
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
22o  Mín.

37o   Máx.
18o  Mín.

39o   Máx.
20 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,032 (compra) R$ 2,033 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,623 (compra) R$ 2,624  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

16h36

04h21

2.3m

2.3m

baixa

baixa

22h39

10h15

0.3m

0.4m

l Fomenta Paraíba discute compras governamentais hoje em João Pessoa 

l Conselho Estadual do Orçamento Democrático realiza reunião hoje

l Inscrições para Oficina Sebrae de Empreendedorismo terminam 6a feira

l Espetáculo Fragmentos de um Sol Quente será reapresentado hoje

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 233

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Acidente no 
Sertão deixa 
quatro mortos 
e um ferido

Empreender-PB 
financia novas
estufas para 
floricultores

Detran cassa 
autoescola 
que vendia
certificados

Veículos 
apreendidos 
vão a leilão por 
até R$ 8 mil

PágInA 13 PágInA 15 PágInA 13 PágInA 13

Estado inicia obras de esgotamento sanitário no conjunto Cidade Verde orçadas em R$ 24 milhões PágInA 4

As reduções das pe-
nas no processo do Men-
salão podem ser provoca-
das por revisões de votos 
feitas pelos ministros 
do STF. Além disso, eles  
podem considerar vários 
crimes diferentes como 
um só, favorecendo os 
réus. PágInA 19

Condenados do 
Mensalão podem 
ter sentenças de
prisão reduzidas

juStiça

O novo prefeito de Cam-
pina Grande, Romero Rodri-
gues (PSDB), afirmou que 
pedirá um encontro com 
o atual prefeito, Veneziano 
para tratar de assuntos ad-
ministrativos. PágInA 18

Romero quer 
audiência com 
Veneziano para 
discutir gestão

Campina

O prefeito eleito de 
João Pessoa, Luciano Car-
taxo (PT) afirmou ontem 
que pretende que a equi-
pe de transição comece 
a trabalhar após o feria-
dão. PágInA 17

Cartaxo deve 
anunciar equipe 
de transição na 
próxima semana

Capital

FOtO: Kleide teixeira

FOtO: Divulgação

Eduardo Paredes começa
a ser julgado amanhã

CASO FáTIMA LOPES

PágInA 25

Terminam no dia 1o de dezembro as inscrições de 
propostas para a marca dos 120 anos. PágInA 14

Nova logomarca de A União

Programa vai subsidiar a
alimentação dos rebanhos

O Governo do Estado 
lança hoje, em Patos, o Pro-
grama Emergencial de Ma-
nutenção do Rebanho, que 
vai investir R$ 7 milhões 
em subsídios para ajudar 
os produtores a comple-
mentar a alimentação dos 
animais. PágInA 15

Espetáculo de
dança indiana será
apresentado hoje
na Estação Ciência

PágInA 5

Bombeiro faz parto em ambulância em Campina PágInA 16
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Passada a campanha, contados 
os votos e anunciados os resultados, 
eis que chega ao fim o processo elei-
toral que definiu a escolha dos 223 
prefeitos paraibanos para o próximo 
quadriênio.  Conforme atestado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraí-
ba, foi uma eleição tranquila, ordeira 
e sem episódios que comprometes-
sem a sua lisura. Foi, enfim, um mo-
mento de cidadania em que o eleitor, 
livre e secretamente, fez as suas es-
colhas. 

O final deste processo, que é de 
natureza democrática indiscutível, 
impõe à classe política, sobretudo, aos 
vencedores e aos derrotados uma pri-
meira e inadiável obrigação: a de des-
montar os palanques, deixando para 
trás o discurso fácil das promessas, o 
debate acalorado das disputas eleito-
rais e, em certos casos, o elevado tom 
de agressões verbais descabidas. Aos 
que venceram, cabe, sim, o tempo de 
comemoração; aos que não lograram 
êxito, é justo que mereçam respeito e 
consideração.

A hora agora é outra. E os ver-
bos também: entra para o passado o 
“eleger-se” do período da campanha 
e brota das urnas a imperiosa obri-
gação do bem “administrar”. Trocar 
um pelo outro não é questão de se-
mântica nem mera opção vocabular. 
É, acima de tudo, respeito para com o 
eleitorado. É, sem dúvida, para elei-
tos e derrotados, a primeira demons-
tração de que são mesmo merecedo-
res dos votos que receberam.

A partir deste momento fala mais 
alto, para todos,a responsabilidade 
institucional. Os que se preparam 
para assumir novos mandatos preci-
sam ter em mente os grandes desa-
fios que terão de enfrentar. É ao povo 
que terão de responder com ações 
administrativas que anunciaram en-
quanto candidatos. 

Já aqueles que a vontade po-
pular encaminhou para a oposição 
necessitam compreender, sem ra-
dicalismos, a missão que lhes foi 
outorgada. Governo e oposição são 
faces da mesma democracia que os 
pleitos eleitorais consolidam. Sob 
este ponto de vista nem caberia fa-
lar-se em derrotados e vitoriosos, 
mas em mandatos diferentes deter-
minados pelo voto. 

Para uns, os vencedores, os 
eleitores estabeleceram a obriga-
ção de cumprir as promessas de 
campanha,como as de zelar pelo di-
nheiro público e  encontrar meios 
para atender às demandas adminis-
trativas. Para outros, os perdedores 
do pleito, a incumbência de fiscalizar 
os atos dos novos mandatários, mas 
também a grandeza de contribuir 
com eles na medida em que esta con-
tribuição se entrelaça com o interes-
se público. 

Em resumo, o fim do processo 
eleitoral implica necessariamente no 
início de outro. Saem de cena os ob-
jetivos político-partidários e as aspi-
rações de grupos para dar lugar aos 
interesses da coletividade. 

As eleições municipais representaram 
uma vitória de cabo a rabo das esquer-
das, pelo Brasil adentro. O único senão foi 
Salvador, exceção da regra. Logo em Sal-
vador, onde o carlismo nunca ganhava. O 
carlismo dominou a Bahia por muitos anos, 
mas perdia em Salvador – que não garantia 
resultados de eleições, pois tem apenas 
18% dos eleitores da terra do condor, como 
diz Zé Ramalho. É isso aí: Salvador disputa 
com Brasília a condição de terceira cidade 
do Brasil, mas o seu peso não é decisivo nas 
eleições estaduais –, pois a boa terra é gran-
de, um estado enorme, maior que a França, 
maior que a Itália, maior que a Inglaterra, 
maior que o Piancó.

Mas a vitória em Salvador era impor-
tante para a extirpação definitiva do car-
lismo. Só que o capricho da roda do bicho 
não deu, foi cachorro em dezoito. Arre égua, 
ché. A derrota em Salvador foi areia no mel 
das esquerdas, que ampliaram em muito 
sua área eleitoral, com vitórias não só do 
PT, mas do PSB e do PSOL. O PCdoB, mesmo 
sem fazer prefeitos, mostrou força, como em 
Porto Alegre, onde foi o segundo colocado, e 
em Manaus. 

Porto Alegre foi um fenômeno eleitoral, 
com as esquerdas conquistando as me-
dalhas de ouro, prata e bronze. Arre égua, 
ché. Em Porto Alegre o PDT fez o prefeito, o 
PCdoB chegou em segundo e o PT em tercei-
ro lugar. Ficou tudo em casa, o que significa 
uma frente ampla num segundo turno de 
uma eleição para governador ou presidente. 
Isto é, se o segundo turno não for disputado 
por dois partidos da esquerda, como pode 
ocorrer entre o PT e o PSB. Pois os últimos 
resultados eleitorais mostraram que há 
alternativas dentro das esquerdas, com as 

opções não se restringindo ao monolitismo 
do PT, mas incluindo legendas afluentes 
no cenário político brasileiro. Não foi o PT 
que perdeu, mas a esquerda que ganhou 
com vitórias expressivas, como a eleição do 
prefeito do Recife pelo PSB, já no primeiro 
turno.

Se na Paraíba a vitória do PT não teve 
peso em números absolutos, pois sua capital 
ainda é uma cidade pequena, em números 
relativos foi a maior vitória do Partido dos 
Trabalhadores – que ganhou com mais de 
dois a um, o resultado mais expressivo do 
Brasil, em que pese o grande número de vo-
tos brancos e nulos. Este último resultado, 
de votos nulos e brancos, bem demonstra 
o caráter democrático do pleito, onde um 
segmento de eleitores se manifestou insa-
tisfeito com as opções dos candidatos e seus 
vices, insuficientes para sensibilizar posi-
tivamente o eleitorado. “Nulo” foi um voto 
bem marcado no teclado da urna eletrônica, 
mais de que o clássico branco diagonal, há 
tempos fora de moda.

