completa-
ram 16 anos e que estiveram 
votando pela primeira vez, e 
também eleitores que trans-
feriram seus domicílios de 
outras cidades para João 
Pessoa.

“Também contamos com 
um posto de extensão em 
Mangabeira, mas o local mais 
procurado é sempre o Cartó-
rio que fica no Fórum Eleitoral, 
perto do Shopping Tambiá”, 
informou a magistrada, ao sa-
lientar que a partir do próxi-
mo mês, as pessoas já podem 
começar a procurar o Cartório 
para atualizar suas situações 
com a Justiça Eleitoral.

 Na mesma entrevista, 
a juíza da 70ª Zona Eleitoral 
da capital também falou so-
bre a Lei Seca que, nos perí-
odos eleitorais, são sempre 
motivo de portarias baixa-
das pelos juízes nas mais di-

versas comarcas do Estado. 
Ela explicou que essa inicia-
tiva tem mais caráter de pre-
venção.

“É certo que muita gente 
tem condições de frequentar 
bares e restaurantes nas vés-
peras e nos dias de eleição, 
mas há pessoas envolvidas 
com candidatos que podem 
aproveitar esses momentos 
para tumultuar”, afirma Tú-
lia, ao explicar que é preven-
do coisas desse tipo que os 
magistrados terminam por 
se valer da portaria que já fi-
cou conhecida por “lei seca” 
e que, na verdade, acaba evi-
tando muitos problemas nas 
eleições.

Ela disse que o caráter 
preventivo é tão marcante 
que, em muitas cidades, os 
juízes acabam achando des-
necessário e não adotando 
portaria nenhuma. “Trata-se 
de uma medida circunstan-
cial e que acontece de acor-
do com o clima do lugar e da 
população no período eleito-
ral”, completou.

“O que vale mesmo é que 
as eleições sejam tranquilas e 
que aquelas pessoas que gos-
tam, que querem e que preci-
sam exercer o direito de cida-
dania - e aí, a gente sabe que se 
inclui a maioria - não tenham 
seus direitos prejudicados por 
incidentes provocados por 
pessoas ou grupos isolados”, 
concluiu a magistrada.  

Cartório volta a atender
Além de juíza da 

70ª Zona Eleitoral, Tú-
lia Neves também foi 
indicada pelo TRE este 
ano para cuidar dos 
assuntos relacionados 
a pesquisas de opinião 
pública, área onde, 
além da exclusão do 
nome de Estela Bezerra 
(PSB) de uma consulta, 
ela também diz que 
não enfrentou maiores 
complicações.

“Foi um episódio 
marcante mas, isolado, 
e que terminou solucio-
nado a tempo porque 
suspendemos a divul-
gação e convocamos 
imediatamente todos os 
possíveis envolvidos na 
ação”, lembra a magis-
trada, ao salientar que 
“a solução terminou 
sendo encaminhada de 
forma rápida também 
porque, logo depois das 
denúncias, a própria 
empresa responsável as-
sumiu o erro e explicou 
a situação”.

Ela disse que, pe-
las apurações movidas 
logo nos dias seguintes, 
foi possível se constatar 
que o caso estava mais 
para erro do que para 
má fé, a começar pelo 
fato de a empresa ter 

reconhecido. “As nor-
mas são claras: todos 
os candidatos precisam 
estar citados, por isso, a 
pesquisa ficou suspen-
sa até que tudo fosse 
devidamente contor-
nado”, disse.

Ela contou que, 
além desta, houve vá-
rias outras denúncias 
e representações apre-
sentadas pelos mais di-
versos partidos e pelas 
mais diversas coliga-
ções, mas todos os casos 
que foram menos gra-
ves e igualmente repa-
rados antes de a pesqui-
sar receber autorização 
para divulgação.

Sobre possíveis re-
clamações ou recursos 
a respeito de erros em 
projeções publicadas, 
Túlia Neves informou 
que todos os casos se 
limitaram ao período 
anterior às publicações.

Túlia Neves disse 
que a definição de um 
juiz especialmente in-
dicado para cuidar das 
pesquisas foi uma ino-
vação que a Justiça Elei-
toral consolidou este 
ano e que certamente 
só contribuiu para me-
lhorar e agilizar o tra-
balho das eleições. 

Atenção às pesquisas

Campina: eleição de amanhã 
é um divisor de águas

Uma cidade em pé de guerra. É assim que pode 
ser definida a cidade de Campina Grande, onde dois 
grupos políticos disputam a Prefeitura local nas elei-
ções deste ano. Para o grupo do prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo é uma questão de vida ou morte. 

Para o grupo Cunha Lima, que apresentou o de-
putado federal Romero Rodrigues como candidato, é 
uma questão de sobrevivência política, porque eles 
perderam o poder local há mais de uma década e fo-
ram derrotados em duas eleições seguidas. 

A eleição deste ano em Campina Grande é um di-
visor de águas. O prefeito Veneziano Vital pensa em 
ser candidato ao Governo do Estado, em 2014. Com a 
prefeitura em seu poder, o projeto do atual prefeito 
funciona de um jeito. Sem a prefeitura, funcionará de 
outro, com grandes dificuldades pela frente. 

O próprio Veneziano sabe disso e, por isso mes-
mo, trabalha duro para fazer sua candidata, a médi-
ca Tatiana Medeiros, crescer nas pesquisas. Mas por 
mais que ele trabalhe, até agora, as pesquisas têm 
mostrado a doutora Tatiana sempre atrás de Romero 
Rodrigues. 

Para o grupo Cunha Lima é uma questão de hon-
ra retornar a comandar a cidade de Campina Grande 
depois de mais de oito anos longe do poder local. O 
próprio senador Cássio Cunha Lima sabe da impor-
tância da eleição de Campina Grande. 

Por isso mesmo, está entrincheirado na cidade a 
pedir votos para o deputado Romero Rodrigues. Cás-
sio é uma liderança respeitada na cidade e sabe da 
importância que a eleição campinense tem para seus 
futuros planos políticos. 

Tanto é assim que botou seu irmão mais velho, Ro-
naldo Cunha Lima Filho, na política. Até agora, Ronaldi-
nho tinha participado ativamente da política da família, 
mas sempre nos bastidores. Agora, não. Agora ele foi 
para a linha de frente como candidato de Romero. 

Há muito tempo que a cidade de Campina Grande 
não via uma eleição tão disputada. Nem nos tempos 
de Ronaldo e Enivaldo Ribeiro, a eleição foi tão dura. 

Focado no assunto
O deputado Francisco de Assis Quintans (Democratas) está focado 

na questão da seca, da falta de água na Paraíba e na transposição de 
águas do Rio São Francisco. Nos próximos dias, vai distribuir uma cartilha 
com o relatório elaborado por ele sobre a viagem que fez para conhecer as 
obras da transposição. 

O presidente da AL, deputado Ricardo Marcelo, tem gostado da ação 
de Quintans. 

Fiscais da campanha
Tem uma turma em Campina Grande que não dorme há dias. São 

os fiscais de Romero fiscalizando a campanha de Tatiana Medeiros e os 
fiscais de Tatiana fiscalizando a campanha de Romero Rodrigues. Quinta-
feira passada, um carro foi apreendido com cestas básicas que iam ser 
distribuídas à população. 

Em Campina, é pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não 
se come. 

na saúde
A Justiça concedeu liminar determinando que o contrato do 

Governo do Estado com as cooperativas médicas só terminará no dia 
19 de dezembro.  A decisão é do juiz da 1ª Vara do Trabalho, Arnóbio 
Teixeira de Lima.

 Ao comentar a decisão, o secretário de Estado da Saúde, Waldson 
Dias de Souza, disse que já esperava por esse resultado, pois sempre 
confiou na sensibilidade, lisura e no entendimento da Justiça. O secretário 
disse que o prazo de 23 de outubro foi contabilizado equivocadamente, já 
que não foi levado em conta o trânsito em julgado de um recurso do mês 
de agosto.

Essa confusão se arrasta há muito tempo. 

outra guerra
Vai começar tudo de novo. Será na Assembleia Legislativa. A Justiça 

mandou que a Mesa da AL desarquive o projeto que autoriza o Governo do 
Estado a ser o fiador de um empréstimo de R$ 150 milhões para a Cagepa. 
O projeto já foi derrotado uma vez pela oposição. Mas o Governo recorreu à 
Justiça e ganhou. 

Lá, os ânimos estão acirrados. 
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MENSALÃO TUCANO

Novo ministro do STF será relator
 

Próximo indicado pelo 
governo ocupará a vaga 
do ministro Carlos Ayres

Brasília (Reuters) - 
O próximo indicado pela 
presidente Dilma Rous-
seff a ocupar a cadeira 
do ministro Carlos Ayres 
Britto no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) será o 
responsável pela relato-
ria do chamado Mensalão 
mineiro, hoje nas mãos 
de Joaquim Barbosa, que 
o abandonará ao assumir 
a Presidência da Corte em 
22 de novembro.

Como Ayres Britto 
deixa a Corte em 18 de no-
vembro, pois completa 70 
anos e deve se aposentar, 
seu substituto irá para o 
gabinete de Barbosa, que 
já afirmou que não poderá 
tocar o processo do Men-
salão tucano junto com os 
encargos da Presidência.

O fato tem feito petis-
tas se mobilizarem para 
tentar influir na indicação 
do novo ministro. O parti-
do pretende cobrar o jul-
gamento rápido do caso 
como forma de revidar o 
uso político da atual ação 
penal em julgamento do 
chamado Mensalão do go-
verno Lula.

O Mensalão tucano 
foi um suposto esquema 
de desvio de recursos 
públicos e financiamen-
to irregular da campanha 
eleitoral em 1998 do en-
tão governador de Minas, 
Eduardo Azeredo (PSDB-
-MG), que tentava a reelei-
ção e perdeu. Teriam sido 
desviados 3,5 milhões de 
reais, de acordo com a de-
núncia do Ministério Pú-
blico Federal.

O novo ministro do 
STF ainda precisa ser in-
dicado pela presidente 
Dilma Rousseff. Um dos 
nomes cotados para a 
vaga é o do advogado-ge-
ral da União, Luís Inácio 
Adams, que tem apoio de 
parte do PT.

A presidente também 
tem vontade de indicar 
uma mulher para a vaga. 
Segundo fontes do Planal-
to, Dilma pretende fazer a 
indicação de maneira rá-
pida - como fez com Teo-
ri Zavascki, que assumirá 
a vaga de Cezar Peluso -, 
para fugir de pressões.

Ao contrário da ação 
penal em curso no STF 
que envolve a cúpula do 
PT no governo Lula, a do 
Mensalão tucano foi des-
membrada. Dois réus com 
foro privilegiado ficaram 
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no STF, o deputado federal 
Eduardo Azeredo (PSDB-
-MG) e o senador Clésio 
Andrade (PMDB-MG).

O alegado esquema 
também foi chamado de 
valerioduto tucano por-
que o empresário Marcos 
Valério, o mesmo do Men-
salão petista, operou o su-
posto esquema, anterior 
ao do PT.

O caso veio à tona em 
2005, com as apurações 
do Mensalão atualmente 
em julgamento no STF. Em 
novembro de 2007, a Pro-
curadoria fez a denúncia 
ao STF e só depois o des-
membramento para réus 
sem foro privilegiado foi 
aceito.

Desagravo petista
O PT planeja para de-

pois do final da ação penal 
do Mensalão um desagra-
vo ao partido, segundo li-
deranças da sigla e minis-
tros do governo. A ideia 
em gestação é fazer atos 
que funcionem como uma 
defesa do partido, não 
necessariamente um de-
sagravo aos condenados, 
com a volta de bandeiras 
defendidas nas origens do 
partido, como a ética.

Em julgamento no 
plenário do STF desde 
agosto, a ação penal do 
chamado Mensalão resul-
tou na condenação de 25 
dos 37 réus, entre eles o 
ex-ministro-chefe da Casa 
Civil José Dirceu, o ex-pre-
sidente do PT José Genoi-
no e o ex-tesoureiro do 
partido Delúbio Soares.

O esquema de compra 
de apoio político, denun-
ciado em 2005, detonou a 
pior crise do governo do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Brasília – Ao comentar 
os altos preços do pescado 
no Brasil, o ministro da Pes-
ca e Aquicultura, Marcelo 
Crivella, disse ontem que o 
bolso do consumidor deve-
rá ser beneficiado quando a 
produção de peixe começar a 
crescer no país.

“O  mercado tem uma 
regra sagrada que ninguém 
consegue mudar: a da ofer-
ta e da procura. Se aumenta 
a oferta, claro que cai o pre-
ço porque a procura vai ser 
satisfeita. As pessoas vão 
ganhar na quantidade e vão 
poder cobrar menos para 
atingir um maior número de 
consumidores”, explicou.

Anteontem, o governo 
lançou o Plano Safra da Pesca 
e Aquicultura, que pretende 
incentivar a produção de pes-
cado pela agricultura familiar. 

A expectativa é que sejam 
aproveitadas as estruturas de 
irrigação da pequena proprie-
dade para alimentar os vivei-
ros da nova atividade. 

Em entrevista ao pro-
grama Bom Dia, Ministro, 
produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
sidência em parceria com a 
EBC Serviços, Crivella lem-
brou que os investimentos 
previstos para aumentar a 
produção de pescado no país 
chegam a R$ 4,1 bilhões.

“A dificuldade que o Bra-
sil tem hoje para ampliar a 
produção de peixe é que nun-
ca houve um Plano Safra para 
implementar a aquicultura no 
país”, disse, ao destacar que o 
país ainda importa mais de 
US$ 1 bilhão em pescado. “As 
pessoas querem comer mais 
peixe e, como não há no mer-
cado, importam. Com o Pla-
no Safra, queremos produzir 
esse peixe aqui”, completou.

De acordo com o minis-
tro, os pequenos pescadores 
brasileiros em pior situação 
atualmente são os de rios, re-
presas, açudes e barragens, 
onde o peixe está acabando. 
Muitos deles, segundo Cri-
vella, dependem de benefí-
cios como o Bolsa Família. A 
orientação do governo é que 
essas pessoas procurem uma 
superintendência da pesca, 
uma cooperativa ou uma as-
sociação e se candidatem a 
ser piscicultor. 

“Com três tanques co-
locados dentro da água, 
alevinos [embrião de pei-
xe] e ração, em seis meses, 
podemos produzir milha-
res de quilos de tilápia 
que, vendida a R$ 4, vai dar 
muito mais do que eles re-
ceberiam de Bolsa Família. 
O Brasil precisa despertar 
para a sua vocação: ser uma 
grande potência produtora 
de peixe”, destacou.

Ministro Crivella diz que o 
consumidor será beneficiado

PLANO SAFRA DA PESCA

Dezoito deputados 
federais estão 
na disputa do 
segundo turno

Das cinquenta cidades 
que realizam o segundo turno 
das eleições municipais ama-
nhã em todo o país, 16 contam 
com deputados federais entre 
os candidatos a prefeito. Ao 
todo, são dezoito deputados 
que disputam a prefeitura, já 
que, em duas cidades, o segun-
do turno é entre dois depu-
tados. As informações são da 
Agência Câmara.