A rapidez do processo de votação/apu-
ração sem dúvida é impressionante, com 
os resultados totais apurados em um par 
de horas. Bem diferente do sistema antigo, 
onde contei votos, na ponta do lápis, noite 
adentro, vencido pelo sono e cansaço. Hou-
ve um ano que um juiz eleitoral determinou 
o início da apuração imediatamente após a 
votação, cada turma de mesários apurando 
sua urna. Foi exaustivo; e hoje, duvido que 
o resultado extraído fosse exato. Mas ainda 
há um método mais rápido que o eletrô-
nico: o da aclamação braçal, praticado na 
Suíça, onde há cantões em que só votam os 
homens casados, maiores de 35 anos, pais 
de filhos. Gente fina é outra coisa.

Ódio não, amor, sim. O ódio enve-
nena a alma, o amor a torna saudável. 
Ninguém é feliz enquanto guardar ódio 
no coração. 

Ódio é como o fogo destruidor, mas 
que graças à água do amor, se extingue. 
O ódio nunca venceu o amor, que é Jesus 
no coração. 

É fácil odiar. Difícil é amar. Não é 
tão fácil perdoar, mas, ainda mais difícil 
é não se vingar. Difícil é esquecer. É fácil 
esbofetear o inimigo. Difícil não, mas 
quase impossível, é acariciá-lo. 

Foi por isso que Jesus identificou os 
seus discípulos “por muito se amarem”. 
Por aí vemos como é difícil amar Jesus. 
Difícil, sim, impossível, não, porquanto 
muitos conseguiram não se vingar feste-
jando a festa da reconciliação. 

É estúpida a sentença: olho por 
olho, dente por dente. Isto ficou lá com 
Moisés. A mensagem que Jesus trouxe 
foi: “amai-vos uns aos outros como eu 
vos amei”, e “perdoai setenta vezes sete”. 
Ele não só ensinou, como exemplificou, 
pedindo perdão para os próprios algo-
zes. Mas, a regra sempre adotada por aí é 
a de ensinar e não exemplificar. 

O ódio é veneno na alma. Repitamos. 
Quem odeia ou guarda mágoa é um eter-

no infeliz. Nunca terá paz de espírito.
A História é uma vergonha. É a 

história do poder, do ódio, da vingança, 
da destruição, da guerra, do egoísmo, da 
animalidade superando a humanidade... 

Amar é esquecer, amar é não se 
vingar, amar é perdoar, amar é ser com-
preensivo com os erros e defeitos dos 
outros. Amar é não julgar. 

É triste a história dos que odiaram. 
É triste a história de um Hitler, de um 
Herodes, de um Napoleão, de um inimigo 
da paz, que deixaram a vida isolados... 

É bela a história de um Francisco 
de Assis, de um Gandhi e de outros 
grandes missionários da História. Um 
Gandhi que chegou a dizer que “não 
perdoava porque nunca se sentiu ofen-
dido”... 

Jamais estrague sua vida, envenene 
sua vida com o ódio no coração. Coração 
é o lugar do amor. 

Não se esqueça da advertência do 
mestre dos mestres: meus discípulos 
são reconhecidos por muito se amarem. 
E fica o aviso final: você nunca será feliz 
se não amar, se não perdoar, se não 
esquecer o mal que lhe fizeram. Lição 
difícil, ou quase impossível, hein? Mas 
você queria um paraíso de graça?...

Editorial

Um
Arre égua, ché!

Desmontando palanques

Amor sim, ódio não

De um deputado que in-
tegra a legião de rebela-
dos para tomar o PMDB 
do controle do ex-gover-
nador José Maranhão:
- Não se trata de hu-
milhação ou ingratidão 
a ele. O que Maranhão  
tem que entender é que 
ele hoje é um político 
analógico em plena era  
digital”.

Figura de proa da política parai-
bana em campanhas pretéritas, o 
ex-senador Ney Suassuna (PMDB) 
conseguiu desaparecer durante 
as eleições municipais, o primeiro 
e segundo turnos. Nem o deputa-
do Damião Feliciano conseguiu se 
esconder tanto.

O deputado Luciano Cartaxo 
não é apenas o primeiro pre-
feito eleito pelo PT, em João 
Pessoa, ao longo da história 
da cidade. É o único petista a 
comandar a prefeitura, a partir 
de janeiro, de uma capital no 
Nordeste. Vira referência.

A coluna  do dia 21 publicou, com o titulo “Segundo Turno””,  publicou esta nota: 
“Pelo traçar das cartas, enquanto o candidato Luciano Cartaxo (PT) pode botar 
acima de 100 mil votos de vantagem sobre Cícero Lucena(PSDB), em João Pessoa, 
em Campina Grande a “tucanada” se vinga com Romero Rodrigues, que deve vencer 
com uma margem perto de 60 mil votos a candidata do PMDB, Tatiana Medeiros”. Na 
capital passou dos 100 mil e em Campina a vantagem ficou em 40 mil.

Nessas eleições a pior derrota do 
PT ocorreu em Diadema, cidade que 
elegeu o primeiro prefeito petista 
da história, em 1982. Agora, Lauro 
Michels(PV) derrotou  Mario Reali, do 
PT. Cidade da região metropolitana da 
Grande São Paulo, Diadema tem um 
orçamento de 1,015 bi para 2013.
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Está previsto para hoje,   en-
trega do relatório  f inal  da 
comissão de especial istas 
instituída pelo Senado para 
propor mudanças na legis-
lação sobre o  pacto federa-
tivo.  A comissão,  presidida  
pelo  ex-presidente do Su-
premo Tribunal  Federal ,  Nel-
son Jobim,  reúne  sugestões 
para reduzir  o  desequi l íbr io 
entre as unidades da fede-
ração.
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Não se esqueça da advertência do mestre dos mestres: meus 
discípulos são reconhecidos por muito se amarem.”

 

Veja o tamanho da confusão 
em um país que não tem uma 
Legislação Eleitoral clara e 
definitiva. As eleições muni-
cipais foram concluídas com 
o segundo turno no domingo 
e, mesmo assim, o TSE ainda 
tem que julgar 2.971 recursos 
sobre candidaturas, sendo que 
1.673 deles são relativos à Lei 
da Ficha Limpa.
Uma maratona extenuante, já 
que terá que analisar todos os 
recursos até 19 de novembro, 
prazo para a diplomação dos 
eleitos, mesmo levando-se em 
conta que a maioria das deci-
sões é monocrática do relator, 
mesmo sujeito a contestação 
pelo plenário. Tal demanda 
sempre compromete a avalia-
ção, certamente.



Geraldo Magela
Diretor técnico da FPF

Contribuição  
Federação Paraibana de Futebol (FPF) tem 
um novo diretor técnico. Trata-se de Geraldo 
Magela, que assumiu o cargo há menos de um 
mês. Aos 63 anos, Magela pela primeira vez vai 
ser dirigente do futebol do Estado. Porém, ele 
não é inexperiente no assunto. Por oito anos, 
Geraldo Magela foi o presidente da Federação 
Paraibana de Futebol de Salão (FPFS). Até 
2010, ele era o mandatário da modalidade na 
Paraíba. Aposentado pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), Magela atualmente gerencia 
o patrimônio e o material do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ/PB). Em conversa com a 
reportagem do Jornal A União, Magela falou de 
seu mais novo desafio, dessa vez, à frente da 
entidade que organiza o esporte mais popular 
da Paraíba, o futebol.

Como foi o convite para 
assumir essa função na FPF?

Rosilene Gomes me telefo-
nou para conversar comigo sobre 
o convite, perguntou se eu estava 
disposto a ajudá-la na Federação, 
na diretoria técnica eu aceitei de 
antemão, porque ela foi uma pes-
soa que me ajudou muito quando 
fui presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol de Salão, me 
deu uma ajuda muito grande eu 
não podia jamais negar esse pe-
dido dela, seria uma ingratidão 
minha, e agora tenho a oportuni-
dade até de agradecer.

Qual sua relação com o es-
porte?

Minha história no esporte foi 
basicamente no futsal. Comecei 
no Estrela do Mar, no futebol de 
campo e daí em diante joguei em 
outros clubes como o Santos de 
Tereré. Depois fui para o futebol 
de salão onde realmente fiz mi-
nha história no esporte, jogando 
no Cabo Branco, no São Gonçalo, 
Acex. Recentemente tive a opor-
tunidade de presidir a Federação 
Paraibana de Futebol de Salão 
onde fiquei por oito anos.

Como você encara mais 
esse desafio na sua vida?

Eu vejo como um desafio 
muito grande e de forma positi-
va, porque essa é minha oportu-
nidade de poder dar uma contri-
buição para o futebol paraibano. 
Eu acho que é um momento onde 
posso fazer alguma coisa junta-
mente com nossa presidenta e 
fazer em favor dos clubes. Des-
sa vez teremos um campeonato 
com dez clubes e vamos organi-
zar essa competição para 2013. 
Estou estudando os estatutos da 
Federação e também uma fórmu-
la para a competição do ano que 
vem. 

Como será seu diálogo com 
os clubes paraibanos?

Com toda transparência, 
com todo respeito. Sou uma pes-
soa que gosta de escutar muito, 
ouvir bastante. Vamos conver-
sar sempre observando todas as 
possibilidades para decidirmos 
alguma coisa. Não sou o dono da 
verdade e faço as coisas vendo o 
todo, o conjunto, não de forma 
individual.

Como estão as discussões 
sobre o Paraibano do ano que 
vem?

Na última reunião já houve 
uma definição. Eu como estou 
há pouco tempo ainda não pude 
ver tudo sobre esse novo regu-
lamento, mas já pedi para a Fe-
deração uma cópia da sugestão 
que está em pauta. Sei que será 
um campeonato de três fases, e 
que os clubes já aceitaram isso, 
mas como falei tudo será defi-
nido na última reunião, que já 
está marcada para o dia 26 de 
novembro. Eu quero dar uma 
olhada bem direitinho para che-
gar na reunião bem informado 
e se precisar de ajustes fazer-
mos isso. Depois da reunião já 
vamos pensar na divulgação do 
regulamento e na confecção da 
tabela.

Como você avalia a arbitra-
gem no Brasil e na Paraíba?

Eu tenho assistido muitos jo-
gos pelo Campeonato Brasileiro. 
Eu vejo algumas falhas de arbi-
tragem, mas posso dizer que são 
falhas humanas, não consigo en-
xergar que são dolosas. A gente 
consegue saber quando é doloso 
ou não. A gente vê que são erros 
humanos. É muito complicado 
apitar, precisa de muita atenção. 
Aqui na Paraíba não acho que 
seja diferente.

Grandes clubes  
e outros 
emergindo, isso 
é bom, porque 
deixa nosso 
campeonato 
muito forte

A

Como você analisa o traba-
lho da FPF?

A Federação Paraibana de Fute-
bol na minha visão, como eu fui pre-
sidente de Federação também, posso 
dizer que ela faz a parte dela. Agora o 
sucesso da Federação depende muito 
de seus filiados na minha concepção. 
Ela faz tudo de acordo com que os 
filiados pretendem, e eu vejo como 
positiva aqui. O intuito da FPF é fazer 
com que o futebol paraibano cresça 
em nível nacional, agora é preciso de 
uma força maior de todos, dirigentes, 
torcida, imprensa, empresários.

Você acha que nosso fute-
bol pode voltar a ser grande?

Nosso futebol tem um poten-
cial muito grande. Jamais deixei 
de acreditar nesse nosso fute-
bol. O que falta mais aqui para 
nós é mais vontade, uma deter-
minação maior, um clima de “va-
mos que vamos”. Temos talentos 
demais de atletas, por exemplo. 
Nossa Paraíba é um celeiro de cra-
ques. Temos grandes clubes aqui 
e outros que estão emergindo, 
isso é bom, porque deixa nosso 
campeonato muito forte.
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EXCLUSIVO

Pedro Alves
Especial para A União

ao futebol paraibano
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Em cima da hora

Obras do Cidade Verde são iniciadas
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Trabalhos vão custar 
R$ 24 mi e beneficiar 
8.259 domicílios

As obras de esgotamen-
to sanitário no conjunto Ci-
dade Verde, localizado na 
zona Sul de João Pessoa, fo-
ram iniciadas pelo governo 
do Estado. Orçada em R$ 24 
milhões a obra vai beneficiar 
8.259 domicílios e tem previ-
são de que seja concluída em 
18 meses.

O presidente da Cagepa, 
Deusdete Queiroga, ressalta 
que a obra  vai beneficiar vá-
rios bairros da zona Sul. “Essa 
obra é de extrema importân-
cia para toda aquela região e 
os recursos são próprios do 
Estado e vamos conversar 
com a construtora para que 
esse prazo seja reduzido”, dis-
se. Deusdete explicou que as 
obras consistem na implan-
tação de 64.609m de rede 
coletora, 3.011m de intercep-
tores, 3.559m de emissários, 
além da construção de duas 
estações elevatórias, que 
bombearão os esgotos para a 
estação de tratamento, locali-
zada em Mangabeira. 

A Ordem de Serviço da 
obra foi assinada pelo gover-
nador Ricardo Coutinho no 
dia 22 da semana passada e 
beneficiará os conjuntos Ci-

Serão implantados 64.609m de rede coletora, 3.011m de interceptores, 3.559m de emissários, além de duas estações elevatórias

dade Verde, Patrícia Tomaz, 
Aspom e Projeto Mariz, em 
Mangabeira VIII. O governo 
do Estado espera alcançar o 
índice de 84% de saneamen-
to da cidade de João Pessoa. A 
cobertura hoje é de 66,41%. 

Beneficiários 
A dona de casa Karla 

Kelly, mora no Cidade Verde 
há 12 anos e a expectativa é 
de que haja uma melhora na 
qualidade de vida dos mora-
dores. “Agora teremos mais 

qualidade de vida, graças a 
Deus. Eu não via a hora disso 
acontecer. A gente ficava ilha-
da aqui”, declarou. A senhora 
Vandete também ficou con-
tente quando abriu a porta 
hoje e viu as máquinas e os 

operários trabalhando  na 
sua rua. “É uma boa notícia 
porque aqui quando chove 
tem muita lama e no verão 
muita poeira”, disse.

O motorista José Carlos 
de Lima, mora na Rua Co-

merciante José Cândido dos 
Santos há mais de 10 anos, 
e junto com vizinhos vinha 
reivindicando o esgotamen-
to sanitário do Cidade Verde 
durante todo esse tempo. 
José Carlos participou, inclu-
sive, de várias mobilizações 
cobrando as obras.  

“Com certeza a gente 
fica muito feliz porque essa 
luta nossa tem mais de uma 
década e o sonho de todos 
nós aqui ter o benefício”, 
afirmou. José Carlos desta-
cou ainda que o saneamen-
to vai valorizar os imóveis, 
com certeza. “Nós só temos 
que parabenizar aos órgãos 
competentes que realmen-
te tirou do cabinete e veio 
para fazer a coisa concreta. 
Estamos felizes”, declarou o 
motorista.

O engenheiro Walter de 
Vasconcelos Dias, da cons-
trutora Sancol, que executa a 
obra, informou que no pique 
os trabalhos as oito frentes 
de serviços envolverão cerca 
de 100 operários. As escava-
ções já acontecem em quatro 
ruas. Até o final de semana 
terão sido executados 300 
metros de esgotos assenta-
dos. Os trabalhos incluem a 
recuperação e conclusão de 
duas estações elevatórias  
em Jacarapé iniciadas pelo 
Prodetur há 12 anos. 

O Conselho Estadual de Cultura homologou o 
resultado final do Edital da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult) e concedeu, em caráter legítimo e 
definitivo, o registro de ‘Mestre das Artes Canho-
to da Paraíba’  à  Maria José do Nascimento (Mes-
tre Zefinha), Francisco Alves  (Coroné Chico Tripa) 
e José Hermínio Caieira. O resultado foi anunciado 
após análise de mérito cultural e idoneidade das 
candidaturas de competência do referido Conselho. 
A chamada pública visou a ocupação das vagas dis-
poníveis para pessoas que tivessem conhecimento e 
técnicas necessárias para a produção e preservação 
da cultura tradicional do Estado da Paraíba.  A ho-
mologação foi publicada no Diário Oficial do Estado 
no dia 26 (sexta-feira).

A presidente da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), Lu Maia, também membro do Con-
selho Estadual de Cultura, relatou que dentro do 
Conselho foram realizadas inúmeras reuniões com 
a pauta dos novos mestres e que até foi nomeada 
uma Comissão Setorial para focar somente no tema, 
a qual ela foi indicada como coordenadora. “Partici-
pamos desde o processo do regulamento do Registro 
e a Coordenação se resumiu a reunir os integrantes e 
distribuir entre eles os 18 processos de indicação de 
nomes”, explicou Lu Maia.

A coordenadora disse que para deixar a escolha 
mais concreta, transparente e democrática, todos os 
membros da Comissão foram pessoalmente ao local 
onde viviam os indicados, que incluíam várias cida-
des da Paraíba. “Até para não errarmos, fomos ao 
local, decidimos avaliar não somente o papel. Nesse 
processo, eu chorei, ri com todos eles. Encontramos 
pessoas trabalhando, outras doentes. Não é fácil 
atender toda uma demanda de artistas que estão 
à margem das políticas públicas de cultura. Infeliz-
mente, só temos três vagas disponíveis no momen-
to”, relatou Lu Maia. 

Perfis 
Maria José é uma artesã residente de Pitimbu e 

trabalha com fibra de coco. Francisco Alves mora em 
Bayeux, trabalha com cultura popular e também é 
conhecido como “quadrilheiro”, por trabalhar com 
quadrilhas de dança. José Hermínio é um senhor de 
84 anos, mora em Santa Rita, também trabalha com 
cultura popular e é conhecido como “rabequeiro”, 
por tocar a rabeca. Todos eles têm cerca de 50 anos 
de contribuição às artes. Saiba um pouco mais sobre 
os novos mestres.