Em Salvador (BA), o elei-
tor escolhe entre o deputado 
Antônio Carlos Magalhães 
Neto (DEM-BA) ou o deputa-
do Nelson Pellegrino (PT-BA), 
que está licenciado da Câmara 
para se dedicar à campanha. 
Em Duque de Caxias (RJ), o 
segundo turno será entre os 
deputados Alexandre Cardoso 
(PSB-BA) e Washington Reis 
(PMDB-BA).

Dos dezoito deputados 
que participam do segundo 
turno, sete disputam a prefei-
tura de capitais: Porto Velho, 
Belém, São Luís, Salvador, Cam-
po Grande e Curitiba. Quatro 
dos deputados pediram licença 
de suas atividades legislativas 
durante a campanha eleitoral: 
além de Pellegrino, Romero 
Rodrigues (PSDB-PB), que 
disputa a prefeitura de Campi-
na Grande; Zenaldo Coutinho 
(PSDB-PA), candidato a prefei-
to em Belém do Pará; e Ratinho 
Júnior (PSC-PR), candidato em 
Curitiba, também se licencia-
ram da Câmara.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Brasília - De acordo com 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), a mudança trazida pelo 
início do horário de verão não 
vai interferir no andamento 
das eleições nem no funciona-
mento das urnas eletrônicas. 
Os equipamentos, segundo 
o Tribunal, são programados 
para começar e encerrar a vo-
tação de acordo com o horário 

local de cada cidade. Dos 50 
municípios brasileiros que 
irão às urnas amanhã, para o 
segundo turno das eleições 
municipais, 37 estão na área 
de abrangência do horário 
de verão, que começou na 
madrugada do último dia 21. 
Moradores das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, mais 
o Estado do Tocantins tiveram 

que adiantar seus relógios em 
uma hora.

A diferença de horário só 
deve interferir no começo da 
apuração dos resultados, já 
que nas cidades sem horário 
de verão – cujos moradores 
não adiantaram os relógios - 
as urnas serão fechadas uma 
hora depois daquelas situadas 
em municípios que seguem o 

horário oficial de Brasília.
Em algumas cidades, a 

diferença chegará a duas 
horas, caso de Porto Vel-
ho (RO), Rio Branco (AC) e 
Manaus (AM), que estão em 
um fuso horário diferente do 
de Brasília e não têm horário 
de verão.

Amanhã, 31,7 milhões de 
eleitores, residentes em 50 

cidades com mais de 200 mil 
votantes, retornarão às urnas. 
Dos 50 municípios, apenas 
três utilizarão a identificação 
biométrica: Curitiba (PR), 
Porto Velho (RO) e Jundiaí 
(SP). No primeiro turno, 299 
cidades em 24 estados utiliza-
ram o sistema, que identifica 
os votantes pelas impressões 
digitais.

Horário de verão não vai interferir na votação
ELEIçõES 2012

o Mensalão 
tucano foi um 
suposto 
esquema de 
desvio de 
recursos 
públicos na 
campanha 
eleitoral de 
98 do então 
governador de 
Minas, Eduardo 
Azeredo (PSDB)

Marcelo Crivella lembrou que os investimentos para aumentar a produção de pescado chegam a R$ 4,1 bi

Nas eleições muni-
cipais deste ano, os de-
putados que lançaram 
candidaturas a prefeito 
e vice-prefeito tiveram 
um desempenho me-
lhor do que o verifica-
do quatro anos atrás. 
Dos 84 parlamentares 
que participaram do 
primeiro turno, 15 já 
estão eleitos, além 
dos 18 que disputam 
o segundo turno nes-
te domingo. Em 2008, 
dos 93 deputados que 
disputaram as eleições 
municipais, 13 foram 
eleitos no primeiro tur-
no e 14 disputaram o 
segundo.

Desempenho 
melhor este ano
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Mais de 60 pessoas morrem no 
1o dia de cessar-fogo na Síria 

Mais de 60 pessoas fo-
ram mortas ontem na Sí-
ria por conta da luta entre 
as tropas leais ao ditador 
Bashar Assad e os rebeldes 
que exigem sua deposição.

Ontem, foi o primeiro 
de quatro dias de um cessar-
fogo que foi acordado com a 
mediação de Lakhdar Brahi-
mi, enviado da ONU e da 
Liga Árabe para o confronto, 
entre o regime e lideranças 
rebeldes. A trégua foi pro-
posta por ocasião do feriado 
muçulmano de Eid al Adha. 
Ambos os lados, porém, já ti-
nham feito a ressalva de que 
combateriam caso os adver-
sários o fizessem.

O episódio mais grave 
foi o da explosão de um carro
-bomba na capital Damasco, 
em frente a uma mesquita. O 
ataque ocorreu em um bair-
ro de maioria sunita, grupo 
do qual a maioria dos rebel-
des faz parte. A agência esta-
tal de notícias Sana informou 
que cinco pessoas morreram 
e outras 32 ficaram feridas. 
Prédios também foram dani-
ficados e várias ambulâncias 
foram enviadas ao local. Não 

há confirmação sobre o alvo 
ou a autoria do ataque. 

O cessar-fogo serviu 
para minimizar a violência 
e para interromper os bom-
bardeios aéreos, segundo 
avaliação do Observatório 
Sírio de Direitos Humanos 
(OSDH) -que, apesar de se-
diado em Londres, tem sido 
a principal fonte de infor-
mações sobre o confronto, já 
que o regime sírio restringe a 
atuação da mídia internacio-
nal. Conforme a ONG, na últi-
ma quinta-feira, ao menos 61 
pessoas -21 civis, 27 solda-
dos e 13 rebeldes- morreram 
em todo o país.

O confronto entre tro-
pas leais e rebeldes dura 19 
meses e já matou mais de 32 
mil pessoas, ainda segundo o 
OSDH. Por causa dele, as ten-
sões no mundo muçulmano 
se acirraram, já que o xiita 
Irã apoia Bashar Assad, que 
é alauita, enquanto nações 
de maioria sunita, como a 
Arábia Saudita, a Turquia e 
o Qatar, dão apoio às descen-
tralizadas tropas rebeldes.

Na última quinta-feira, 
por conta do Eid al Adha, As-
sad, fez uma rara aparição 
pública numa mesquita de 
Damasco. Ele parecia relaxa-
do, sorria e cumprimentou 
outros fieis.

A trégua acordada com 
a ONU foi desrespeitada 
entre governo e rebeldes

MUNDO

FOTO: Divulgação

O episódio mais grave aconteceu em Damasco, quando um carro-bomba explodiu, matando cinco pessoas e deixando 32 feridas

Milão, Itália (Reuters) - O 
ex-premeiro-ministro italiano, 
Silvio Berlusconi, foi conde-
nado ontem a quatro anos de 
prisão por fraude fiscal num 
caso de compra de direitos de 
transmissão de sua emissora 
de televisão Mediaset.

Berlusconi, que foi con-
denado três vezes na primeira 
instância na década de 1990 
antes de ser inocentado por 
tribunais superiores, tem o 
direito de recorrer da decisão 
mais duas vezes antes de a 
sentença se tornar definitiva.

Caso a decisão seja con-
firmada em recurso, Berlus-
coni será proibido de ocupar 
cargos públicos por cinco anos 
e de ser um executivo de em-
presa por três anos.

O processo tende a ser 
longo e ele não vai ser preso a 

menos que o recurso final seja 
negado. Mesmo assim, o tem-
po máximo possível de prisão 
é de um ano, porque o crime 
foi cometido quando estava 
em vigor uma anistia para evi-
tar a superlotação das prisões.

A decisão acontece dois 
dias depois de Berlusconi, de 
76 anos, confirmar que não 
irá concorrer nas eleições do 
próximo ano como líder de 
seu partido Povo da Liberdade 
(PDL), encerrando quase 19 
anos como o político domi-
nante da centro-direita.

O juiz Edoardo d’’Avossa 
declarou a um tribunal lotado 
que entre 2000 e 2003 houve 
“um volume significativo de 
evasão fiscal” e “um mecanis-
mo incrível de fraude” envol-
vendo a compra e venda de 
direitos de transmissão.

Decisão por escrito do tri-
bunal diz que Berlusconi mos-
trou uma “capacidade natural 
para o crime”.

Durante um telefone-
ma ao telejornal noturno de 
um de seus próprios canais, 
Berlusconi disse que não há 
ligação entre a sua decisão 
de se retirar da política e o 
veredicto ontem acusou o 
tribunal de ser politicamente 
motivado.

Ele chamou o veredicto 
de “político e intolerável” e 
disse que isso mostrava que 
a Itália tinha se tornado selva-
gem, bárbara e já não era uma 
democracia.

Os advogados do ex-pre-
miê, Piero Longo e Niccolo 
Ghedini, disseram que a deci-
são estava “totalmente distan-
te de toda a lógica judicial”. 

O Pentágono advertiu 
ontem o WikiLeaks que di-
vulgar documentos confi-
denciais pode pôr em peri-
go a segurança dos Estados 
Unidos, depois que o site 
começou a publicar manu-
ais sobre o tratamento aos 
presos sob custódia militar 
do país.

“É uma ameaça para 
nossa segurança nacional e 
enfraquece nossos esforços 
para trabalhar com outros 
países a fim de resolver pro-
blemas comuns”, afirmou à 

agência EFE um porta-voz 
do Departamento de Defesa 
que não confirmou a auten-
ticidade dos documentos.

No entanto, destacou 
que a divulgação não auto-
rizada de documentos con-
fidenciais “proporciona ao 
inimigo um meio para danar 
substancialmente os EUA e 
nossos aliados”.

A plataforma fundada 
por Julian Assange, conheci-
da pela difusão de milhares 
de documentos diplomá-
ticos dos EUA e de outros 

sobre as guerras no Iraque 
e no Afeganistão, começou 
a divulgar na última quinta-
feira uma centena de docu-
mentos do Departamento de 
Defesa americano.

Estes documentos reco-
lhem os procedimentos a se-
guir com os suspeitos que se 
encontram sob custódia das 
autoridades militares dos 
EUA nos centros de deten-
ção no Iraque e na base de 
Guantánamo (Cuba), assim 
como os manuais para os in-
terrogatórios. 

Justiça condena Berlusconi a 4 
anos de prisão por fraude fiscal

EUA alertam WikiLeaks sobre
a divulgação de documentos

ITÁLIA

segUrANçA AMerIcANA
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Vettel lidera treinos
na Índia e é favorito
para conquistar a pole

BEACH SOCCER

Dois jogos vão definir os 
finalistas da competição
na Praia do Cabo Branco

Semifinais do Paraibano hoje
O Campeonato Paraiba-

no de Beach Soccer começa 
a chegar no seu momento de 
definições na competição en-
tre os homens. No próximo 
sábado vai acontecer as duas 
partidas das semifinais do 
primeiro turno. A primeira 
partida tem início previsto 
para as 15h, na arena oficial 
da Federação Paraibana de 
Beach Soccer (FPBS) na Praia 
do Cabo Branco, em frente ao 
Sesc Hotelaria e Corpos de 
Bombeiros.

O confronto será entre 
a ADM Mangabeira que foi o 
primeiro da chave A e Porto 
de Jacaraú, que se classificou 
como o segundo da chave B. 
Na sequência acontece a ou-
tra semifinal que será entre 
a Palhoça Marisol, primeiro 
da chave B, contra a Servicar, 
segundo da chave A. os ven-
cedores decidem o primeiro 
turno em data a ser confir-
mada pela FPBS.

Para o presidente da enti-
dade que organiza a modalida-
de no Estado, Ailton Cavalcan-
ti, a competição mais uma vez 
vem cumprindo seu objetivo, 

sendo jogada por bons valores 
da terra. De acordo com o diri-
gente muitos jovens estão apa-
recendo para o esporte e isso é 
muito importante.

“A competição tem 10 clu-
bes e o nível está muito bom. 
Muitos garotos aparecendo 
para a modalidade, inclusive 
alguns já estão na seleção pa-
raibana treinando. O grande 
campeão vai representar o 
Estado nas competições nacio-
nais”, frisou o mandatário.

Feminino
Se a competição mascu-

lina decide nesse sábado o 
melhor do primeiro turno, 
entre as mulheres a primei-
ra parte do torneio já tem 
donas. Na última quinta-fei-
ra, o Santa Cruz da cidade 
de Santa Rita-PB sagrou-se 
campeão do 1º turno do 
Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer 2012 - feminino, 
ao derrotar o CCLB do Alto do 
Mateus pelo placar de 5 a 3.

A partida foi realizada 
na arena oficial da FBPS  e 
foi bastante disputada. O 
duelo só definido no último 
período de jogo. Os gols do 
Santa Cruz foram marcados 
por, Denielle (2), Jacira (2) e 
Georjane (1). Já pelo lado do 
CCLB os gols foram marcados 
por Viviane (3).

Paraíba reage 
na Copa Brasil 
de Goalball em
Goiânia-GO

A principal competição 
da modalidade medalha de 
prata nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012, a Copa Bra-
sil de Goalball, começou na 
manhã da última quinta-feira, 
na cidade de Goiânia-GO. A 
Paraíba participa do torneio 
com as equipes masculina e 
feminina da Apace. Ambas 
conquistaram o direito de 
participarem do evento na-
cional depois de disputarem 
este ano a etapa regional da 
modalidade. Na ocasião, o 
time feminino sagrou-se ven-
cedor diante da Adevirn-RN. 
No masculino, por sua vez, a 
Apace perdeu para a Apec-PE 
e ficou com o segundo lugar 
na disputa regional.

Já no torneio, pela catego-
ria masculina a Apace come-
çou o campeonato perdendo 
para a Urece-RJ por 10 a 7, no 
entanto, na segunda partida 
da equipe paraibana na com-
petição, a Apace não decepcio-
nou e venceu a Acesa-SC por 
19 a 9, em partida válida pelo 
grupo A, um dos mais equili-
brados da Copa Brasil.

No feminino, o time pa-
raibano também perdeu a 
sua partida de estreia contra 
o AMC-MT. O jogo terminou 
com o placar de 15 a 5 para 
os mato-grossenses. A exem-
plo do que aconteceu com a 
equipe masculina, as meni-
nas da Apace deram o troco 
na segunda partida e vence-
ram o Sfitic-SP por 11 a 8.

As emoções do maior 
campeonato de Goalball do 
Brasil seguem até amanhã, 
quando será conhecido o 
vencedor do torneio. Os jo-
gos estão sendo realizados 
no Sesc de Goiânia e a trans-
missão das partidas está sen-
do feita ao vivo através dos 
sites www.cbdv.org.br/aovi-
vo, www.leiaja.com/aovivo 
e www.mundocegal.com.br/
radio.

O surfista Samuel Igo será 
o único representante da Paraí-
ba a correr este final de semana 
nas ondas da Praia de Pitan-
gueiras, no Guarujá-SP. Samuel 
participa hoje, por volta das 
11h, da terceira e última eta-
pa do Maresia Paulista de Surf 
Pro 2012, circuito organizado 
pela Federação Paulista de Surf 
(FPS). Por não ter participado 
de todas as etapas da compe-
tição, o paraibano de Baía da 
Traição não tem chances de 
conquistar o título do circuito, 
mas pretende brigar pelo tro-
féu de campeão da etapa.

Dos 96 surfistas, de dez 
estados do país, inscritos na 
terceira e decisiva etapa da 
competição paulista, 21 atle-
tas tem chances de conquis-
tar o título do circuito. Apesar 
desse grande número de can-
didatos a levantar a taça, os 
dez primeiros do ranking são 
os que mantêm mais chances, 
com destaque para o cearense 
Antônio Eudes, líder da classi-
ficação geral, e os paulistas Re-
nato Galvão e Ricardo Ferreira, 
segundo e terceiro colocados, 
respectivamente. 

Já na briga pelo título de 
melhor surfista profissional 

de São Paulo na temporada, 
Renato Galvão está na frente 
na luta pelo tricampeonato 
estadual. Campeão em 2002 e 
em 2007, o surfista de Ubatu-
ba-SP disse que o objetivo nas 
ondas do Guarujá é conquistar 
o Paulista Pro pela terceira vez. 
"Sei das dificuldades, pela qua-
lidade de meus adversários, 
mas acredito no meu poten-
cial e estou muito focado nes-
ta disputa", avisou o também 
bicampeão brasileiro nos anos 
de 2004 e 2007. 

Ricardo Ferreira, que le-
vantou a taça do Maresia Paulis-
ta de Surf Pro em 2009, e Flávio 
Nakagima são seus concorren-
tes diretos. Os dois surfistas da 
Praia Grande-SP não escondem 
que vão se dedicar ao máxi-
mo para alcançar a ponta do 
ranking. "Quero muito este tí-
tulo", disse Nakagima, atleta da 
equipe Maresia de Surf.

O Maresia Paulista de 
SurfPro 2012, que é aberto a 
surfistas de outros estados e 
também é válido pelo ranking 
nacional da Associação Bra-
sileira de Surf Profissional 
(Abrasp), tem premiação total 
superior a R$ 100 mil. A cada 
etapa são R$ 30 mil e mais 

R$ 1 mil para o vencedor da 
Overboard Expression Ses-
sion. O campeão do circuito, 
independente do estado de 
origem, receberá da Nias Tour 
uma passagem para o Hawaii 
e o campeão paulista ganhará 
da rede de lojas Tent Beach 
uma moto 0km. 

Ao vivo
O público que acompanhar 

o evento na praia ou pela trans-
missão ao vivo pela internet 
nos sites www.maresia.com.br 
e www.fpsurf.com.br também 
será premiado a cada etapa com 
duas pranchas oferecidas pela 
marca Wave Star, produzidas 
pelo renomado shaper Reco.

A terceira etapa do Mare-
sia Paulista de SurfPro 2012 
tem o patrocínio exclusivo da 
Maresia, tendo como parceiros 
as redes de lojas Overboard e 
Tent Beach, a agência de via-
gens Nias Tour e a marca de 
pranchas Wave Star. A reali-
zação é da Federação Paulista 
de Surf, com apoio Governo 
do Estado de São Paulo, jun-
to a Secretária da Juventude, 
Esporte e Lazer, Prefeitura do 
Guarujá e Associação de Surf 
do Guarujá.

Samuel Igo disputa o Maresia 
Paulista de Surf no Guarujá

A quinta etapa do Circui-
to Paraibano de Hipismo está 
confirmada para hoje, a partir 
das 9h, na Hípica Thuany, em 
Mangabeira. As provas serão 
supervisionadas pela Federa-
ção Equestre Paraibana (Fepa). 
O presidente da Fepa, Ivanilson 
Galindo, espera por mais uma 
disputa emocionante no Cir-
cuito Paraibano. "

“Estamos nos aproximan-
do da reta final da temporada 
e essa quinta etapa tem tudo 
para motivar ainda mais nos-
sos cavaleiros e amazonas que 
são detentores de importantes 
resultados nas competições 
que foram realizadas ao longo 
do ano", frisou o dirigente que 
está no seu primeiro ano de 
mandato após as  eleições.

A comissão organizado-
ra da quinta etapa do Circuito 
Paraibano de Hipismo, a pe-
núltima da temporada 2012, 
está composta por Henry 
Henriques Virgolino Sobrinho, 
Nilton Pereira e Jorge Luis Pas-
samani, todos membros da di-

retoria da Federação Equestre 
Paraibana. 

De acordo com o calendá-
rio elaborado para 2012 a últi-
ma etapa será realizada no dia 
25 de novembro. A premiação 
para essa etapa tem um mon-
tante de  R$ 1.347,50 que serão 
divididos entre os dois primei-
ros colocados de cada série. Na 
série Extra o campeão leva R$ 
170,00, enquanto o vice fica 
com R$ 127,50. 

Já na categoria Preliminar 
o melhor cavaleiro ou amazona 
ganha R$ 180,00. Já o segun-
do colocado leva R$ 135,00. 
Na Intermediária, o campeão 
embolsa R$ 200,00, enquanto 
o segundo recebe R$ 150,00. 
Na série Principal, o líder fica 
com R$ 220,00 e o vice com R$ 
165,00.

As disputas mais acirra-
das vêm acontecendo na Série 
Intermediária na categoria jo-
vem cavaleiro e na Série Prin-
cipal na categoria sênior. Entre 
os jovens Lucas Dantas lidera 
com 27,5 pontos, seguido de 
perto por Gabriel José de Sou-
za, que soma 25 pontos. 

Hípica de Mangabeira
sedia Circuito Estadual

HIPISMO Herbert Clemente
Especial para A União

Samuel Igo não está brigando pelo título, mas espera realizar uma boa prova em praias paulistas

FOTO: Divulgação
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Na  última quinta-feira, a equipe do Santa Cruz sagrou-se campeã feminina ao derrotar o CCLB do Alto do Mateus pelo placar de 5 a 3

Pedro Alves
Especial para A União

Hípica Thuany será palco de mais uma etapa do Circuito Paraibano

Pedro Alves
Especial para A União
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Definição do grid de 
largada da prova de F1 será 
hoje a partir das 6h30

Reformulação total...
Sem conseguir o objetivo desejado na Série C, a dire-

toria do Campinense que iniciou, logo após o último jogo 
contra o Baraúnas o desmanche na equipe, guardou para 
esta semana as duas últimas e mais esperadas soluções 
sobre o que fazer em relação ao que sobrou da sua co-
missão técnica.

Quem esperava com expectativa, pode ter se surpre-
endido. Mas na verdade, o presidente William Simões, já 
demonstrava desinteresse na permanência do treinador 
Freitas Nascimento e não tomou outra medida a não ser 
dispensar o treinador.

A Surpresa, portanto, ficou por tabela, quando inda-
gado sobre o atacante Varley, o presidente não só ficou 
aborrecido, como foi claro no momento, dizendo que de-
pois do fracasso na Série C o atacante não mais interes-
sava ao clube.

Será definitivamente o fim do ciclo com a Raposa?...
Já na segunda medida, o presidente William Simões 

não perdeu tempo e anunciou o nome do novo treinador 
para 2013. 

Com uma bagagem nordestina no lombo, Oliveira Ca-
nindé é o novo técnico do Campinense. O nome do subs-
tituto de Freitas Nascimento foi anunciado na tarde da 
última quarta-feira em coletiva concedida pelo próprio 
presidente no Estádio Renatão. 

De acordo com William Simões, pesou em favor de 
Canindé o fato de ele conhecer bem o futebol da região. 
E também ter um título nacional no currículo.

O novo comandante, que foi campeão da Série D em 
2010 pelo Guarany de Sobral, chega para dirigir o time ru-
bro-negro no Campeonato do Nordeste e no Campeonato 
Paraibano no primeiro semestre do ano que vem.

Oliveira terá nestes dois campeonatos, a chance de 
firmar a sua permanência ou não no clube para o segundo 
semestre.

Se for ou não ter sucesso à frente do Campinen-
se, nós não podemos prever! Porém pela bagagem que 
tem o cearense Oliveira Canindé, que estava no Flamen-
go Piauiense, clube pelo qual conquistou o título da Copa 
Piauí já neste segundo semestre, além de ter passado 
também pelo Guarany de Sobral, e ter comandado os 
piauienses, River, Parnahyba e Piauí, o Moto Club do Ma-
ranhão e o Icasa e Limoeiro do Ceará, conhecimento de 
jogadores da região não vai faltar, e tenho certeza que 
deverá ser ele mesmo com essa bagagem toda, quem irá 
formar o elenco da Raposa para as duas competições.

Wiliam também anunciou os nomes de Paulo César 
Shardong (auxiliar técnico), Roberto Farias (preparador 
físico) e Lagusa (preparador de goleiros) para comporem 
a nova comissão técnica, cargos que precisam muito, de 
uma sincronia com o próprio treinador e com o grupo de 
jogadores.

Como crítico  e analisando dentro da realidade  do 
nosso futebol, eu acredito que o nome é bom, só espero 
que a sua experiência,  somada à boa vontade de diretoria 
sejam favoráveis aos desejos do clube e da sua imensa 
torcida... 

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Vencedor das últimas 
três provas, líder do cam-
peonato e mais rápido nos 
dois treinos livres dessa 
sexta-feira na Índia. Sebas-
tian Vettel é mais uma vez 
o principal favorito à pole 
position para o GP da Índia 
deste final de semana.

O alemão ficou 0s118 à 
frente de seu companheiro 
de equipe, Mark Webber, e 
longe do rival mais próximo 
de outro time, justamente 
Fernando Alonso, da Ferrari, 
seu principal adversário no 
campeonato, que terminou a 
0s599.

Mesmo diante de todos 
estes números e projeções, 
o atual bicampeão mundial 
preferiu não assumir o favo-
ritismo de sua equipe para a 
tomada de tempos de hoje a 
partir das 6h30 (horário de 
Brasília) e disse que as sex-
tas-feiras normalmente são 
difíceis de serem analisadas.

“Não está entre Mark e 
eu, acho que está entre todos 
nós”, declarou após a segun-
da sessão. “Acho que a sexta-
feira é sempre um dia difícil e 
em um dia como este em um 
circuito como este, que quan-
do você está com um novo 
pneu a pista melhora muito, 
eu não ficaria surpreso se as 
coisas estarem diferentes no 
dia seguinte. Mas já tivemos 
sextas-feiras piores, então, 
estou contente.”

“Acho que podemos ficar 
satisfeitos que não tivemos 
grandes problemas. Conse-
guimos testar algumas coi-

sas e agora precisamos ver se 
evoluímos e esperamos avan-
çar mais”, continuou.

Vettel também comen-
tou sobre a evolução da pista 
de Buddh, que como é mui-
to pouco utilizada durante o 
ano, estava muito suja e es-
corregadia nos primeiros mi-
nutos de treinos do dia.

“A pista melhorou mui-
to, pelo menos nós achamos 
isso. Não sei o quanto foi 
para os outros, pois eu nor-
malmente desligo a tela de 
cronometragem, mas o cir-
cuito continuava melhorando 
e tinha bastante aderência no 
final, já que o traçado ficou 
melhor. Fiquei bem surpreso 
com a simulação de corrida 
e acho que foi o mesmo para 
todos já que os tempos de 

volta foram ficando melho-
res”, explicou.

Já Bruno Senna explicou 
depois dos treinos livres que 
ficou satisfeito com o traba-
lho inicial realizado com o 
carro da Williams, mas que 
ainda precisa encontrar o 
acerto fino para o circuito de 
Buddh.

O brasileiro, 10º colo-
cado na segunda sessão do 
dia (ele mais uma vez não 
participou do primeiro trei-
no para ceder o seu lugar ao 
piloto de testes da Williams, 
Valtteri Bottas) completou 
36 voltas durante a sessão e 
destacou o fato de não ter en-
frentado nenhum problema 
com o carro.

“Foi (um treino) interes-
sante. Conseguimos uma vol-

ta muito boa, com pneu duro. 
A volta com pneu macio foi 
média, o carro estava bem 
difícil. Então, vamos ter que 
trabalhar para deixar o carro 
mais consistente. 

Únicas representantes 
do Brasil na competição, 
Ágatha e Bárbara Seixas 
conseguiram duas vitórias 
ontem e estão classificadas 
para a semifinal da etapa 
da Tailândia do Circuito 

Mundial de Vôlei de Praia. 
A partida pela próxima 
fase será hoje.

Ontem, a dupla do Brasil 
venceu Vozakova/Vasina, da 
Rússia, por 2 sets a 1 (15/21, 
21/19 e 15/10), em 50 minu-

tos, e, depois, Tsimbalova/
Mashkova, do Cazaquistão, 
por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18), 
em 35 minutos de partida.

Com a classificação para 
a próxima fase garantida, 
Bárbara comentou sobre as 

Ágata e Bárbara estão nas semifinais do
Circuito Mundial após mais duas vitórias

VÔLEI DE PRAIA

dificuldades enfrentadas. 
“Foi um jogo duro de novo. 
Hoje tinha muito vento e 
tivemos muitos erros de 
saque no primeiro set. Tive-
mos que tentar encontrar 
a melhor maneira de lidar 
com essa situação”, disse 
Bárbara Seixas.

Sua parceira, Ágatha, 
destaca que a dupla do 
Brasil tem uma pequena 
vantagem em relação às 
demais equipes que estão 
na Tailândia. “Estamos 
acostumadas com a umi-
dade e a temperatura. No 
mês passado, nós jogamos 
no Brasil com muito calor 
e chegamos até a final, 
quando perdemos para 
Juliana/Larissa”, lembrou 
Ágatha.

E a dupla Juliana/La-
rissa não está na Tailân-
dia, mas já tem o título da 
temporada 2012 do Circui-
to Mundial. Com a desis-
tência das chinesas Chen 
Xue e Zhang Xi, únicas 
capazes de chegar a pon-
tuação das brasileiras, o 
título foi confirmado para 
Juliana e Larissa por ante-
cipação. Este é o sétimo tí-
tulo da dupla do Brasil na 
competição.As brasileiras seguem invictas no Circuito Mundial na Tailândia e com chances reais de título

Vettel, líder do 
Campeonato, 
tem 215 pontos 
contra 209 de 
Fernando Alonso. 
Promessa de 
briga na corrida 
amanhã

O alemão da RBR liderou os dois treinos livres e desponta como favorito na corrida de amanhã na Índia

Esclarecimento
A ANAF solicita a todos os árbitros que tenham o 
objetivo de ingressarem com ações judiciais, cíveis 
e/ou criminais, contra pessoas que cometam algum 
tipo de ato ilícito que tenham alguns cuidados.
No momento que houver alguma dúvida em relação 
a quem será destinada a medida judicial, que o as-
sociado procure a entidade para melhor orientação.
Esta solicitação ocorre para que se evitem proble-
mas causados por possíveis mal-entendidos quando 
da definição do réu da ação, que, por questão 
de segurança, deve estar claramente definido na 
procuração dada ao advogado da causa.
O associado também deve ficar atento a quem 
cometeu o ato ilícito, se uma entidade ou um clube 
em seu site na internet por exemplo, ou uma pes-
soa física ao pronunciar algum tipo de acusação ou 
ofensa grave.
Lembramos que o associado pode e deve escolher 
um profissional da área do direito de sua confi-
ança, entretanto a entidade reforça que possui seu 
Departamento Jurídico que está sempre pronto a 
responder qualquer questionamento ou dúvida, a 
qualquer momento e em qualquer processo.