Mestre Zefinha 
Dona Maria José do Nascimento, mais conheci-

da como Mestre Zefinha, 66 anos, reside na Praia 

de Pitimbú e há 45 anos trabalha com artesanato. 
“Desde os meus 22 anos trabalho com a fibra de 
coco e nunca imaginei que nessa altura da vida eu 
fosse ter um presente deste bem próximo ao meu 
aniversário, que é dia 2 de novembro”, destacou, 
emocionada.

Todo o material recolhido pela artesã é extraído 
de locais próximos, como a Praia de Acaú, distrito de 
Taquara e até do Conde. “Eu pago para alguém su-
bir e retirar as palhas porque não tenho mais idade 
pra isso. Depois eu limpo, passo água e com ajuda de 
uma faca e tampa de latas faço fruteiras, frutas, ani-
mais, chapéus, bolsas e finalizo o acabamento com 
verniz, cola e pincel”, explica a nova mestra.

Mestre Zefinha costuma participar de feiras de 
artesanato durante todo o ano, em João Pessoa.  
Na Praia de Pitimbú, recentemente ela conseguiu 
colocar um quiosque na praça para vender seus 
produtos.

Coroné 
Francisco Alves, 82 anos, é mais conhecido como 

“Coroné Chico Tripa”. Natural da cidade de Areia, 
desde 1954 mora em Bayeux, onde foi marcador de 
quadrilha junina e de escolas de samba. Nessa ativi-
dade de quadrilheiro, ele já foi apelidado de vários 
nomes. Seu primeiro “batizado” foi de José Bedeu, 
depois Zé Bode, Coroné Fredegoso do Ó, e por últi-
mo, Chico Tripa, porque vendia essas partes do boi 
na feira.

Atualmente, é presidente da Federação das Qua-
drilhas do Estado da Paraíba, com sede em Bayeux, 
tendo recebido ao longo da sua vida mais de 60 tro-
féus e o Título de Cidadão de Bayeux.  

À frente da tradicional Quadrilha Fazenda Nova, 
de Bayeux, com 46 anos de existência e 48 compo-
nentes, ele diz ter ficado muito feliz com o reconhe-
cimento do Governo do Estado por seu trabalho. 
“Em nenhuma época, em nenhum Governo, o artista 
paraibano foi tão valorizado. Quando eu soube da 
notícia eu não acreditei, pois eu achei que fosse che-
gar ao fim da vida sem ser valorizado. 

José Hermínio 
José Hermínio Caieira é membro do Cavalo Ma-

rinho de Mestre Messias, rabequeiro dos grupos de 
Cavalo Marinho do Mestre Gasosa, Mestre Zequinha, 
Mestre Paulo e Mestre Jovelino. É também artesão, 
criador e membro do grupo de forró “Zé Hermínio e 
Seu Conjunto”. Já participou do CD “Música de Rabe-
queiros”, coletânea que reúne os mais importantes 
músicos dessa área no Brasil, tais como: Antônio Nó-
brega, Siba, Cego Oliveira, Nélson da Rabeca e Ma-
ciel Salustiano. 

DO traz homologação do resultado final
‘MESTRE dAS ARTES dA PARAíbA’

Professores, profissio-
nais e ex-gerentes que traba-
lharam e trabalham na Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho 
(antigo Dede) se reúnem 
hoje, às 17h, no auditório 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), para debater e tro-
car ideias sobre a construção 
de um espaço que funciona-
rá como museu do esporte 
amador paraibano. O encon-
tro servirá também para que 
cada pessoa que trabalhou 
no complexo leve algum ma-
terial que possa servir como 
acervo.

O atual gerente da Vila 

Olímpica, Antônio Meira, des-
tacou a importância do encon-
tro para resgatar a história do 
espaço mais importante para 
o esporte amador da Paraí-
ba. “Cada um que trabalhou, 
seja como gerente, professor 
ou simples funcionário, foi 
convidado para ajudar com 
essa exposição permanente 
da história da Vila Olímpica, 
que está ligada diretamente 
ao esporte amador do Estado. 
Apesar de já ter sido utilizada 
para o futebol na década de 
60, vamos começar pelo ama-
dorismo, já que atualmente 
mais de 20 modalidades são 
praticadas no Dede”, disse.

Reunião debate criação do 
museu do esporte amador

NA VIlA RONAldO MARINHO

FOTO: Kleide Teixeira/Secom-PB

O treinador Pedro 
Manta deixou o Bota-
fogo ontem, após rece-
ber uma boa proposta e 
acertar contrato com o 
Guarany de Juazeiro-CE 
até o final de agosto de 
2013. Ele afirmou que re-
cebeu o convite no últi-
mo final de semana, mas 
a comunicação a direto-
ria alvinegra só ocorreu 
na noite de ontem. “Dei-
xo o Botafogo de cora-
ção partido, mas com o 
dever cumprido. Sou um 
profissional e tenho que 
aproveitar as boas chan-
ces na vida. Mesmo de 
longe estarei torcendo 
pelo sucesso do time na 
Copa”, disse. 

A diretoria deve con-

firmar para hoje o novo 
treinador que comanda-
rá o time no clássico de 
amanhã, contra o Tre-
ze, às 20h30, no Estádio 
Amigão, em Campina 
Grande, pela quinta ro-
dada da Copa Paraíba 
Sub-21.  A decisão pegou 
todos de surpresa na Ma-
ravilha do Contorno, já 
que Manta vinha fazen-
do uma boa campanha 
na Copa, onde deixou o 
time na liderança isolada, 
com seis pontos ganhos. 
Ele derrotou o Treze (1 a 
0) e o Centro Sportivo Pa-
raibano (3 a 1), em jogos 
que aconteceram no Es-
tádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, em 
Cruz das Armas. 

Pedro Manta deixa 
o comando do Belo

TREINAdOR
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Darlan Nascimento é 
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Projeto Violadas 
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TEATRO MÚSICA

Originado no século XV, no Sul da Índia, 
o Kuchipudi incorpora elementos da 
música, da dança pura expressional e 
do teatro, destacando-se pela agilida-
de e vivacidade no movimento rítmico 
dos pés, aliado à expressividade corpó-
rea. Trata-se de um dos sete estilos de 
dança clássica que será apresentado 

durante o espetáculo Dança Clássica Indiana & 
Meditação, que a Sociedade Sahaja Yoga do Brasil 
promove a partir das 19h de hoje, no Anfiteatro da 
Estação Cabo Branco, em João Pessoa. As bailarinas 
Pak Boonyakiat (Tailândia) e Ana Paiva (Espírito 
Santo) participam do evento como convidadas.

“Na Índia, toda expressão artística tem a in-
tenção de agradar o divino. O público vai desfrutar 
da performance, pois a vestimenta utilizada no 
Kuchipudi é linda. O espectador vai sentir uma 
quietude mais profunda, pois o espetáculo objetiva 
proporcionar paz e harmonia”, disse para o jornal 
A União Ângela Resende, integrante do Conselho 
Deliberativo da Sociedade Sahaja Yoga do Brasil. 

De acordo com Ângela Resende, a Sahaja Yoga 
também trabalha com a educação e a dança indiana e 
a meditação um dos projetos da entidade, que é uma 
organização civil sem fins lucrativos.  “O espetáculo 
é uma possibilidade de contribuir com a cultura 
indiana por meio de apresentações e de exposições 
das atividades dessa cultura na sua forma mais pura. 
Nosso objetivo é despertar um sentimento de paz 
e bem-estar que pode ser alcançado pelo contato 
com a arte e a meditação”, disse ela, salientando que 
a “Dança Clássica Indiana e Meditação” ocorre em 
mais de 100 países onde a instituição se faz presente.

 Com relação às convidadas para participar 
do espetáculo, Pak Boonyakiat é bailarina clássica 
e estudou na Academia Internacional de Música 
e Dança Clássica Indiana. Aluna de Sandeep Bo-
dhanker, premiado nove vezes pela Unesco, possui  
experiência no ensino de movimentos básicos e 
avançados no estilo Kuchipudi e dança folclórica 
indiana. Como coreógrafa e professora, atuou em 
diversas montagens teatrais e de espetáculos de 
dança na Tailândia, Índia, Estados Unidos e no Brasil. 
Em 2005, mudou-se para o Rio de Janeiro e, desde 
então, ministra aulas de Dança Clássica no estilo 
Kuchipudi. Uma das fundadoras do grupo Gauri, 
anualmente acompanha o grupo Sangeet Ananda 
em turnês do “Music of Joy”. 

A outra bailarina, Ana Paiva, se dedica - há mais 
de uma década - ao estudo das artes orientais e me-
ditação. Ela - que recebeu treinamento individuali-
zado com o professor de dança Sandeep Bodhanker 
- também é qualificada na Dança Kuchipudi, estudou 
na Academia Internacional de Artes da Sahaja Yoga, 
na Índia, com a professora Durga Kkasthuri, em cujo 
currículo registra 15 anos de instruções pelo Guru 
Vempati Chinna Satyan Garu. 

Além do espetáculo, Ângela Resende informou 
que serão ministrados cursos e meditação gratuitos 
- a interessados de qualquer idade, sem necessidade 
de inscrição - a partir de novembro, em João Pessoa. 
No dia 9, às 19h, na sala de reuniões do Cchla da Uni-
versidade Federal da Paraíba. Na data seguinte, às 9h 
ou, quem preferir, às 15h, no Centro Intergeracional 
Sinhá Bandeira, localizado na Av. Capitão João Freire, 
218, no bairro dos Expedicionários.  

Organização civil sem fins lucrativos que in-
centiva, apoia e direciona esforços para oferecer 
atividades de cunho cultural, educativo e artístico, 
a Sahaja Yoga, de acordo com Ângela Resende, 
foi fundada pela indiana Shri Nirmala Devi, que 
chegou a ter contato com o líder Mahatma Gandhi 
e pode assimilar ensinamentos como a paz e a 
harmonia.  

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Arte oriental em JP
Espetáculo de dança e meditação indiana será 
apresentado hoje na Estação Cabo Branco

FOTO: Divulgação

A bailarina capixaba Ana Paiva é 
uma das convidadas do evento 

que divulga a cultura indiana 

Espetáculo: “Dança Clássi-
ca Indiana & Meditação”
Realização: Sociedade 
Sahaja Yoga do Brasil
Data: Hoje
Hora: 19h 
Local: Anfiteatro da Es-
tação Cabo Branco, em João 
Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo da 
Silva, s/n, Altiplano 
Entrada: Gratuita.
Fones: 3214-8270 e 3214-
8303

SErVIçO
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Vivências

Nos tempos passados, havia registro de párocos que 
foram santos.  Areia teve um que se santificou pela prática 
rígida das virtudes exercitadas, e a  percuciência em prevê 
momentos cruciais de sua terra e preservá-la de desfechos 
trágicos. Por essa aguda percepção dos fatos era reconhe-
cido pelos areienses como predestinado. Ele se chamava 
Odilon Benvindo de Almeida e Albuquerque.

Pela vida de sacrifícios, em prol do bem do próximo, e 
na busca do beneficio espiritual e material dos seus conterrâ-
neos, muitos conservam sua imagem dentro dos santuários, 
em companhia de outros bem-aventurados, ícones da religião 
católica, como Santo Antonio, São João e São Pedro.

Vivo ou depois de morto, ao vigário Odilon os con-
terrâneos pediam graças e a sua intercessão junto ao Pai 
Celestial. Meu êxito no Exame de Admissão era agradecido 
a ele, como um milagre, porque, aos 11 anos, eu preferia, 
muito mais, brincar a estudar...

O dia exato que chegou a esse vale de lágrimas, não há 
registro, no entanto, a devoção a São José credita-se como 
18 ou 19 de março de 1846, como o do seu nascimento. 
Justamente quando, em pleno declínio do Partido Liberal, 
em Areia, seu parente Joaquim José dos Santos Leal perdera 
a batalha com a Monarquia.

No engenho Olho D’água, Augusto Clementino de Al-
meida e Arcanja Cabral de Vasconcelos receberam o primo-
gênito a quem deram o nome de Odilon. O Benvindo  tradu-
zia o júbilo que o recém-nascido trouxera para o lar.

O estilo vigente encaminhava os filhos para o Seminá-
rio, quase sempre sem vocação, para satisfazer o interesse 
familiar, que residia na segurança financeira da estirpe, 
desde que padre não tinha filhos.

Com Odilon Benvindo aconteceu o contrário. Primeiro 
lavrou sua terra e quando tinha um pecúlio que lhe permitia 
os estudos, procurou a Escola Monacal, nas proximidades 
dos 30 anos.  Especula-se que ao chegar no Seminário de 
Olinda um tipo corpóreo, barbudo, com quase 3 décadas de 
existência, o bedel perguntou se acompanhava alguém para o 
internato. Ele respondera: “o futuro seminarista sou eu.”

Ordenara-se a 19 de março de 1877 na Capela Epis-
copal de Soledade, em Olinda, pelo bispo capuchinho Dom 
Frei Vital, lembrado pela luta da Maçonaria contra a igreja 
católica, que fechou o educandário vizinho do Recife.  No 
seu libelo ao Imperador, em defesa de sua crença dissera: 
“Peçam-nos o sacrifício de nossos cômodos, de nossas facul-
dades, de nossa saúde, do sangue de nossas veias, mas pelo 
santo amor de Deus, não nos peçam o sacrifício de nossa 
consciência, porque nunca o faremos.”

 O escritor Machado de Assis, comovido com sua resis-
tência, expressou: “Nenhum lutador mais impetuoso, mais 
tenaz e mais capacitado que dom Vital, bispo de Olinda. A 
impressão que este me deixou foi extraordinária.” Assim 
eram os homens formadores de opinião, da época.

Depois de passar pelas freguesias de Santo Amaro e 
Jaboatão, em Pernambuco, aportou na matriz de Nossa Se-
nhora das Neves, na capital e no vicariato de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, em Alagoa Grande.

No alvorecer da libertação dos Escravos, alcançou a pre-
lazia de Areia, onde alcançou a dignidade de vigário colado.  
Nesse instante  a cidade vivia uma fase de efervescência liber-
tária, encabeçada por Manuel da Silva, que teve em Rodolfo 
Pires e Simão Patrício corajosos aliados. Quem muito ajudou, 
também, nessa fase foi outro sacerdote da família, Walfredo 
Soares dos Santos Leal que, adotou a política partidária e foi 
senador e presidente da Paraíba. Ao chegado de Roma onde 
se ordenara pedirá ao pai que alforriasse seus cativos.

Livre das apreensões escravistas, Odilon Benvindo, 
como condutor de um rebanho livre deu mais ânimo à sua 
pregação doutrinária.

Golpes feriram o órgão dos sentimentos do vigário 
Odilon. Viu partir sua mãe com o cólera-morbus, depois 
de longo padecimento.  Porém machucado o coração não 
estava vencido e celebrou as núpcias de seu pai com Ana 
Cócque, que em sua velhice foi amparada pelo enteado.

A vida de Odilon Benvindo de Almeida e Albuquerque 
foi marcada pelo escudo da  fé, tendo feito da caridade seu 
apostolado. 

Na terça-feira 23 deste mês, 
desta feita no auditório de sua Câ-
mara de Diretores Lojistas, a cidade 
de Campina Grande reuniu lide-
ranças empresariais, de segmentos 
sociais e especialmente políticos, 
conclamando-os, pela terceira vez - e 
isto através da 3ª Plenária do Fórum 
Permanente sobre Mobilidade Ur-
bana - para refletirem e debaterem 
a respeito desse 
atual e exigente 
tema, destacan-
do o trânsito e o 
transporte cole-
tivo.

O evento foi 
aberto com um 
áudio de cinco 
minutos em que o 
jornalista Ale-
xandre Garcia, 
à vista de sua 
recente participa-
ção, em Brasília 
(e lá estávamos 
também) no 
Seminário Nacional de Transporte 
Urbano, destacou – mesmo sem ser 
técnico especializado no assunto – 
que as soluções para a priorização 
do transporte público não são tão 
difíceis, porquanto dependem só de 
vontade política.

Mas, a palestra mesma, tra-
zendo detalhes sobre a raiz do 
problema da mobilidade urbana, a 
facilidade e até incentivo do Gover-
no Federal para que hoje tenhamos 
excesso de veículos por nossas vias, 
esta palestra ficou a cargo do enge-
nheiro civil (e doutor em transporte) 
Nilton Pereira de Andrade, atual 

superintendente da Semob (Supe-
rintendência de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa). 

Ele, Nilton Andrade, ao re-
portar-se à raiz do problema e 
apontando essa origem nos países 
desenvolvidos que “jogam pesado” 
para a comercialização de seus 
veículos nos mercados dos países 
emergentes, encontrando aqui no 

Brasil “um campo fértil” 
para essa comercializa-
ção principalmente pela 
questionável política go-
vernamental de diminuir a 
carga tributária e facilitar 
o “consumo” e o “status” 
ou a autossatisfação de 
brasileiros possuidores de 
automóveis e de motos, 
enfatizou que tudo isso 
termina por recair contra 
o entes federativos bási-
cos de nossa sociedade, 
os municípios. E aí – nos 
municípios – acontecem a 
demandas mais pressio-

nadoras, como vias públicas a cada 
vez ganhando mais faixas e não 
dando conta da contínua demanda, 
ou seja: os “carros” reclamam dos 
“ônibus”, os “ônibus” reclamam dos 
carros, os passageiros dos ônibus 
sonham com seus carros ou motos, 
ruas são asfaltadas, estacionamen-
tos são instalados... e as calçadas, 
para os pedestres, ó!...  Nada de 
calçadas, nada de pensar-se nos 
pedestres,  e nada para a priori-
zação do transporte público atra-
vés de vias exclusivas! Nada dos 
governos conscientizarem-se de 
que “os carros são devoradores de 

espaços”, significando que as vias 
para seus tráfegos só são solução de 
mobilidade no primeiro momento... 
dias ou meses depois, as vias que 
tinham 4 faixas e passaram para 8 
já estão a requerer outras, porque 
logo se tornam insuficientes.