TÓPICO
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Treze faz treino hoje em Cuiabá
BRASILEIRO DA SÉRIE C

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Alvinegro faz recreativo
visando o jogo contra
o time da Luverdense

O Treze faz um treino 
recreativo hoje à tarde, no 
mini-campo do Terras Parks 
Hotel, em Cuiabá-MT, no en-
cerramento dos preparativos 
para encarar amanhã, às 17h 
(horário local) a Luverden-
se-MT, no Estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Ver-
de-MT, na última rodada do 
grupo A da fase de classifi-
cação da Série C do Campeo-
nato Brasileiro. A delegação 
aproveita a manhã de hoje, 
para repousar da cansativa 
viagem de avião, que ocorreu 
ontem à tarde, no aeropor-
to Castro Pinto, em Bayeux. 
O ambiente nas hostes alvi-
negras é de total confiança 
e motivação para conseguir 
outro resultado positivo para 
se manter na Série C de 2013. 

A equipe vem de uma 
goleada contra o Águia de 
Marabá-PA (4 a 0), no úl-
timo domingo, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbo-
rema, pela penúltima roda-
da. Com 19 pontos ganhos e 
na sexta posição - encostado 
no Cuiabá-MT (7º), Salguei-
ro-PE (8º) e Águia de Ma-
rabá-PA (9º), todos com o 
mesmo número de pontos – 
o representante da Paraíba 
pode até empatar, basta que 
os outros concorrentes per-
cam nos seus confrontos. A 
meta é acabar com o tabu 
em não vencer fora de Cam-

pina Grande na competição 
e encerrar com um resulta-
do positivo para não ficar 
dependendo de ninguém e 
se manter na Terceirona. 

Apesar de não contar 
com Tiago Gaspareto (za-
gueiro), Júlio César (volan-
te), vetados pelo Departa-
mento Médico, Brasão e Ney 
Mineiro (atacantes), expul-
so e com o terceiro cartão 
amarelo, respectivamente, 
o treinador Sérgio Cosme 
aposta nos substitutos que 
atuarão em Mato Grosso. No 
último coletivo da semana, 
que ocorreu na quinta-feira, 
no Estádio Presidente Var-
gas, a equipe contou com 
outra formação e mudanças 
em todos os setores. Na de-
fesa, a entrada de Alexandre 
Carvalho, que substituirá 
Tiago Gaspareto, forman-
do a zaga com Adalberto. 
No meio de campo, Wagner 
Rosa entra na vaga de Júlio 
César, que formará o qua-
drado com Everton César, 
Júlio Zaboto e Cristian. 

Sem Brasão e Ney Mi-
neiro, a dupla ofensiva galis-
ta será formada por Rodrigo 
Pardal e Vavá, responsáveis 
pelos gols trezeanos. Para 
Sérgio Cosme, mesmo com 
todos os desfalques a equipe 
utilizará o esquema 4-4-2, 
onde buscará a vitória a todo 
custo. Segundo ele, o Treze 
não pode mudar a postura 
que foi colocada na parti-
da anterior, principalmente 
com a obrigação de obter 
um resultado positivo e não 
depender de ninguém para 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

assegurar a vaga na próxima 
temporada. “Temos que aca-
bar com este jejum de não 
ganhar fora de casa, princi-
palmente quando existe a 
necessidade de obter os três 
pontos garantindo a perma-
nência do clube na Série C de 

2013. Acredito que os atletas 
que serão escalados darão 
conta do recado para conse-
guir o objetivo”, comentou. 

Velho conhecido da tor-
cida e pé quente nas decisões 
o atacante Vavá disse que 
está motivado para o desafio, 

prometendo muito esforço, 
dedicação e quem sabe, os 
gols da vitória na última ro-
dada da fase classificatória. 
Ele frisou que o elenco está 
animado e confiante, prin-
cipalmente após a grande 
exibição do time na goleada 

contra o Águia de Marabá-PA. 
“A vitória trouxe confiança 
e perspectiva em conseguir 
manter a equipe na disputa. 
O Treze se tornou um time 
diferente, alegre e com todos 
buscando a vitória”, observou 
o atacante galista. 

A equipe do Treze vai decidir amanhã a sua sorte no Campeonato Brasileiro quando acontece a última rodada da fase classificatória

Em entrevista à imprensa de Cam-
pina Grande, ontem, o novo treinador 
do Campinense, Oliveira Canindé, falou 
pela primeira vez ao torcedor raposei-
ro, e deu detalhes de sua vinda para o 
futebol paraibano bem como anunciou 
o primeiro reforço, o atacante Jeferson 
Maranhense.

“Eu conversei com Kléber (novo 
gerente de futebol do Campinense) e 
ele conhecia muitos jogadores que já 
trabalharam comigo. Tive contato com 
o presidente William e nos acertamos. 
Acredito que foi tipo a propaganda de 
“boca a boca”. As pessoas viram minha 
filosofia de trabalho e passaram para o 
pessoal do Campinense. As informações 
bateram com o que a diretoria queria e 
eu espero corresponder ao que se espe-
ra de mim”, detalhou Canindé.

Sobre a formação do elenco, Olivei-
ra revelou que uma lista com nomes de 
jogadores já foi passada para a diretoria 
rubro-negra, bem como para o gerente 
de futebol Kléber Romero.

“Passei uma lista de atletas que 
eu pretendo contar em 2013. Muitos 
desses jogadores já trabalharam co-
migo e no momento estão espalha-
dos pelo Brasil. São nomes que foram 
muito bem quando atuaram comigo 
e chegaram até a equipe da Série A 
do Brasileiro. Hoje não estão em um 
bom momento nessas equipes e po-
derão fortalecer o Campinense e nos 
ajudar. Nossa intenção é fazer um 
time competitivo, da maneira que eu 
tenho certeza que a torcida espera”, 
pontuou, assinalando que pediu joga-
dores das regiões Sul e Sudeste.

Questionado sobre nomes, o novo 
comandante da Raposa confirmou que 
está trazendo do Flamengo-PI o atacan-
te Jeferson Maranhense, de 23 anos. O 

Jeferson é o primeiro reforço
na disputa da Copa do Nordeste

CAMPINENSE

jogador tem características de velocida-
de e finalização.

”Quero contar com Jeferson. Ele 
trabalhou comigo no Guarany de So-
bral e recentemente no Flamengo, 
onde em poucos jogos fez nove gols 
e nos ajudou a conquistar o título da 
Copa Piauí, que dá vaga para a Copa do 
Brasil. É um jogador de beirada, como a 
gente costuma chamar no futebol, mas 
chega bem para finalizar”, sublinhou o 
treinador.

A reportagem conseguiu apurar 
que outro jogador que atuou com Oli-
veira Lopes no Guarany de Sobral e que 
compõe a lista de reforços do Campi-
nense para 2013 é o meia de armação 
Leto, de 29 anos. Paulista de Cubatão, 
Wellington Aparecido dos Santos tem 
1,78m, 70kg e acumula passagens por 
São Vicente-SP, Jabaquara-SP, Metro-
politano-SC, Linense-SP, Portuguesa-SP, 
Gama-DF, Guarany-CE, América-RN, 
Parnahyba-PI, entre outros clubes.

O novo técnico da Raposa, Oliveira Canindé

O início do Campeonato 
Paraibano de 2013 será no dia 
6 de janeiro e alguns estádios 
terão de passar por reformas 
para sediar os jogos. Um dos 
que mais preocupam os di-
rigentes dos grandes clubes 
do Estado é o José Sobrinho 
Barros, o Zezão, localizado na 
cidade de Itaporanga, no Alto 
Sertão da Paraíba. A praça de 
esportes sediará os jogos do 
Cruzeiro, que foi vice-campeão 
da Segunda Divisão.

O Estádio Zezão foi inau-
gurado em 1980 e de lá para 
cá só passou por uma pequena 
reforma no ano de 2008, quan-
do o Cruzeiro foi disputar a 
Segunda Divisão. Atualmente, 
o local apresenta sérios pro-

blemas no gramado, no alam-
brado e nas vestiários. Mas a 
diretoria do Cruzeiro garante 
que serão realizadas reformas 
nestes setores, e estará em 
boas condições até o começo 
das disputas do campeonato 
estadual. 

“Nós só estamos aguar-
dando a liberação de uma 
verba do Governo do Estado 
para iniciar as obras de refor-
ma, porque a Prefeitura Mu-
nicipal não vem colaborando 
neste sentido. O governador 
Ricardo Coutinho já assegu-
rou um montante de R$ 1 mi-
lhão e só falta à publicação no 
Diário Oficial do edital e da 
licitação para começarmos 
a resolver os problemas do 
Zezão”, garantiu o diretor do 
Cruzeiro, Lima Souto.

Com relação à ampliação 
do estádio, Lima Souto dis-
se que o assunto não está em 
pauta no momento. “O Zezão já 
tem três lances de arquibanca-
das, com capacidade para três 
mil pessoas, o que é suficiente 
para os jogos do Campeonato 
Paraibano.

Em relação à urgência 
das reformas, devido à proxi-
midade da competição, Lima 
Souto disse que por enquanto 
não há motivos para preocu-
pação. “O projeto de reformas 
já está pronto e foi entregue ao 
Governo do Estado e a verba 
deverá ser liberada nos pró-
ximos dias. Se isto acontecer, 
teremos tempo suficiente para 
terminar as obras antes do iní-
cio do Campeonato Paraibano 
de 2013”, garantiu.

Estádio Zezão vai receber
reforma antes do Estadual

O presidente da Desporti-
va Guarabira, Domingos Sávio, 
vai se reunir com a diretoria 
do clube neste final de semana, 
para discutir o futuro do clube 
que este ano não conseguiu o 
acesso à Primeira Divisão. Ele 
tem um mandato até maio de 
2013, mas por causa dos pro-
blemas financeiros que enfren-
ta a agremiação do Brejo, já 
admite até renunciar ao cargo, 
e apela para que apareça outro 
desportista local querendo as-
sumir à presidência. 

Segundo Domingos Sávio, 
antes de disputar a segunda di-
visão este ano, a dívida do clube 

junto à Federação Paraibana de 
Futebol era de R$ 18,5 mil, refe-
rentes às taxas administrativas. 

Após a competição, o débi-
to subiu para R$ 26 mil. “É um 
absurdo as taxas cobradas pela 
FPF. Quando jogávamos em 
casa, gastávamos cerca de R$ 
3,5 mil entre taxas administra-
tivas e de arbitragem por jogo, 
o que é inadmissível para uma 
equipe pequena como é a Des-
portiva”, afirmou.

O presidente demons-
trou muita revolta com a 
situação do clube. “Não tive-
mos apoio de patrocinadores, 
nem da diretoria. Fiquei só. 

Não temos qualquer estru-
tura e treinávamos em um 
sítio. Tirando uns três clubes 
grandes aí, o resto do futebol 
da Paraíba é amador e os clu-
bes recebem um tratamento 
como se fossem profissionais 
pagando altas taxas. Isto sem 
contar com o fato de que a 
Desportiva acabou sendo eli-
minada da competição tendo 
o maior número de pontos 
conquistados e o melhor ata-
que. Isto é uma vergonha, 
desbafou. A equiupe perdeu 
a classificação ao empatar 
sem gols com o Atlético no 
Sílvio Porto. (IM)

Presidente da Desportiva já
admite renunciar ao cargo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Fluminense perto do título
BRASILEIRO DA SÉRIE A

Classificação

A 33ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série A teve 
início com três partidas na últi-
ma quinta-feira. O líder Flumi-
nense sofreu, mas conseguiu 
passar pelo Coritiba por 2 a 
1 no Engenhão, abrindo nove 
pontos de vantagem sobre o 
Atlético-MG. A Ponte Preta 
passou pelo Cruzeiro, prati-
camente selando sua salvação 
do rebaixamento, enquanto 
Santos e Náutico fizeram um 
confronto equilibrado, encer-
rado com o placar em branco. 
Confira como foram os jogos. 
Hoje, a rodada prossegue com 
outras seis partidas, com des-
taques para Corinthians x Vas-
co e Internacional x Palmeiras. 
A rodada será encerrada na 
próxima quarta-feira com o 
encontro entre Atlético-MG x 
Flamengo, em Minas Gerais.

Agora, a diferença do 
líder Fluminense para o vi-
ce-colocado Atlético-MG é de 
nove pontos. Depois desta 
rodada, ficarão restando ape-
nas outras quatro para se co-
nhecer o campeão brasileiro 
de 2012 e as quatro equipes 
que serão rebaixadas para a 
Série B de 2013. Por enquan-
to, o drama da queda perdu-
ra entre Sport-PE, Palmeiras, 
Figueirense-SC e Atlético-GO.

O clássico Corinthians 

x Vasco, hoje, às 16h20, no 
Estádio Pacaembu promete 
emoções de sobra. No Timão, 
a novidade poderá ser o chi-
nês Zizão, destaques dos trei-
nos durante a semana. 

Já o Vasco realizou on-
tem o último treinamento 
antes da partida contra o Co-
rinthians. O técnico Marcelo 
Oliveira teve a companhia do 
diretor de futebol Daniel Frei-
tas e reuniu os jogadores por 
40 minutos antes da ativida-
de. Com a bola rolando, três 
alterações na equipe para o 
importante compromisso.

Os jogadores tiveram 
espaço para falar durante 
o encontro que discutiu os 
problemas do Cruzmaltino 
depois de quatro derrotas 
consecutivas no Campeonato 
Brasileiro. O treinamento es-
tava marcado para as 9h, mas 
o trabalho prático só come-
çou às 10h30, após a reunião 
e o aquecimento com os pre-
paradores físicos.

Botafogo-RJ e o lanter-
na Atlético-GO também pro-
metem emoções. O holandês 
Seedorf está confirmando 
no alvinegro. Todo elenco 
botafoguense usa da humil-
dade contra o adversário, 
porém, nos bastidores, al-
guns chegaram a comentar 
que a meta é fazer uma boa 
apresentação e deixar o es-
tádio com a vitória, melho-
rando assim a pontuação e 
colocação na tabela.

FOTO: Photocâmera

Equipe carioca dispara na 
liderança e rodada terá 
hoje Corinthians x Vasco

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense  72  33  21  9  3  55  25  30  

2º Atlético-MG  63  32  18  9  5  54  28  26  

3º Grêmio  59  32  17  8  7  46  27  19  

4º São Paulo  55  32  17  4  11  48  30  18  

5º Vasco  50  32  14  8  10  39  36  3  

6º Internacional  48  32  12  12  8  42  31  11  

7º Botafogo  47  32  13  8  11  47  41  6  

8º Corinthians  44  32  11  11  10  39  34  5  

9º Cruzeiro  43  33  12  7  14  38  42  -4  

10º Ponte Preta   43  33  11  10  12  36  42  -6  

11º Santos  43  33  10  13  10  39  40  -1  

12º Coritiba   42  33  12  6  15  46  51  -5  

13º Náutico   42  33  12  6  15  38  47  -9  

14º Flamengo  40  32  10  10  12  32  41  -9  

15º Portuguesa  39  32  9  12  11  35  35  0  

16º Bahia  36  32  8  12  12  31  36  -5  

17º Sport  33  32  8  9  15  30  49  -19  

18º Palmeiras  32  32  9  5  18  31  41  -10  

19º Figueirense  28  32  7  7  18  36  61  -25  

20º Atlético-GO  23  32  5  8  19  31  56  -25  

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
16h20  Corinthians             x            Vasco   

  Internacional          x         Palmeiras    

18h30  Botafogo                 x             Atlético-GO  

 Figueirense             x           Portuguesa  

 Sport                  x          São Paulo    

 Bahia                  x      Grêmio 

Série B  

14h00  Atlético-PR              x             Guaratinguetá  

16h00  Joinville                 x             América-MG    

 Ipatinga-MG           x            CRB   

 ASA                 x           Bragantino    

 Guarani                 x        Criciúma  

Mergulhado na crise após 
quatro derrotas consecutivas no 
Campeonato Brasileiro, o Vasco não 
tem problemas apenas na questão 
técnica. Com diversos impasses 
nos bastidores, incluindo salários 
atrasados e mudanças na diretoria, 
o presidente Roberto Dinamite 
“abandonou” o futebol e vê Aníbal 
Rouxinol, vice-jurídico cruzmaltino, 
tomar as rédeas do momento 
complicado e ser o porta-voz da 
administração junto ao torcedor. O 
dirigente é visto nos corredores de 
São Januário como o “presidente” na 
pior fase da temporada.