E foi nesse ponto que o profes-
sor Nilton Andrade perguntou: o que 
fazer? Que tipo de cidade queremos? 
Uma cidade para os carros? Ou uma 
cidade para as pessoas?

Uma participação singular, 
nesse evento, foi a do presidente do 
Sindicato dos Taxistas, José Domin-
gos. Ele reclamava uma atuação 
mais vigorosa dos órgãos de fisca-
lização do trânsito, que, não fiscali-
zando, terminam por permitir que 
automóveis particulares parem e até 
estacionem em frente de escolas, fe-
chando o trânsito, e, com isso, mais 
prejudicando a mobilidade urbana 
de Campina Grande.

De parabéns estão a CDL/
CG, a ACCG, a FIEP e o Sitrans por 
abraça rem e levarem adiante este 
Fórum Permanente sobre Mobilida-
de Urbana. Parabéns também pelas 
especiais participações da técnica em 
transporte público Valéria Barros, do 
jornalista Arquimedes de Castro, do 
superintendente da STTP Salomão 
Medeiros, do administrador Anchieta 
Berrnardino e dos empresários Tito 
Mota e Maurício Almeida,  além da 
professora Iara (do movimento Cam-
pina Cresce com Você. Que persistam 
na discussão e reflexão sobre o tema, 
buscando a conscientização dos diri-
gentes públicos quanto a importância 
da mobilidade urbana e as ações para 
sua efetivação e eficácia. 

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

A idade e a dança
Dançar é ato inerente à vida humana e acompanha 

homens e mulheres desde as mais remotas civilizações. 
A dança esteve sempre presente nas comunidades 
indígenas e nos salões mais refinados. Agora, a coisa 
mudou: idosas (principalmente) pagam dançarinos 
para atuarem nos bailes noturnos em várias capitais do 
país. A prática de contratar parceiros virou moda entre 
as senhoras da sociedade.

Conheci a aposentada Irene numa dessas festas. 
Disse-me que tinha paixão pela dança desde a infân-
cia, mas não ia muito a bailes porque o marido não 
gostava. Agora, aos 91, viúva há quase 20, Irene tem 
mesa cativa pelo menos duas vezes por semana num 
dos restaurantes dançantes da cidade. Vai sempre 
acompanhada, não por marido, filhos ou amigos, mas 
por um dançarino pago.

Assim como ela, muitas idosas estão fazendo a 
mesma coisa, contratando parceiros de dança para 
aprender a dançar e para acompanhá-las a bailes à 
noite. Dona Irene brinca:

- Quando minhas filhas reclamam, digo que foi por 
recomendação médica.

Em outra mesa, enxergamos sua amiga, Maria 
Cecília, de 75 anos, que observa a pista enquanto seu 
parceiro de dança, Valter, de 29, dança com sua amiga 
Célia, com 72. Pelo trato entre as duas, cada uma tem 
direito a dançar com Valter por meia hora, para logo em 
seguida ser substituída pela outra. A noite custa R$ 100, 
valor dividido pelas amigas. Diz Maria Cecília:

- Meu filho, depois que comecei a dançar, perdi 22 
quilos. Não preciso mais de fisioterapia, hidroginástica, 
nada. Gosto de todo tipo de música, só não gosto de 
dançar solta. Só presta mesmo agarradinha!

O fenômeno moderno já virou pesquisa para tese 
de doutorado na UFC (Universidade Federal do Ceará). 
Acha a socióloga-pesquisadora:

- O comportamento dessas mulheres com mais de 
60 anos demonstra que a busca pela felicidade e pelo 
prazer continua a existir, independentemente da idade. 
Não pensamos no velho como alguém vivo e que ainda 
busque a felicidade. Essas mulheres estão quebrando o 
paradigma da vovozinha que fica em casa para olhar os 
netos, sem vida própria, e demonstram que não mor-
reram, que gostam de lazer, de prazer, mesmo que isso 
seja mediado pelo consumo.

Sobre os dançarinos, uma delas explica:
- O papel do dançarino não se restringe a dançar. 

Quando ele é contratado com exclusividade, tem de ir 
buscar a dama em casa, abrir a porta do carro e dirigir 
até o baile (mesmo que seja dela). Lá, ele a leva pela mão 
até a pista e puxa a cadeira para que ela se sente.

- Há um resgate do cavalheirismo – apressa-se em 
dizer Célia. Só que a mulher assume um papel diferente, 
já que paga tudo.

- Há situações em que a mulher chega ao baile 
desacompanhada – diz Maria Cecília – mas acerta ali 
mesmo com um dançarino para acompanhá-la a noite 
toda. Há casos também em que o pagamento é feito 
apenas por cada música dançada, a R$ 1. Este caso é 
conhecido como “baile de ficha”.

As idosas são maioria na pista de dança, mas há 
também mulheres mais jovens. A funcionária pública 
Ivana, com 43 anos, divorciada, começou a dançar a um 
ano com a filha Yasmyn, de apenas 19. 

- Nós não vamos com parceiro fixo, apenas com 
dançarinos “de ficha” – pondera Ivana.

- Dançarino, não, mamãe – retruca Yasmyn - “per-
sonal dancer”. É assim que querem ser chamados os 
jovens que frequentam bailes para dançar em troca de 
pagamento. 

Miau jurídico
Chegou ao STJ - onde foi decidido há poucos dias 

- o caso gaúcho do gato reprodutor de nome Viana 
Garuda, da raça Blaze of Star, que está no centro de uma 
pendenga jurídica que já dura nove anos. Entre quatro 
senhoras do RS foi entabulado um contrato verbal de 
cessão provisória de direitos sobre o felino reprodutor. 
Quem recebeu o bicho se comprometeu a entregar, 
como pagamento, cinco filhotes “top show” (denomi-
nação de animais próprios para exposições morfológi-
cas) de futuras ninhadas oriundas de cruzamentos do 
animal com as fêmeas de propriedade de uma delas. 
Dos cinco gatinhos filhotes apenas dois (“sem as qualifi-
cações necessárias”)  foram entregues, o preço do bicho 
reprodutor não foi pago, o gato Viana desapareceu - 
teria sido doado e/ou fugido - e o imbróglio se transfor-
mou em duas ações em que as partes trocam recíprocas 
farpas. O STJ confirmou o julgado da 10ª Câmara Cível 
do TJRS, mas não entrou na análise dos fatos, por falta 
de prequestionamento. 

O tribunal superior ressalvou à ex-dona do animal 
“a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma 
com o fim de serem ressarcidos os danos decorrentes 
do inadimplemento do contrato de compra e venda do 
gato”. 

Fernando
VasconcelosO pároco de Areia

 

Que persistam na 
discussão e 
reflexão sobre o 
tema, buscando a 
conscientização 
dos dirigentes 
públicos quanto a 
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mobilidade urbana

Artigo

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2012

Lourdinha Luna Escritora e membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap - lourdinhaluna@uol.com.br

Mário Tourinho Diretor Executivo da AETC-JP - diretorexecutivoaetc@yahoo.com.br

Crônica



Peça Fragmentos de um Sol Quente terá duas 
novas apresentações na Estação Cabo Branco

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2012

Roteiro

Depois de duas apresenta-
ções nos dias 16 e 17 deste mês, 
o espetáculo Fragmentos de um 
Sol Quente, de Flávio Melo, ba-
seado no painel No Reinado do 
Sol, de Flávio Tavares, volta a 
ser reapresentado hoje e ama-
nhã, às 20h, no auditório da Es-
tação Cabo Branco. A peça será 
reapresentada devido ao suces-
so de público. A entrada é aber-
ta ao público e custa um quilo 
de alimento não-perecível.

A montagem foi escrita 
e tem direção do ator, ilumi-
nador e diretor Flávio Melo. A 
peça é fruto do curso de For-
mação em Artes Cênicas em 
que participaram 22 atores. 
Fragmentos do Sol Quente to-
mou por base os textos Mana-
íra e Tambaú, Uma História de 
Amor, assinados por Antônio 
dos Santos, o Chuá.