O Santos não passou de um 
empate sem gols com o Náutico, 
na noite da última quinta-feira, na 
Vila Belmiro. Um dos jogadores mais 
indignados na saída do gramado foi 
o atacante Neymar, que reclamou 
com seus colegas durante todo o 
jogo, pedindo mais movimentação. 
Para o camisa 11, as jogadas do 
Peixe não podem ficar concentradas 
apenas em si. “Eu peço que meus 
companheiros apareçam para jogar 
e não fiquem parados olhando para 
minha cara para ver se vou resolver 
alguma coisa. São 11 jogadores. Se 
todo mundo começar a se mexer, 
vai confundir a zaga”, criticou o 
jogador. 

Vasco não tem 
mais comando

Neymar se irrita 
com jogadores

Os atacantes Robinho e 
Alexandre Pato podem estar com 
seus dias contados no Milan. A 
permanência da dupla na cidade 
italiana não deverá passar da janela 
de transferências de janeiro. O clube 
tem em mente um grande projeto 
de reformulação em seu elenco, e 
a venda dos brasileiros e de Kevin-
Prince Boateng abriria espaço nos 
cofres para esta “revolução”. Além 
do valor da venda dos três, o que 
renderia € 50 milhões (R$ 130 
milhões) aos cofres do clube, o 
Milan economizaria ainda outros € 
30 milhões (R$ 78,5 milhões) em 
salários. Isso sem falar nas recentes 
saídas de Ibrahimovic e Thiago Silva, 
que – apesar da queda técnica 
– aliviou um pouco as finanças 
rossoneri.

Brasileiros vão 
deixar o Milan

Barcos treinou separado durante a semana, mas deverá enfrentar hoje o Internacional

Há 15 anos, o Palmeiras 
começava sua triste rotina 
de viagens ao Rio Grande do 
Sul para não ganhar. Duran-
te todo esse tempo, o time 
se acostumou a ir ao Estádio 
Beira-Rio e voltar de lá com 
nada na bagagem, além de 
frustrações e tropeços. Foram 
dez jogos, sete derrotas e três 
empates contra os colorados 
na última década e meia.

Agora, a equipe voltará 
ao estádio do Inter em uma 
situação delicada e à beira do 
rebaixamento. Os times se en-
frentarão hoje, pela 33ª rodada 
do Brasileirão.

Não se pode dizer que se 
trata de uma situação nova. Há 
pouco mais de dez anos, a equi-
pe do Palestra Itália, coman-
dada pelo técnico Levir Culpi, 
viajou ao Rio Grande do Sul 
no mesmo contexto de hoje: 
crise, elenco abalado psicolo-
gicamente e afundado na lama 
da zona de rebaixamento. O re-

sultado dificilmente seria ou-
tro: derrota por 3 a 2 (àquela 
altura o sexto revés seguido).

Na ocasião, o Brasileiro 
ainda estava na sua primeira 
metade, mas a conclusão da 
temporada é bem conheci-
da. O Palmeiras, mesmo com 
Marcos, Arce e Zinho experi-
mentaria, pela primeira vez 
em sua história, o drama do 
rebaixamento.

Há quatro pontos abaixo 

do Bahia, último time que se 
salvaria se o campeonato aca-
basse hoje, o Palmeiras preci-
sa desesperadamente somar 
pontos na rodada. Mas o In-
ternacional está entre os três 
clubes que, historicamente, 
mais engrossam o jogo quando 
recebem a equipe alviverde em 
seus domínios.

Só o vizinho São Paulo 
(17 jogos, nove anos) e o Cori-
tiba (11 jogos, 15 anos) man-
têm um tabu comparável ao 
do Inter (10 jogos, 15 anos) 
diante do Palmeiras visitante. 
Mas a “zica” gaúcha parece se 
abater sobre os palmeirenses 
apenas no estádio colorado, 
já que a equipe paulista ven-
ceu na última vez que este-
ve no Estado (2 a 0 contra o 
Grêmio pela Copa do Brasil). 
Um último treino na manhã 
de ontem, ajudou o técnico 
Gilson Kleina a montar o time 
que enfrentará os gaúchos em 
seus domínios. 

Palmeiras vai ao Beira-Rio 
onde não vence há 15 anos

CONTRA O INTERNACIONAL

O Fluminense, que abriu a 33a rodada, venceu no sufoco o Coritiba e fica mais perto do título

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

Situação do 
Verdão é muito 
delicada e 
derrota pode 
custar muito 
caro para o time 
de Gilson Kleina

O Atlético-PR 
enfrenta o 
Guaratinguetá
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UFPB decide na 4ª feira 
calendário do PSS 2013

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Uma reunião marca-
da para a próxima quarta-
-feira (31) entre o reitor 
da Universidade Federal 
da Paraíba, Rômulo Pola-
ri e a Coperve vai definir 
a data para publicação do 
edital que irá estabelecer 
as datas de inscrições e 

provas do próximo PSS.
A informação é do 

presidente da Coperve, 
professor João Lins. Ele 
disse que a reunião foi 
marcada após entendi-
mentos do reitor Rômulo 
Polari com o Conselho Su-
perior de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (Consepe) 
quando ficou definido que 
na quarta-feira serão anali-
sadas as mudanças do Pro-
cesso Seletivo Seriado e 
adequação as normas que 
inclui, inclusive, as cotas.

No início dessa se-
mana a Pró-Reitoria de 
Graduação da UFPB já ha-
via decidido suspender as 
provas do PSS 2013, mar-
cadas para os dias 18 e 19 
de novembro. A justifica-
tiva é que a universidade 
precisa concluir a ade-
quação de suas normas  
internas com relação à lei 
das cotas.

Para o professor João 
Lins a decisão de suspen-
der o calendário de pro-
vas do PSS afeta todos os 

cursos, todo o calendário 
do processo. “Vamos ter 
que nos adequar as nor-
mas’, salientou.

O presidente da 
Coperve salientou que 
depois que a UFPB, por 
meio do Consepe, ade-
quar suas normas sobre 
=ingresso por reserva de 
vagas a nova legislação, 
serão publicados novos 
editais relacionados aos 
processos seletivos, com 
a devida atualização de 
calendários.

Reitoria e Coperve
definem datas para
inscrições e provas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados(as) Senhores(as),
Através do presente, ficam Vossas Senhorias abaixo relacionados, que foram aprovados(as) e 
classificados(as) no CONCURSO PÚBLICO da Secretaria de Saúde, objeto do Edital nº 001/2010 e 
seus Aditivos, homologado em 26 de maio de 2011, CONVOCADOS(AS) a comparecerem, com a 
maior brevidade possível, a esta Coordenadoria de Administração, no endereço constante no cabeçalho, 
no horário das 8:00 às 13:00 horas, para início dos procedimentos preparatórios aos atos de provimento 
e investidura no respectivo cargo.
Nº INSC NOME CARGO CLASS STATUS
1 340812 JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO AUDITOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1º APROVADO
2 294334 ANA ELOISA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA AUDITOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2º APROVADO
3 295765 IONÁRIA OLIVEIRA DE ASSIS CIRURGIÃO DENTISTA PSF 25º APROVADO
4 298084 IZABELLA CHRISTINA XAVIER LINS CIRURGIÃO DENTISTA PSF 26º APROVADO
5 292155 PRISCILA MONTEIRO CORDEIRO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 27º APROVADO
6 276104 LUIS CAVALCANTI NETO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 28º APROVADO
7 250485 HELGA BEZERRA DANTAS CIRURGIÃO DENTISTA PSF 29º APROVADO
8 285386 SEBASTIÃO BATISTA COSTA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 30º APROVADO
9 294531 GUSTAVO JORGE NUNES PELINCA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 31º APROVADO
10 251929 LARYZA NEVES DELMONDES CIRURGIÃO DENTISTA PSF 32º APROVADO
11 340554 PRISCILLA ALVES AGUIAR ATHAYDE CIRURGIÃO DENTISTA PSF 33º APROVADO
12 290524 JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE MACÊDO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 34º APROVADO
13 298203 JAMILA LEAL DOS SANTOS MARQUES CIRURGIÃO DENTISTA PSF 35º APROVADO
14 312897 ADRIANO LUCAS BILA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 36º APROVADO
15 264148 MARCIA ELIZABETH LOPES RODRIGUES CIRURGIÃO DENTISTA PSF 37º APROVADO
16 254007 FERNANDA GOMES PORPINO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 38º APROVADO
17 298630 ANNA KARYNA FERNANDES AFONSO DE CARVALHO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 39º APROVADO
18 279243 RUBIA BARROS VILACA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 1º CLASSIFICÁVEL
19 264573 ADRIANA DIAS BATISTA ROSA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 2º CLASSIFICÁVEL
20 248781 THIAGO CHALEGRE ANTUNES CIRURGIÃO DENTISTA PSF 3º CLASSIFICÁVEL
21 294302 ICARO JASUB DAMACENO DE LIMA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 4º CLASSIFICÁVEL
22 288065 ERICA MANUELA DO NASCIMENTO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 5º CLASSIFICÁVEL
23 337666 DAIANA CARLA SILVA DE CARVALHO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 6º CLASSIFICÁVEL
24 292832 NAIANA BRAGA DA SILVA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 7º CLASSIFICÁVEL
25 276175 PAULO GUSTAVO VIEIRA DE MELO CAVALCANTI CIRURGIÃO DENTISTA PSF 8º CLASSIFICÁVEL
26 286014 PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA NETO CIRURGIÃO DENTISTA PSF 9º CLASSIFICÁVEL
27 278251 GILLIENE BATISTA FERREIRA DA COSTA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 10º CLASSIFICÁVEL
28 291451 RAQUEL ADRIANO DANTAS CIRURGIÃO DENTISTA PSF 11º CLASSIFICÁVEL
29 265495 RENATO ITALO LUCENA ROLIM CIRURGIÃO DENTISTA PSF 12º CLASSIFICÁVEL
30 247315 JOSE ROGERIO BEZERRA BARBOSA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 13º CLASSIFICÁVEL
31 274837 MARCIA CRISTINA TARGINO DE BARROS CIRURGIÃO DENTISTA PSF 14º CLASSIFICÁVEL
32 300029 FRANCISCO RONCALLI GOMES DE SOUSA CIRURGIÃO DENTISTA PSF 15º CLASSIFICÁVEL
33 247045 EDILMA BRASILEIRO LIRA DE ANDRADE CIRURGIÃO DENTISTA PSF 16º CLASSIFICÁVEL
34 277101 LEONARDO FREIRE DE SOUZA CIRURGIÃO DENTISTA 1º APROVADO
35 295672 DANILO BATISTA MARTINS BARBOSA CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR 1º APROVADO
36 277074 LEONARDO FREIRE DE SOUZA CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 1º APROVADO
37 246428 ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA CIRURGIÃO DENTISTA ODONTO PEDIATRA 1º APROVADO
38 251163 SHEYLLA LIDYANNE FERREIRA GARCIA CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA 1º  APROVADO
39 339434 ANDRÉ RICARDO BENITES CAVALCANTI REGO CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 1º  APROVADO
40 293056 ANA CHRISTINA REGO CIRAULO ENFERMEIRO PSF 24º APROVADO
41 302272 VIERLANE MAIA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO PSF 25º APROVADO
42 281292 LÍVIA PINHEIRO TELES ENFERMEIRO PSF 26º APROVADO
43 288036 FABIO CARVALHO SANTANA ENFERMEIRO PSF 27º APROVADO
44 301953 DANIELLY KELLY BRILHANTE FERREIRA DE MENEZES ENFERMEIRO PSF 28º APROVADO
45 272852 PAULIANA CAETANO LIMA ENFERMEIRO PSF 29º APROVADO
46 287083 ALINE FRANCO DA SILVA ENFERMEIRO PSF 30º APROVADO
47 291567 LUCILLA VIEIRA CARNEIRO ENFERMEIRO PSF 31º APROVADO
48 279558 JOANA DARC DA SILVA LEITE ENFERMEIRO PSF 32º APROVADO
49 247410 GLAUCE MAYRA MACIEIRA MARTINS ENFERMEIRO PSF 33º APROVADO
50 299394 IZABEL CRISTINA LIMEIRA NOGUEIRA ENFERMEIRO PSF 34º APROVADO
51 248948 JACKELINE KÉRCIA DE SOUZA RIBEIRO ENFERMEIRO PSF 35º APROVADO
52 265142 MARIA VANESSA GÓES DE MENDONÇA ENFERMEIRO PSF 36º APROVADO
53 289195 THAÍS BESERRA DO VALE ENFERMEIRO PSF 37º APROVADO
54 291693 ÉRIKA SUÊNIA VARELA ANTUNES DO COUTO ENFERMEIRO PSF 38º APROVADO
55 300024 SANDRA BARBOSA FERRAZ FARIAS ENFERMEIRO PSF 39º APROVADO
56 252495 PAOLA FERNANDA FRANÇA DA ROCHA GALINDO ENFERMEIRO PSF 40º APROVADO
57 340889 IZABELLE LAVINE BELO CUSTODIO ENFERMEIRO PSF 1º CLASSIFICÁVEL
58 296434 PAULENE BEZERRA XAVIER ENFERMEIRO PSF 2º CLASSIFICÁVEL
59 299136 ANNA KHERLLEN BATISTA GOMES AFONSO ENFERMEIRO PSF 3º CLASSIFICÁVEL
60 283383 KELMA OLIVEIRA CAVALCANTE ENFERMEIRO PSF 4º CLASSIFICÁVEL
61 292263 KELLIANE LEAL DIOTILDES ENFERMEIRO PSF 5º CLASSIFICÁVEL
62 297934 LORENNA LACERDA MARTINS DI LORENZO ENFERMEIRO SANITARISTA 2º APROVADO
63 262306 MARIA DA PENHA ALVES JALES FILHA FARMACÊUTICO 3º APROVADO
64 296660 LIBÂNIO JOSÉ FIGUERÊDO FEITOZA DE LIMA FARMACÊUTICO 4º APROVADO
65 290832 MANOEL ALVES FEITOZA JÚNIOR FARMACÊUTICO 5º APROVADO
66 286814 CAMILA DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FARMACÊUTICO 6º APROVADO
67 339531 DYEGO ANDERSON ALVES DE FARIAS FISIOTERAPEUTA 2º APROVADO
68 264113 ANA CAROLINE ARAÚJO DE PAIVA FISIOTERAPEUTA 3º APROVADO
69 274031 SILVIA ELANE MACENA DE ARAUO LIMA FISIOTERAPEUTA 4º APROVADO
70 290208 ALINE FERNANDA DE ANDRADE FONOAUDIOLOGO 1º APROVADO
71 302663 MARCELLA SANTOS CARNEIRO DE MENDONÇA FONOAUDIOLOGO 2º APROVADO
72 286440 FRANCISCA MARIA LUIZ MÉDICO INFECTOLOGISTA 2º APROVADO
73 297979 JARQUES LUCIO DA SILVA II MÉDICO UROLOGISTA 1º APROVADO
74 262671 MICHELLE GRACE FLORENTINO MAIA NUTRICIONISTA 1º APROVADO
75 295125 LÍVIA SOARES RODRIGUES NUNES NUTRICIONISTA 2º APROVADO
76 272590 SUÊNIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA NUTRICIONISTA 3º APROVADO
77 279241 QUENIA GRAMILE DA SILVA MOTA NUTRICIONISTA 4º APROVADO
78 290154 ROBERTA COSTA MEIRA PSICÓLOGO 2º APROVADO
79 264576 JULIANNE CARNEIRO DA CUNHA PINTO COSTA PSICÓLOGO 3º APROVADO
80 265138 EMMANUELLE DE OLIVEIRA FERREIRA PSICÓLOGO 4º APROVADO
81 341323 MIRTILA MARINA WOOD GOUVEIA PSICÓLOGO 5º APROVADO
82 288027 ANDRÉA CAROLINA PINTO DE SOUZA PSICÓLOGO 6º APROVADO
83 255103 CATARINNA NUNES DE LIMA PSICÓLOGO 7º APROVADO
84 269015 ARMIDA PORTELA D´ALBUQUERQUE LIMA PSICÓLOGO 8º APROVADO
85 287904 MARIA DO SOCORRO PEDROSA DUARTE PSICÓLOGO 1º CLASSIFICÁVEL
86 339853 NEUMAR NASCIMENTO FELIX PSICÓLOGO 2º CLASSIFICÁVEL
87 297633 GIVANILDA INACIO DOS ANJOS VANDERLEY PSICÓLOGO 3º CLASSIFICÁVEL
88 284670 GUSTAVO BARROS COSTA PSICÓLOGO 4º CLASSIFICÁVEL
89 289941 FÁBIO ROBERTO PIMENTEL SIMAS AGENTE ADMINISTRATIVO 1º APROVADO
90 340261 ANDRÉA DUARTE DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2º APROVADO
91 266906 FABIO RODRIGO DE MELO HAAS AGENTE ADMINISTRATIVO 3º APROVADO
92 274423 ANTENOR JERONIMO LEITE FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 4º APROVADO
93 289367 IMAELLY BEZERRA FORTUNATO AGENTE ADMINISTRATIVO 5º APROVADO
94 269365 SILVANO DE ARAÚJO GUERRA JUNIOR AGENTE ADMINISTRATIVO 6º APROVADO
95 275029 GONZALO PORTUGAL CHIRINOS AGENTE ADMINISTRATIVO 7º APROVADO
96 339354 VIVIANE RODRIGUES DE FRANÇA AGENTE ADMINISTRATIVO 8º APROVADO
97 299593 FRANCISCO JOSÉ DA CUNHA CAVALCANTI AGENTE ADMINISTRATIVO 9º APROVADO
98 332327 PAULO ANDRÉ DE SOUZA LEITE AGENTE ADMINISTRATIVO 10º APROVADO
99 315081 MARIZA CAMILO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 11º APROVADO
100 500004 CILEIDE TORRES WANDERLEY AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
101 301502 CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
102 251710 KLEBER RAIMUNDO DE SOUSA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º APROVADO
103 287320 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 3º APROVADO
104 249569 ISABELLA DE SOUZA BARBOSA GADELHA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4º APROVADO
105 335489 SILVIO TONY SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 5º APROVADO
106 273973 ADRIANA BARBOSA DE LIMA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6º APROVADO
107 285477 RICARDO BATISTA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 7º APROVADO
108 297442 RAFAEL RICARDO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8º APROVADO
109 269987 ARLEIDE XAVIER DA SILVA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 7º APROVADO
110 293033 DANIELE CORREIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 8º APROVADO
111 293836 MÁRCIA PANTALEÃO DA SILVA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 9º APROVADO
112 293654 ANDRÉA DE ANDRADE ALMEIDA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 10º APROVADO
113 291088 PAULA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 11º APROVADO
114 287133 AMANDA CAROLINE PORTAL DE MOURA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 12º APROVADO
115 296926 MORGANNA GUEDES BATISTA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 13º APROVADO
116 290747 SIMONE DANTAS ROQUE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 14º APROVADO
117 289669 REJANE DE MIRANDA LAURINDO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 15º APROVADO
118 285430 RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE FARIAS FILHA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 16º APROVADO
119 335084 LIGIA BEZERRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 17º APROVADO
120 288588 PRISCILA DOS SANTOS CARNEIRO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 18º APROVADO
121 287578 ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 19º APROVADO
122 284911 ROSECLAIR DA SILVA CORREIA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 20º APROVADO
123 294215 JOSE RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 21º APROVADO
124 249214 VIVIANE PEREIRA DE ANDRADE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 22º APROVADO
125 302076 CLAUDIANA SOUZA COSTA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 23º APROVADO
126 250383 KEYLA RAQUEL DA SILVA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 24º APROVADO
127 301730 WELLEN DOS SANTOS CASTRO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 25º APROVADO
128 295540 RAIMUNDA DE LIMA GUIMARAES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 26º APROVADO
129 298429 ADRIANA TARGINO FERNANDES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 27º APROVADO
130 290587 CÍCERA CRISTIANA DA CONCEIÇÃO LACERDA DE MOURA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 28º APROVADO
131 278404 ANA HÉLIA TONÉ DA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 29º APROVADO
132 271212 SUZANA CALIXTO BRAZ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 30º APROVADO
133 290348 JECILANE DE SANTANA ALVES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 31º APROVADO
134 291731 VALMONT SMITH RODRIGUES DE MATOS FRANÇA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 32º APROVADO
135 296337 RAQUEL DE OLIVEIRA FRANÇA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 33º APROVADO
136 286302 DANIELLE IBIAPINA DE MELO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 34º APROVADO
137 341172 ROSIMARA XANDU FERREIRA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 35º APROVADO
138 286569 DÁCIA FELIX SOARES AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 36º APROVADO
139 263538 ANABEL GONÇALVES DA SILVA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 37º APROVADO
140 293215 RISONETE COSTA DE LUCENA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 38º APROVADO
141 252426 ANA KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 39º APROVADO
142 280221 HONORINA DE OLIVEIRA MARINHO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 40º APROVADO
143 289952 DENISE BEZERRA DE SOUSA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PSF 41º APROVADO
144 296427 ANNE GRAZIENNE PONTES LOPES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1º APROVADO
145 315233 ALESSANDRA ABRANTES SOARES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2º APROVADO
146 292554 CLAUDIA MELISSA NOGUEIRA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 3º APROVADO
147 288249 ANDREA ROBERTA LAURENTINO DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4º APROVADO
148 283342 WEDNA MARA SANTOS ROMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 5º APROVADO
149 267743 LINDINALVA VITORIANO DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 6º APROVADO
150 286831 SILVANA DE MELO COSTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7º APROVADO
151 297630 RUTH ELIAS DA SILVA FELIX TÉCNICO DE ENFERMAGEM 8º APROVADO
152 290278 JOSEFA ALVES DE MORAIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 9º APROVADO
153 285616 SUÊNIA PESSOA MARCULINO SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10º APROVADO
154 297627 IRISMAR ALVES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 11º APROVADO
155 291828 VALERIA PESSOA COUTINHO NELO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12ª APROVADO
156 279566 ROSILENE FERNANDES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 8º APROVADO
157 341521 EMMELINE COSTA DE LIMA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 9º APROVADO
158 284932 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 10º APROVADO
159 297899 SHIRLLEY DE SOUSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 11º APROVADO
160 265600 GESSIANDRO DE SOUZA CARDOSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 12º APROVADO
161 278524 MIRIA LIEGE GOMES BARBOSA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 13º APROVADO
162 251107 EDVANILSON ALVES COSMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 14º APROVADO
163 246267 MABELUCIA RODRIGUES MENDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 15º APROVADO
164 341671 OAYSSA CLARISSA ALVES NUNES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 16º APROVADO
165 302677 DANIELA LOURENÇO DA SILVA FREIRE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 17º APROVADO
166 254025 NUBIA NATALIA BORGES DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 18º APROVADO
167 286692 ELLEN SUYLAN GAMA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 19º APROVADO
168 293119 LICIA DA SILVA ALMEIDA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 20º APROVADO
169 284170 EDNA VITAL DE ALBUQUERQUE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 21º APROVADO
170 279551 LUCIANA FELIPE DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 22º APROVADO
171 302246 ANACLÉA BEZERRA DOS SANTOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 23º APROVADO
172 296164 JORDANA FRANÇA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 24º APROVADO
173 276510 EDINEIDE DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 25º APROVADO
174 283937 CINTHIA LIRA DE MEDEIROS FONTES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 26º APROVADO
175 293010 CLÁUDIA MAGNA F.DA PENHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 27º APROVADO
176 297882 KELINE DE OLIVEIRA DIAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 28º APROVADO
177 341262 FERNANDA FELICIANO ARAÚJO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 29º APROVADO
178 295870 CIBELLE SORAYA SILVA PANTA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 30º APROVADO
179 291194 VALDINEIDE LOURENÇO DA SILVA RODRIGUES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 31º APROVADO
180 279144 RODRIGO ANTONIO SILVA CHAGAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 32º APROVADO
181 246395 NIEDJA CESÁRIO DUARTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 33º APROVADO
182 286585 LEANDRO DA SILVA XAVIER TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 34º APROVADO
183 299561 MARIA JAIDETE MARQUES FRAZAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 35º APROVADO
184 279876 SUELY DE JESUS ISCARIAO DA NOBREGA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 36º APROVADO
185 293824 NICÉLIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 37º APROVADO
186 263274 LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 38º APROVADO
187 272956 MADALENA APARECIDA SANCHES TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 39º APROVADO
188 278463 HEYSA MARIA DE LIMA PEREIRA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 3º APROVADO
189 292735 KEILLA DAS GRAÇAS DE FIGUEIREDO SANTOS TÉCNICO DE LABORATÓRIO 4º APROVADO
190 339923 ELAYNE SOUSA ALVES MÉDICO DO PSF 1º CLASSIFICÁVEL
191 276009 FRANCISCO MARTINS FORMIGA MÉDICO DO PSF 2º CLASSIFICÁVEL
192 341471 JOSE EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR MÉDICO DO PSF 3º CLASSIFICÁVEL
193 285605 NUBIA ANUNCIA DA SILVA MÉDICO DO PSF 4º CLASSIFICÁVEL
194 302541 PAULO RICARDO SILVA MENEZES DE OLIVEIRA MÉDICO DO PSF 5º CLASSIFICÁVEL
195 290588 MARCUS VINICIUS DANTAS DA NOBREGA MÉDICO DO PSF 6º CLASSIFICÁVEL
196 283090 ANA CLAUDIA CAVALCANTI DE CARVALHO MÉDICO DO PSF 7º CLASSIFICÁVEL
197 339040 VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ MÉDICO DO PSF 8º CLASSIFICÁVEL
198 302571 ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS MÉDICO DO PSF 9º CLASSIFICÁVEL
199 285445 MARIA JOSE SEVERO MÉDICO DO PSF 10º CLASSIFICÁVEL
200 292756 EDVALDO SEVERIANO DE LIMA MÉDICO DO PSF 11º CLASSIFICÁVEL
201 285301 GIOVANI PINTO DA COSTA MÉDICO DO PSF 12º CLASSIFICÁVEL
202 270816 LUCIANO MAGNO DA SILVA OLIVEIRA MÉDICO DO PSF 13º CLASSIFICÁVEL
203 289737 REBECCA CAVALCANTE TRAJANO MÉDICO DO PSF 14º CLASSIFICÁVEL
204 296540 DANIELLE SIMÕES CAMPOS DE MELO MÉDICO DO PSF 15º CLASSIFICÁVEL
205 298218 VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA LEITE MÉDICO DO PSF 16º CLASSIFICÁVEL
206 341713 EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS MÉDICO DO PSF 17º CLASSIFICÁVEL
207 264377 RENATA MARIA TEIXEIRA MARTINS MÉDICO DO PSF 18º CLASSIFICÁVEL
208 284423 LINDAIR ALVES DA SILVA MÉDICO DO PSF 19º CLASSIFICÁVEL
209 296872 CARLOS EDUARDO DE FARIAS MÉDICO DO PSF 20º CLASSIFICÁVEL
210 301280 ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA MÉDICO DO PSF 21º CLASSIFICÁVEL
211 301713 LOUISE TORRES SOARES BOULITREAU MÉDICO DO PSF 22º CLASSIFICÁVEL
212 339037 KARLLOS DIEGO RIBEIRO SANTOS MÉDICO DO PSF 23º CLASSIFICÁVEL
213 340374 TULIO IVO CORDEIRO EULALIO MÉDICO DO PSF 24º CLASSIFICÁVEL
214 274366 MARIA ISABEL LEITE DINIZ MÉDICO DO PSF 25º CLASSIFICÁVEL

Santa Rita, 26 de outubro de 2012.
GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS

Secretário Municipal de Saúde

MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES PEREIRA – CPF Nº 673.931.444-68, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação – Edificação Multifamiliar AC: 186,35m² - PARATIBE – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-007528/TEC/LO-3958.

SUELLY MARTINS SARAIVA – ME – CNPJ Nº 01.230.384/0001-00, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 2219/2010/PROC. Nº 2010-002004 – Comér-
cio Varejista de Produtos Alimentícios – Panificação – AC: 272,60m² - SOUSA – PB. 
Processo: 2012-007657/TEC/LO-3997.

O MESSIAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, com CNPJ Nº 10.480.327/0001-
61, IE: 16.159.010-1, atualmente ativa, pela qual registra o extravio da Nota Fiscal do 
Consumidor Modelo 2 Série D de número 000.001 a 000.250 e Nota Fiscal Modelo 
1 de Série 000.001 a 000.100. Conforme Certidão datada de 26 de outubro de 2012.

STETTEN INSTRUMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.621.013/0001-67, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Li-
cença de Operação nº 3536/2012 em João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Instrumentos Médicos em aço inox, na 
Avenida Dr. Walter Belian – Nº 2614 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-001453/TEC/LO-2539.