O espetáculo conta a 
história da fundação de João 
Pessoa partindo do romance 
proibido entre dois jovens 
indígenas de tribos inimi-
gas, a potiguara Manaíra e 
o tabajara Tambaú. Daí em 
diante, uma sequência dos 
principais episódios da his-
tória paraibana é encenada, 
como o Massacre de Tracu-
nhaém (que gerou a divisão 
da capitania de Itamaracá), 
a independência da colônia, 
a expulsão dos holandeses 
e todo o itinerário que nos 
leva do passado (a esquerda 
do quadro) para os tempos 
mais atuais (à direita, onde 
se situa a cidade crescida ar-
quitetonicamente, dos casa-
rões às festas de rua).

“A minha ideia não era 
fazer uma adaptação fiel da 
narrativa do painel, e sim ter 
uma liberdade poética em 
cima das duas referências, a 
pictórica e a literária”, disse 
Flávio Melo que também é 
professor de Teatro. Por isso 
ele justifica haver quebras na 
linearidade cronológica, bem 
como na escolha de apenas 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Fotógrafa Deise Rathge expõe 
no Yázigi João Pessoa

A fotógrafa Deise Rathge está expondo na Galeria do 
Yázigi João Pessoa (Av. Ruy Carneiro, 416, Miramar). A 
mostra reúne dez fotografias do portfólio de Deise Rathge, 
que cursa Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e em Design Gráfico pelo Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB). Ela sempre foi apaixonada pela arte e, 
desde a adolescência, quando ganhou sua primeira câmera 
digital, quis capturar o mundo. Com o tempo, Deise trans-
formou o hobby em sua profissão e vem se especializando, 
tendo participado de diversos cursos. “Entendo que o maior 
objetivo da fotografia é extrair daquilo que se fotografa sua es-
sência e imortalizá-lo em uma imagem”, ressalta. O resultado do 
seu trabalho pode ser conferido no Art Project, até o fim de 
dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30 e aos 
sábados, das 8h às 17h.

A evidência dos fanzines

Vivemos uma nova era da comunicação, com o acesso 
imediato à informação proporcionada pela internet. A notí-
cia não espera mais a impressão matutina do jornal para vir 
a público, agora é atualizada instantaneamente, no calor do 
acontecimento. Os meios eletrônicos, com a televisão e rá-
dio, que requeriam o deslocamento de equipamentos ade-
quados para a cobertura dos fatos já contam com a informa-
ção transmitida em tempo real, por meio de smartphones 
conectados à internet.

Frente a tanta modernidade e tecnologia de ponta, sur-
preende que os prosaicos fanzines despertem ainda tanto 
interesse. Não raro, sou solicitado a responder a questioná-
rios sobre a produção de fanzines a estudantes de graduação 
e pós-graduação de vários recantos do país. Seminários da 
área também são palco de destaque dos fanzines, numa de-
monstração inequívoca de que esse meio independente de 
comunicação está longe de esgotar seu brilho.

Um desses encontros acadêmicos aconteceu entre os 
dias 23 e 26 de outubro de 2012, a 7a Semana de Extensão 
da Universidade Estadual da Paraíba, na sede de Campina 
Grande. Com o tema “Extensão e sustentabilidade regional 
no século XXI” vários trabalhos foram apresentados sobre 
diversos campos de conhecimento, frutos do dinamismo da 
extensão universitária em nosso ensino público superior.

O minicurso com o qual participei como convidado tra-
tou, evidentemente, de fanzine. Embora haja no país muitas 
pesquisas sendo desenvolvidas sobre o tema, o fanzine é 
ainda um grande desconhecido da maioria dos estudantes 
e da sociedade em geral, é o que se constata nesses encon-
tros. Contudo, a expectativa gerada em conhecer esse tipo 
de publicação mostra que ele pode ter um longo percurso, 
formando novas gerações de editores e apreciadores de fan-
zines.

Aos neófitos no tema, fanzine é a publicação amadora 
feita por fãs de alguma expressão artística para outros fãs. 
São revistas ou boletins que circulam fora do mercado e que 
promovem a autonomia e a democratização da comunica-
ção. Enquanto houver quem tenha uma ideia a transmitir, 
certamente haverá fanzine, seja impresso ou virtual, mas 
essa é outra questão.

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

FOTO: Divulgação

Arnold Schwarzene-
gger voltará a interpretar 
o bárbaro Conan. Ele 
assinou contrato com a 
Universal para estrelar 
The Legend of Conan. 
Chris Morgan e Fredrik 
Malmberg produzem o 
longa-metragem, que será 
lançado no verão nor-
te-americano de 2014. A 
trama gira em torno de 
um guerreiro foi soldado, 
mercenário, dormiu com 
várias mulheres, se tor-
nou rei e, que chegando 
no fim de sua vida, quer 
morrer em uma batalha 
final. A nova produção vai 
ignorar o recente remake, 
Conan - O Bárbaro 3D, es-
trelado por Jason Momoa 
e dirigido por Marcus 
Nispel

Schwarzenegger 
volta a interpretar 
Conan no cinema

A revista britânica Q 
elegeu o Muse como a melhor 
banda do mundo. Na edição 
deste mês, a publicação es-
colheu também o clipe ‘Dis-
connected’, do Keane, como 
o melhor do ano. A eleição 
ainda listou o Blur como a 
melhor banda ao vivo, Emeli 
Sandé como melhor artista 
solo, além de Johhny Marr, 
Brandon Flowers e Pulp  
como seu herói, ídolo e 
inspiração, respectivamente. 
Ainda foram escolhidos o mel-
hor álbum, The Bravest Man 
in the Universe, de Bobby 
Womack, e The Cribs, como 
símbolo da música inde-
pendente. Publicada desde 
1986, a Q é uma das mais 
renomadas revistas de músi-
ca do Reino Unido.

Revista britânica 
elege a Muse como 
melhor banda

Mídias em destaque

Drops & notas

A montagem dirigida por Flávio Melo foio inspirada em uma pintura do artista plástico Flávio Tavares

algumas personagens pre-
sentes na pintura para repre-
sentar, como Augusto dos An-
jos, José Lins do Rêgo, Ariano 
Suassuna e Manuel Caixa 
D’Água. “Os atores entram e 
saem de cena como uma tela 
em branco que de repente vai 
ganhando vida”, explicou.

Elementos externos ao 
quadro também compõem a “li-
berdade criativa” reivindicada 
pelo diretor: “Há fatos da histó-
ria política e indígena do Nor-
deste dos coronéis, festas po-
pulares, folclore, o artesanato 
brasileiro, a literatura de cordel, 
as artes plásticas e a antropofa-
gia da Semana de Arte Moderna 
de 1922”, citou.

O próprio Flávio Tava-
res está representado de duas 
formas: na de pintor, preocu-
pado, porque esvaziado de 
ideias (Fagner Ribeiro), e na 
de inconsciente materializado 

SErviçO

Espetáculo Fragmentos de 
um Sol Quente
Direção: Flávio Melo
Data: Hoje (30) e amanhã (31)
Hora: 20h
Local: Auditório da Estação 
Cabo Branco
Fones: 3214-8270 e 3214-8303 

Em cartaz

Busca 
Implacável 2

Liam Neeson como o agente Bryan Mills em Busca Implacável 2

Ryan Mills, um ex-agente da CIA 
extremamente talentoso, que arriscou 
tudo para salvar sua filha Kim de se-
questradores albaneses. O pai de um 
deles promete vingança pela morte do 
filho. Em uma viagem a Istambul, Bryan 
e sua ex-esposa são sequestrados. 
Desta vez, ele irá depender da ajuda 
da filha Kim para escapar, usando as 
mesmas forças táticas de sempre para 
salvar a todos e sistematicamente eli-
minar os sequestradores, um por um.

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 sobrinho Hunter, eles vivem juntos em 
um pacato subúrbio. Na casa ao lado vive 
a adolescente Alice, que acompanha os 
passos do garoto sem que ele perceba, 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. Bryan Mills, um ex-agente da CIA 
extremamente 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.

de menino (Rodrigo Batista), 
cheio de inspiração e criativi-
dade. Os dois, em sua comple-
tude, formam a genialidade 
que culmina na criação de “No 
Reinado do Sol”.

“Tem sido uma experiên-
cia enriquecedora e, ao mesmo 
tempo, um desafio participar 
deste espetáculo por se tra-
tar de uma obra tão complexa 
que, além de fazer um relato 
histórico-geográfico atempo-
ral, apresenta personagens que 
marcaram a mente de muitos 
pessoenses”, declara Fagner, o 
protagonista.