LUIZ ADOLFO SILVA MAIA – EPP – CNPJ Nº 08.666.279/0001-59, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Operação para Fabricação 
de Polpa de Frutas, situado Granja Humaitá, Logradouro sem Denominação, S/N, ST. 
56, QD. 92, LT. 261 – GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 
41.151.051/0001-00, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 4091/2012 em João 
Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte 
de Sub-Produtos da Cervejaria, Veículos de Placas NQC-7046/PB, NPU-1100/PB, 
NQC-7056/PB, NQE-3396/PB e NQE-3346, OFC-2110/PB, OFC-2120/PB, MOS-9698/
PB. Na(o) – Em Todo Estado da Paraíba Município: CONDE – UF: PB. Processo: 
2012-006961/TEC/AA-1792.

FRANCISCO CARDOSO PEREIRA JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 05.445.111/0001-25, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Alteração nº 2325/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimento em concreto, canaletas de 
drenagem, caixas separadoras de água e óleo e desativação e substituição do Sistema 
de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC), na Rua São Roque – S/N 
Município: PRINCESA ISABEL – UF: PB. Processo: 2012-003658/TEC/LA-0196.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS – CAMPUS III – UFPB – CNPJ/
CPF Nº 24.098.477/0010-00, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1622/2012 em 
João Pessoa, 25 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Licença de 
Operação do Matadouro do Centro de Formação de Tecnólogos – Campus III – UFPB, 
na Universidade Federal da Paraíba Campus III – Município: BANANEIRAS – UF: PB. 
Processo: 2012-001303/TEC/LO-2507.

WARWICK RAMALHO FARIAS LEITE – CNPJ/CPF Nº 288.272.604-04, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4184/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: Galpão pré-moldado com sistema de esgotamento 
sanitário individual interligado a rede coletora da Cagepa, na Rua Hermes Gomes 
Bezerra s/n – QD. 143 LT. 0186 - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-004986/TEC/LI-1583.

JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO – ME – CNPJ/CPF Nº 08.341.596/0001-03, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 3183/2012 em João Pessoa, 4 de setembro de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de Madeiras, na Av. D. Pedro 
II – Nº 190 Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2011-004094/TEC/LO-1359.

ONCOVIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.289.361/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 3967/2012 em João Pessoa, 5 de outubro de 2012 – Pra-
zo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica Médica, na Av. Mato Grosso, 183 – B. dos 
Estados Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006388/TEC/LO-3679.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 
13.004.510/0350-55, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4228/2012 em João Pessoa, 
25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Supermercado, na Rua 
Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida – S/N Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-007167/TEC/LO-3858.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA (LOJA 034) – CNPJ/CPF Nº 
13.004.510/0253-35, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4226/2012 em João Pessoa, 
25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias.  Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Alimentos, Vestuário, Medicamentos Eletrodomésticos e Outros, na Rua Edgar 
Sales Miranda Henrique – Nº 400 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007061/TEC/LO-3813.

CONSTRUTORA D I LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.197.626/0001-89, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4135/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar 12 UHS, na Rua Luiz Moreira 
Gomes, 190 – Residencial Contemporanio – Bancários Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2012-005420/TEC/LO-1012.

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.098.027/0001-48, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4093/2012 em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 180 
dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 40 uhs, na Rua Dr. 
Severino Silvio Guerra S/N – Manaíra Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-006360/TEC/LP-1100.

MARAJÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.146.861/0001-60 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 3797/2012 em João Pessoa, 27 de setembro de 2012 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 
EM GERAL Na(0)– BR 230-KM. 31-Nº 2050 Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-002283/TEC/LO-0748.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O diretor administra-
tivo do Departamento Es-
tadual de Trânsito da Pa-
raíba (Detran-PB), Flávio 
Moreira, esteve ontem na 
sede da 1ª Companhia Re-
gional de Trânsito (Cire-
tran) em Campina Grande 
para acompanhar o siste-
ma de vistoria de veículos 
na cidade. De acordo com 
Flávio, esse acompanha-
mento é feito semanal-
mente por um dos mem-
bros da diretoria do órgão.

Segundo Flávio Mo-
reira, desde a operação 
“Pit Stop”, desencadeada 
no começo do mês pela 
Corregedoria do Detran 
juntamente com a Polícia 
Civil e que resultou na pri-
são de 10 pessoas, entre 
eles cinco servidores da 
1ª Ciretran, o Detran-PB 
está enviando um refor-
ço diário de vistoriadores 
para ajudar no serviço 
de vistoria em Campina 
Grande. “Enviamos entre 
dois e quatro vistoriado-
res por dia, além de rea-
lizar o treinamento com 
o pessoal que já existe na 
cidade para que o proces-
so seja feito do modo mais 
rápido possível”, citou o 
diretor administrativo do 
Detran-PB.

Flávio Moreira expli-
ca que a população tem 
que sempre lembrar que 
o mais importante não é a 

Detran acompanha vistoria 
de veículos em Campina

NA CIRETRAN

rapidez no processo, e sim 
a legalidade. “Não pode-
mos deixar de fazer con-
forme a lei”, disse Flávio. 
Ele comenta também que 
após a operação, a solução 
para a melhoria do siste-
ma já foi encontrada, e que 
aos poucos o processo vai 
se agilizando naturalmen-
te. “Para suprimir a de-
manda de vistoriadores, já 
foi autorizado pelo gover-
nador Ricardo Coutinho 
a realização do primeiro 
concurso público para o 
Detran-PB, onde teremos 
30 vagas para vistoria-
dores na primeira etapa, 
e um terço destes servi-
dores irão para Campina 
Grande”, declarou Flávio.

De acordo com o di-
retor administrativo do 
Detran-PB, o sistema atu-
al de vistoria eletrônica é 
bastante ágil, realizando 
o processo em apenas 
dez minutos, mas existem 
alguns casos que deman-

dam um tempo maior 
para a realização. “Apenas 
em casos excepcionais, 
em que a idade ou des-
gaste do veículo impede a 
identificação e vitoria do 
mesmo, é que demoramos 
mais para realizar o pro-
cesso, uma vez que o carro 
precisa ir para o Instituto 
de Polícia Científica para 
fazer um exame clínico. 
Em todos os outros casos, 
o processo é rápido”, disse.

Atualmente, a 1ª Ci-
retran conta com três 
vistoriadores, e realiza os 
atendimentos de segunda 
à sábado das 8h às 18h. 
Cerca de 180 veículos são 
atendidos por dia. “As ino-
vações tecnológicas que 
implantamos como termi-
nais de auto-atendimento, 
vistoria eletrônica e câme-
ras nas pistas de prova es-
tão contribuindo para que 
o sistema funcione mais 
rápido e mais seguro”, 
completou Flávio Moreira.

Flávio Moreira, diretor administrativo do Detran

Polícia não 
tem pistas dos 
matadores 
de corretor

A Polícia ainda não 
tem pistas concretas dos 
autores de crime que vi-
timou o corretor de au-
tomóveis, José Andrade 
Ferreira, 41 anos, que foi 
assassinado com vários 
tiros no bairro de Manga-
beira, na tarde de última 
quinta-feira ,  dia 25.

Várias testemunhas 
informaram que a vítima 
tinha uma forte ligação 
com a Polícia Militar, o que 
pode ter estimulado os 
bandidos a pensarem que 
a vítima era “dedo duro” 
da Polícia .  De acordo com 
informações locais, um 
homem chegou em uma 
moto preta e disparou 
quatro tiros nas costas da 
vítima sem ter havido ne-
nhuma discussão.

Irmão de Jó, que não 
quis se identificar com 
medo de represálias, tinha 
uma loja de celulares, na 
Rua Professor Alberto Cou-
tinho, e tinha o costume de 
guardar seu carro no lava-
-jato, que se localizava na 
mesma rua e fica ao lado do 
Presídio Feminino Júlia Ma-
ranhão. O crime aconteceu 
na hora em que o corretor 
foi buscar o veículo. 

Segundo policiais, ele 
também era agiota, ou seja, 
emprestava dinheiro à ju-
ros, e esta informação, faz 
a Polícia acreditar que o as-
sassino seja algum devedor.

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

FOTO: Gustavo Almeida
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Titulo: DUP VEN MER IND  R$280,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054844
Responsavel.: LAERCIO PAULINO FERNANDES
CPF/CNPJ: 568795474-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Cedente: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055516
Responsavel.: LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012940421/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.540,00
Cedente: CSM COMPONENTES SISTEMAS E MA-
QUINAS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055439
Responsavel.: MANAH TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 013311789/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$511,45
Cedente: SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055478
Responsavel.: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 015362388/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$607,55
Cedente: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS DE CONS
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055483
Responsavel.: MOZART COELHO MONTENEGRO 
NETO
CPF/CNPJ: 072091234-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$357,14
Cedente: FUND BRAS TECNOLOGIA SOLDAGEM
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055524
Responsavel.: MARULIO DA SILVA JUNIOR - ME
CPF/CNPJ: 013426830/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.910,00
Cedente: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055568
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ: 011784419/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.545,17
Cedente: TECPON IND E COM DE PROD QUIMICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055490
Responsavel.: MARIA HELAIZA DANTAS DE QUAIROGA
CPF/CNPJ: 010732913/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.136,69
Cedente: WORLD ACADEMY CURSOS PARA DIS-
TRIBUI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054686
Responsavel.: MARIA HELAIZA DANTAS DE QUAIROGA
CPF/CNPJ: 010732913/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.499,93
Cedente: WORLD ACADEMY CURSOS PARA DIS-
TRIBUI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054687
Responsavel.: MARIA HELAIZA DANTAS DE QUAIROGA
CPF/CNPJ: 010732913/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.783,18
Cedente: WORLD ACADEMY CURSOS PARA DIS-
TRIBUI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054688
Responsavel.: NEWTON PEREIRA DE FIGUEIR.NETO
CPF/CNPJ: 011791369/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$437,74
Cedente: INDUSTRIA COMERCIO C T B LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055528
Responsavel.: PAULO BRITO NOBREGA ME
CPF/CNPJ: 015759510/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$693,13
Cedente: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055717
Responsavel.: RAFAEL E SILVA MENDONCA
CPF/CNPJ: 065775094-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$357,14
Cedente: FUND BRAS TECNOLOGIA SOLDAGEM
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 055525
Responsavel.: ROSANGELA DE MELO
CPF/CNPJ....: 008330075/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$418,55
Cedente.....: FIGUEIREDO COM DE MATERIAIS 
DE CONS
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 055474

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,  27/10/2012
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.: ALDIVAN FREITAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 979258454-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Cedente: BANDEIRANTES PROPAGANDA PARAI-
BANA L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055226
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009280031/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,49
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054730
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ: 005346766/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.250,00
Cedente: HEZOLINEM EQUIPAMENTOS TOPO-
GRAFICOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054541
Responsavel.: COND  RES  AGUAS CRISTALINAS
CPF/CNPJ: 011501537/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,34
Cedente: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055510
Responsavel.: CHIARA CABRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 072596404-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.334,40
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055269
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 026761834-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$490,00
Cedente: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055533
Responsavel.: EDNO GUEDES ROLIM FILHO ME
CPF/CNPJ: 010564820/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.166,03
Cedente: BSW COMERCIAL MODAS LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055488
Responsavel.: EVANIA G DA COSTA
CPF/CNPJ: 027548394-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.930,00
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055435
Responsavel.: FLEX CENTER PECAS E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 007822730/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$118,40
Cedente: ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPOR-
TACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055172
Responsavel.: FRANCINALDO FELIX DE SOUZA
CPF/CNPJ: 008226895/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00
Cedente: MAX CLEAR - QUIMICA IND. E COM. LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055078
Responsavel.: GRM COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 014752609/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,50
Cedente: PIRAPORA TEXTIL S/A
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055537
Responsavel.: HS PUBLICIDADE
CPF/CNPJ: 000827252/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 73,89
Cedente: TERMACO TERM MARIT CONTAINERS SERV
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 054680
Responsavel.: JOACIL PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ: 035588391/0001-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$522,00
Cedente: MILENIO MC FOMENTO COMERCIAL LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055718
Responsavel.: JOSE JAIRO VIEIRA LEITE
CPF/CNPJ: 033684374-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$947,98
Cedente: NICROSOL INDUSTRIA C S E LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055551
Responsavel.: LEONARDO CELESTINO VIEIRA 
RAMOS
CPF/CNPJ: 930374734-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$214,23
Cedente: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 055372
Responsavel.: LUIZ CARLOS MACEDO
CPF/CNPJ: 381898364-04

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

LUCENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.147.572/0001-23 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4155/2012 em João Pessoa, 19 de outubro de 2012 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: 
Loteamento urbano (Loteamento Novo Millenium III) com 117 Lotes. Na(o) – RUA MANOEL GOMES 
DA SILVA – BAIRRO NOVO Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2011-000999/TEC/LI-0245

                                          Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                      Comissão de Licitações
                                              Extrato  de  Dispensa de Licitação

O presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Cabaceiras-PB, em cumprimento ao 
despacho proferido pelo Sr. Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Dis-
pensa  a seguir: Processo nº 33/2012 - Dispensa nº 02 - Autuação: 08/10/012  -  Sessão: 15/10/012, 
às 09:00 horas. Objeto: contratação de empresa p/ prestação de serviços de transporte, tipo carros 
– pipas, no total de 02 veículosr. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93,  art. 24, IV. Cabaceiras, 15/10/ 
2012 - Marcos Vinicius A. Cavalcante - Presidente – CPL.Ratifico, o ato de Dispensa de licitação, 
conforme despacho contido no processo nº 33/2012, Dispensa nº  02, autorizando a contratação da 
empresa:  Servicon – Serviços e Cosntruções. Valor bruto máximo proposto R$ 30.000,00. Tal extrato 
foi publicado nos murais públicos. Cabaceiras,15/10/2012.-Ricardo Jorge de Farias Aires - Prefeito.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Comissão de Licitações

Resultado de Julgamento – Etapa propostas de preços

A Prefeitura Municipal, por meio de  sua Comissão, torna público, o Resultado da etapa de 
Julgamento da  fase – Proposta de preços apresentadas pelas empresas habilitadas, participantes 
do Certame nº 031/2012, TP 010. Classificação final: 1º Consfor Ltda – R$ 202.000,77; 2º CRC 
Ltda – R$ 207.301,55; 3º Cedro Engenharia  – R$ 207.452,72 e 4º NSEG Construções – R$ 
207.747,82. Desta decisão tomada pela CPL caberão recursos conforme previsto no Art. 109 da 
Lei nº 8.666/93, estando as propostas das participantes disponivéis para a devida conferência, por 
parte de quem quer que seja, na sala da referida Comissão. Tal Resultado foi publicado ainda nos 
murais de diversos recintos públicos e privados, podendo as demais informações serem adquiridas 
através dos telefones: 3356 - 1117.Cabaceiras, 26/10/2012. 

Marcos Vinicius A. Cavalcante
Presidente – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2012

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, torna público que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços n.º 011/2012, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a execução de obras de 
construção de uma Praça Esportiva na cidade de São Miguel de Taipú - PB, no dia 19/11/2012 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, sito à Rua Gentil Lins, 127 – Centro – São Miguel de Taipu – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas, até o dia 13/11/2012. Tel.: 
(0xx83) 3629-1078.

 
São Miguel de Taipú(PB), 26 de outubro de 2012.

ADRIANO DIAS CORDEIRO
PRESIDENTE DA CPL

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 36/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de TELA NERVU-

RADA SOLDADA DE AÇO CA-60, CLASSIFICADA Q-335 - (PAINEL 2,45 m X 6 m) para as obras 
de construção do novo aeroporto Internacional da Grande Natal, município de São Gonçalo do 
Amarante, conforme especificações do Termo de Referência.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
26/10/2012, 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 08:00 
horas (horário de Brasília) do dia 09/11/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 26 de outubro de 2012.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA CHERFÊN – Cel 
Ordenador de Despesas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 005/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB, TORNA PÚBLICO 

aos interessados, a Tomada de Preços nº. 005/2012, Tipo Menor Preço Global. Obra: Reforma de 
Unidades Escolares. Data de Abertura 13/11/2012 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados na Rua São José, 35, centro, Cacimbas – PB, maiores 
informações através do tel: (83) 3476-1137, no horário das 08:00 às 12:00h. 

Cacimbas – PB, 26 de outubro de 2012. 

Paulo César Leite
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2012
O Fundo Municipal de Saúde de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, torna público que realizará, 

através do Pregoeiro Oficial do Município, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2012, 
objetivando a aquisição de um veículo tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de São Miguel de Taipú, no dia 12/11/2012 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
Rua Gentil Lins, 127 – Centro – São Miguel de Taipu - PB.

Edital e informações no endereço acima das 8:00 às 12:00, até à 12:00 horas do dia 09/11/2012. Tel.: 
(0xx83) 3629-1076.

 
São Miguel de Taipu(PB), 26 de outubro de 2012.

ADRIANO DIAS CORDEIRO
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições contidas 

na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que 
às 09h00min do dia 12/11/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, 
Sumé – PB, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, que tem 
por objetivo a CONSTRUÇÃO DE UM POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE. Maiores informações através do Fone 
(83) 3353-2274, no horário das 07h30min ás 13h00minh.

Sumé, 26 de outubro de 2012.

BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA
Presidente da CPL

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente, Eu, EDNALDA DE AZEVEDO MONTEIRO, brasileira, separada judicialmente, portadora da 
Cédula de Identidade nº 777.849-2ªVia-SSP-PB e do CPF nº 251.936.434-34, residente e domiciliada à 
Rua Filomena Maria de Pontes, nº 26, Mangabeira Prosind, nesta capital, REVOGO o Instrumento Público 
de Procuração lavrado no Serviço Notarial VIEIRA BATISTA, desta Comarca de João Pessoa – PB, às Fls. 
039, do Livro 213 datado de 26.06.2009, o qual havia sido outorgado em favor do Sr. ERONILDO CAVALCANTI 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, taxista, portador da Cédula de Identidade nº 1.613.615-SSP-PB e do CPF 
nº 841.022.174-87, residente e domiciliado à Rua Humberto Paiva, 76, Cristo Redentor, nesta capital; o que 
faço de livre e espontânea vontade e de sã consciência; ficando dito Instrumento, a partir desta data, SEM 
QUALQUER EFEITO, em juízo ou fora dele.

Responsavel.: ANA RAFAELE GONCALVES DE 
MENESES AL
CPF/CNPJ....: 107685177-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,21
Cedente.....: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054958
Responsavel.: ANA RAFAELE GONCALVES DE 
MENESES AL
CPF/CNPJ....: 107685177-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.800,00
Cedente.....: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054994
Responsavel.: ANTONIO FREIRE AMORIM
CPF/CNPJ....: 188632994-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM 
JESUS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054560
Responsavel.: CASSIARA RITA COSME DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015179057/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Cedente.....: SOLIVETTI COMERCIO S LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055028
Responsavel.: C.B.M CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,50
Cedente.....: TRATORACO COMERCIO DE PECAS 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054256
Responsavel.: CONDOMINIO QUEBEC
CPF/CNPJ....: 012480559/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,50
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054713
Responsavel.: CONFORTO COMERCIO VAREGISTA 
DE COLC
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,00
Cedente.....: ORTOLAR INDUSTRIA E COMERCIO 
DE COL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054771
Responsavel.: DJAIR ALBERTO DA SILVA SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 070118039/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.700,00
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054970
Responsavel.: FERNANDES E BRITO LTDA
CPF/CNPJ....: 009072579/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: DISMACON - DISTRIBUIDORA DE 
MATERIA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055115
Responsavel.: FRANCISCA BANDEIRA DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 151522944-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,70
Cedente.....: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055799
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 526509604-34

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            303,55
Cedente.....: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055097
Responsavel.: GLEIDSON DA SILVA FALCAO
CPF/CNPJ....: 091851804-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            374,92
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054745
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E INC.LOC.E 
CONS.LT
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: TC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055258
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E INC.LOC.E 
CONS.LT
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: TC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055259
Responsavel.: LUIZ DE LIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 691483924-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM 
JESUS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054563
Responsavel.: LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012940421/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,33
Cedente.....: DISMACON - DISTRIBUIDORA DE 
MATERIA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055118
Responsavel.: MONICA SUELY DA SILVA DANTAS
CPF/CNPJ....: 010227354-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053312
Responsavel.: MR TRAVEL OP. DE VIEG. E REP. LTDA
CPF/CNPJ....: 001062485/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.184,00
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054638
Responsavel.: SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 132443964-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.119,13
Cedente.....: CPL CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054193
Responsavel.: UNIAO NORD. BRAS.DA IGREJA 
ADV.DO 7
CPF/CNPJ....: 001104932/0027-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            155,33
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053823
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,  27/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Seção Judiciária da Paraíba – 6O VARA
Rua Edgard Villariam Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB

Fones: 2101-9119 / 2101-9120

EDITAL DE CITAÇÃO EDT.0006.000020-5/2012
PRAZO de 30 (TRINTA) DIAS

O(A) MM Juiz Federal da 6ª Vara da Seção judiciária da Paraíba, em  virtude da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que, perante 

este Juízo Federal, se processam os autos do(a) AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA nO 0004254-60.2009.4.05.8201, Classe 2, promovida por AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL contra REU: TEOFILO JOSE DE SOUSA E SILVA e SEBASTIÃO JUSTINIANO DE MACEDO. E por 
se encontrar SEBASTIÃO JUSTINIANO DE MACEDO em lugar incerto e não sabido, conforme consta 
dos autos, é expedido o presente edital, sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o 
qual fica(m) citado(s) o(s) requerido(s) acima, para, querendo, contestar(em) a ação supracitada, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelos autores.

Dado e passado nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 22 de outubro de 2012. 
Eu, FELIPE MAGNO SILVA FONSECA, servidor, o digitei. Eu, ERILSON LEITE GOMES, Diretor de 
Secretaria da 6ª Vara, o conferi e subscrevo, de ordem do MM. Juiz Federal.

ERILSON LEITE GOMES
DIRETOR DE SECRETARIA DA 6ª VARA

EDITAL
A SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, torna público que, em aten-

dimento à Legislação Vigente, promoverá Audiência Pública para discussão do Estudo de Impacto 
Ambiental- EIA e do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA, do empreendimento da 
TERMELÉTRICA TERMOPOWER VI S/A (PROCESSO Nº 6754/12), referente à implantação de 
usina termelétrica a ser instalada na ROD. BR 230 KM 48 – Município: SANTA RITA – PB. A Audi-
ência será realizada no dia 12 de Novembro de 2012, tendo início as 15 h Ginásio do CEST (Centro 
Educacional Santa Terezinha), localizado à Rua João Ribeiro Coutinho, 48, Centro, Santa Rita/PB, 
CEP: 58300-230. Informa também que o EIA/RIMA se encontra à disposição dos interessados para 
consulta na Biblioteca e no site da SUDEMA.

LAURA MARIA FARIAS BARBOSA
DIRETORA SUPERINTENDENTE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

Comissão especial de Licitação
Termo de Homologação

Adjudico e Homologo com base no art.43,inciso VI  da lei federal nº8.666/93,
Atualizada o processo licitatório nº002/12 Pregão eletrônico nº002/12-SRP,referente a aquisição 

de mobiliários e acessórios em favor das empresas Marelli Móveis para Escritórios Ltda - lote2 R$ 
999.000,00 Revoredo e Cia Ltda – lote 1 R$ 310.000,00 Recife,16 de Maio 2012 Jorge Dias Correia 
de Araujo-Ordenador de Despesas

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 001/2012
Processo Administrativo n.º00016.018676/2012-0
Nos termos do julgamento da licitação pregão presencial n.º 001/2012, feito pelo pregoeiro oficial através 

do relatório apresentado em 08 de outubro de 2012, bem como, parecer jurídico atestando a legalidade do 
procedimento em total conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, Decreto Estadual n.º 24.649/2003, Lei 
Complementar n.º 123/2006e da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as empresas: MEGA D – GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES nos itens 01, 02, 
03 e 08 com os respectivos valores R$ 1.520,00, R$ 1.679,00, R$ 2.480,00, R$ 4.716,00 no total de R$ 
127.631,00 (Cento e vinte e sete mil seiscentos e trinta e hum reais)., INFORMÓVEIS COM. E SERVIÇOS 
EIRELI no item 4 R$ 3.326,00 no total de R$ 86.476,00 (Oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e seis 
reais) e VENDE TUDO MAGAZINE LTDA nos itens 05, 06, 07 e 09 com os respectivos valores R$ 2.650,00, 
R$ 3.300,00, R$ 3.816,00 e R$ 5.998,00 no total de R$ 190.964,00 (Cento e noventa mil novecentos e 
sessenta e quatro reais).

Detran23 de outubro de 2012.
André Martins Pereira Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 002/2012
Processo Administrativo n.º 00016.018218/2012-7
Nos termos do julgamento da licitação pregão presencial n.º 002/2012, feito pelo pregoeiro 

oficial através do relatório apresentado em 05 de outubro de 2012, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento em total conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, Decreto 
Estadual n.º 24.649/2003, Lei Complementar n.º 123/2006e da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; 
ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: MAIS PROMO PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA CNPJ.: 13.501.014/0001-30 no valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais) por KIT 
LANCHE no total de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Detran23 de outubro de 2012.
André Martins Pereira Neto

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N356/2012
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 14:00 horas para:

Aquisição de instrumentos musicais, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado 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 - 12-01907-2
João pessoa, 26 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PRÇOS  Nº 025/2012/CEL/PMC.
A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Conceição/PB, no uso das prerro-

gativas que lhe são conferidas pela autoridade superior do executivo municipal, através da Portaria 
nº 015/2012, de  24 Outubro de 2012 e, ainda, ancorada no Art. 51 “caput” c/c o Art. 21 da lei nº. 
8.666/93, alterada, comunica aos interessados que fará realizar no dia 27 de Novembro do corrente 
ano, às 10:00 horas, Licitação sob a Modalidade Tomada de Preços Nº. 025/2012/CEL//PMC, do 
Tipo Técnica e Preço, destinada à Contratação de empresa especializada para realizar concurso 
publico destinado à abertura de inscrições de candidatos para o ingresso no quadro permanente 
de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Conceição em diversas áreas, detalhamento no 
anexo I, Objeto deste Edital, os documentos de “habilitação” e “proposta comercial” deverão ser 
entregues na sala da comissão de licitação no horário e data pré-estabelecidos. O edital e seus 
anexos só poderão ser obtidos na Sala de Licitações localizada no Centro Administrativo Int. Gov. 
Wilson Leite Braga, s/n-Conceição/PB, no horário de 08:00 as 12:00 horas, Maiores informações 
através do telefone/fax: 83-3453 2486.

Conceição/PB, 25 de Outubro de 2012.
MARIA VILMA DE OLIVEIRA

Presidente CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  028/2012,  do tipo menor preço por item, para a aquisição de medicamentos 
psicotrópicos e outros, cuja abertura será no dia 12.11.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 26 de Outubro de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação  nº  002/2012. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com a construção de um 

sistema de abastecimento D`água no Distrito de Cachoeirinha. 
VALOR GLOBAL R$: 265.649,81 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove 

reais e oitenta e um centavos).  
PRAZO:  31.12.2012.

Ibiara - PB, em 26 de Outubro de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

 
COMUNICADO 

CONCORRÊNCIA Nº 09/12 
Registro CGE Nº 12-00984-2   

 
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. José Américo de 
Almeida, s/n, Centro  nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos participantes da 
Concorrência Nº 09/12, que o recurso impetrado pela firma R.FURLANI ENGENHARIA LTDA para o Lote II 
foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente, e que em virtude disto, 
ratifica sua decisão quanto ao julgamento das propostas de preços referente ao lote, permanecendo inalterada a 
decisão já publicada nos jornais DOE e A UNIÃO de 26/09/2012.  

                           João Pessoa, 26 de outubro de 2012. 
Engª Mª das Graças Soares de Oliveira Bandeira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

                          SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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

REGISTRO CGE Nº. 12-01871-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Especial de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 013/2012, do tipo 
técnica e preço. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços para customização com 
cessão de técnicas, processos, métodos de negócios, além de implantação, manutenção corretiva 
e preventiva do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento (GSAN), disponível no 
portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br), contemplando no mínimo 
as funcionalidades atendidas na versão 7.1.4.3, ou superior. Também estão incluídos neste objeto 
os serviços de um Data Center. Abertura: 18/12/2012 – às 15:00 horas. Adquirir o Edital ou obter 
informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 26 de outubro de 2012.
Helen Maria Teixeira Coelho

Presidente da CEL

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 210911574 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2012
DATA DE ABERTURA: 12/11/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01912-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA CONTROLE 

EXTERNO E INTERNO DE QUALIDADE DA SOROLOGIA E COAGULAÇÃO E CONTROLE EX-
TERNO PARA OS HEMOCOMPONENTES DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 072 – Recursos Próprios. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 26 de outubro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial n.º 002/2012, feito pelo pregoeiro oficial 

através do relatório apresentado em 05 de outubro de 2012, bem como, parecer jurídico atestando a 
legalidade do procedimento em total conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, Decreto Estadual n.º 
24.649/2003, Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ.: 

13.501.014/0001-30 no valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais) por KIT LANCHE no total de R$ 
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Gab. Da Superintendência do DETRAN- Pb 23 de outubro de 2012.
Rodrigo Augusto de Carvalho Costa

Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial n.º 001/2012, feito pelo pregoeiro oficial 

através do relatório apresentado em 08 de outubro de 2012, bem como, parecer jurídico atestando a 
legalidade do procedimento em total conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, Decreto Estadual n.º 
24.649/2003, Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: MEGA D – GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇAL-

VES nos itens 01, 02, 03 e 08 com os respectivos valores R$ 1.520,00, R$ 1.679,00, R$ 2.480,00, 
R$ 4.716,00 no total de R$ 127.631,00 (Cento e vinte e sete mil seiscentos e trinta e hum reais)., 
INFORMÓVEIS COM. E SERVIÇOS EIRELI no item 4 R$ 3.326,00 no total de R$ 86.476,00 (Oitenta 
e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais) e VENDE TUDO MAGAZINE LTDA nos itens 05, 06, 
07 e 09 com os respectivos valores R$ 2.650,00, R$ 3.300,00, R$ 3.816,00 e R$ 5.998,00 no total 
de R$ 190.964,00 (Cento e noventa mil novecentos e sessenta e quatro reais).

Gab. Da Superintendência do DETRAN- Pb 23 de outubro de 2012.
Rodrigo Augusto de Carvalho Costa

Superintendente
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