O diretor
Flávio Melo é ator e ilumi-

nador cênico da Estação Cabo 
Branco. É formado em Edu-
cação Artística pela Faculda-
de Marcelo Tupynambá (SP), 
dirigiu os espetáculos Valsa 
n° 6 (1991), Ratos de Esgotos 

(1992), Prêt-à-Porter (1998), 
No Amanhecer da Noite (2003), 
e em As Meninas (2009). Atuou 
em Cinco Bulas sem Contrain-
dicação (1993), Pequenos Bur-
gueses (1996), Gol Anulado 
(1997), Fragmentos Troianos 
(1999), Achados e Perdidos 
(2000), A Fantástica Peregri-
nação do Coronel atrás de um 
Rabo de Saia (2008), Os Sete 
Mares de Antônio (2010) e Di-
vino Calvário (2011).  
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Música

O violonista paraibano Darlan Nascimento se apresenta 
hoje no Projeto Violadas, na Usina Cultural, na capital

O Projeto Violadas deste 
mês recebe o violonista e 
compositor Darlan Nasci-
meto hoje, na sala Vladimir 
Carvalho, na Usina Cultura 
Energisa, às 20h. Trata-se 
de um músico que já tocou 
ao lado de grandes nomes 

da cultura paraibana, como Pedro Osmar 
e Adeildo Vieira, e apresentará hoje toda 
a sua intimidade com a música popular e 
com os clássicos do violão, tais como Villa
-Lobos, Brouwer e Barrios.

O repertório desta noite é todo formado 
por grandes composições do violão. Estão na 
relação Estudo Nº 1 de Villa-Lobos, Grande 
Abertura de Mauro Giuliani, La Catedral, 
de Agustin Barrios Mangoré, Sonatina de 
Federico Torroba e uma mais recente, que é 
Sonata, do Léo Brouwer. Além de todos estes, 
Darlan compôs dois arranjos da obra de Jacob 
do Bandolim: Assanhado e Noites Cariocas.

“São obras clássicas do violão, que são 
muito tocadas, muito consagradas, como a 
do Barrios. E tem também uma obra mais 
recente, que a do Brouwer, que é da década 
de 90 e não é tão executada”, disse Darlan, 
que, apesar de ser compositor, resolveu 
inserir apenas dois arranjos que fez na 
apresentação desta noite.

“As atividades como professor me tomam 

Clássico e popular

muito. Não quis pôr nada velho, que já tinha 
tocado. Então, resolvi não inserir nenhuma 
composição minha desta vez”, disse.

Apesar de não expor obras suas desta 
vez, o currículo de Darlan guarda momen-
tos marcantes, como quando a Orquestra 
Sinfônica Jovem da Paraíba executou o 
‘Concerto para Violão e Orquestra’ dele. 
Na ocasião, ele foi até o solista.

 “Sempre que eu componho, me inspi-
ro muito na música popular. Não é imitar 

Villa-Lobos, mas é fazer um pouco do que 
ele fez. É elevar a música popular para 
uma categoria mais erudita. É de onde vem 
minhas experiências, em que tive contato 
com ritmos brasileiros, ritmos locais, re-
gionais, como maracatu, ciranda e frevo. 
Toquei muito as músicas do mundo. Isso 
tudo me influenciou. Misturo tudo e sai 
minha composição”, disse Darlan.

Darlan Nascimento iniciou sua trajetó-
ria aos 14 anos, quando começou a apren-

 

O cantor e compositor Rosildo Oli-
veira, pernambucano radicado na Paraíba, 
será homenageado hoje, a partir das 19h, 
no Projeto Varal Poético da Estação Cabo 
Branco. O evento, une poesia, música 
e literatura, será no hall de entrada da 
Estação das Artes, com entrada franca.

Varal Poético é um trocadilho entre 
sarau e o local onde trechos das obras 
dos artistas convidados ficam expostos 
antes de ser recolhidos pelo público para 
a declamação. “A proposta é incentivar 
as várias interpretações da palavra num 
clima de confraternização. Cada pessoa 
se dirige ao varal, escolhe as estrofes que 
mais lhe agrada e declama segundo a sua 
interpretação”, explica Rivaldo Dias, chefe 
do setor de Eventos da Estação.

Com 40 anos de carreira e nove 
álbuns lançados - o último, Interior, foi 
gravado em Portugal, onde morou por 11 
anos - Rosildo Oliveira reserva para hoje 
um bate-papo sobre poesia e arte regado 
a algumas canções. “Praticamente nasci 
cantando”, disse.

A saudade da família fez com que 
abandonasse as terras lusitanas no ano 
passado, o nde comandava um programa 
de rádio líder de audiência pelas manhãs 
que divulgava os talentos musicais da 
Paraíba pela Europa e até África, o ‘Manhã 
Tropical’. “Eu encarnava o típico matuto 
ao microfone, com expressões totalmen-
te estranhas aos ouvidos portugueses. A 
graça estava em provocar o choque cul-
tural. Como recebíamos ligações ao vivo 
durante todo o programa, a maioria era 
para saber justamente o que significava”, 
lembra, acrescentando que a mistura de 
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der a tocar violão, tocando música popular 
até ingressar nos estudos clássicos e partir 
para o bacharelado na UFPB e, logo depois, 
no mestrado em Música.

“Comecei a tocar violão aos 14 anos. 
Aos 17 anos, ingressei nos estudos do violão 
clássico. Toquei à noite, em barzinhos, so-
mente com voz e violão. E também toquei 
bastante em banda, de forró ao pagode. 
Passei por todas as vertentes. Minha for-
mação é toda popular”, disse Darlan, que 
nesta sua trajetória tocou ao lado de gran-
des nomes da música popular paraibana, 
com Pedro Osmar, Adeildo Vieira, tribo 
Ethnos e entre outros.

“Foram experiências muito agradáveis, 
muito construtivas para minha formação. 
Isso ajudou muito na minha vida como com-
positor, como arranjador, principalmente 
nessa área da música popular”, disse.

Darlan  foi o primeiro mestre formado 
pela instituição, em 2006, com dissertação 
que comparou obras dos compositores De-
bussy e Villa-Lobos. Hoje, após ser um marco 
na história acadêmica da Paraíba, ele vê que 
a Paraíba está pronta para saltos maiores.

“Hoje, somente a Bahia e a Paraíba tem 
mestrados em Música. Antes eram só eles. 
Então, foi um marco no que diz respeito 
ao cenário acadêmico. De 2006 para cá, o 
mestrado cresceu, tem mais investimento 
em bolsas e mais estrutura. A produção 
também aumentou. Acredito que já estamos 
no ponto de termos um doutorado”, disse.

ritmos da música brasileira também era 
muito bem-vinda nos lares da audiência, 
apesar do alardeado conservadorismo 
ibérico. “Ouve-se mais música paraibana 
lá do que aqui”, compara.

O disco mais representativo de 
Rosildo, Cantos do Nordeste, também 
regravado em Portugal, foi o trabalho 
mais divulgado do cantor, com o maior 
número de apresentações pela Inglaterra, 
França, Espanha e Açores. De lá ele guarda 
a última recordação, o álbum Interior, pro-
duzido pelo músico e compositor Custódio 
Castelo em 2011, que pretende lançar aqui 
ano que vem. “São interpretações de Dja-
van, Roberto Carlos, Gilberto Gil e outros 
cânones da MPB só ao som da guitarra 
portuguesa e violão”, diz.

Cleusa Maria 
passou vários anos 
para concluir 
o livro, que teve 
outros títulos 
provisórios até chegar 
a Regente Plutão

Horacio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Fúcsia é o título de um dos poemas 
da escritora Vitória Lima e, também, da 
mostra homônima da qual ela - como 
uma das convidadas - participa, dentro 
da Parede Poética que o Serviço Social 
do Comércio (Sesc) Paraíba abre hoje, 
às 19h, na Estação de Artes Cabo Branco, 
instituição vinculada à Prefeitura de João 
Pessoa localizada no bairro Altiplano. A 
outra participante do evento, que contém 
poesias em banners e vai permanecer 
aberto ao público até o fim de novembro 
- é a fotógrafa Andréa Gisele Nóbrega.

“Um mergulho na poesia de Vitória 
Lima carrega-nos para além da palavra. 
É um olhar para as coisas onde elas acon-
tecem. O batom vermelho na boca que 
beija. A desordem do universo... Tudo 
entre o largo e o conciso. Uma poesia 
que brota das entranhas de uma alma 
fêmea e busca seu abrigo na ciranda da 
existência, num entrelaçar de mãos que 
se conjugam na mesma dança”, disse o 
escritor Lau Siqueira, que faz a apresen-
tação do evento. 

Referindo-se, ainda, ao trabalho 
da professora de Letras Vitória Lima, 
recifense que mora em João Pessoa há 
cerca de 40 anos, o poeta Lau Siqueira 
ressaltou que “suas alegrias, seus me-
dos, suas fugas e suas rugas invisíveis 
vão transpirando em cada banner. Suas 
leituras do mundo e dos livros, expostas 
na resina do olhar. Tudo é transparência 
numa poesia de observação atenta ao im-
perceptível que busca através da palavra 
um espectro não verbal do universo. E 
tem cor: é Fúcsia”.

Autora dos livros Anos Bissextos e 

Fúcsia,  Vitória Lima - que atua na Univer-
sidade Estadual da Paraíba, em Campina 
Grande, e é colaboradora de suplemen-
tos literários, a exemplo do Correio das 
Artes, do jornal A União - publicou seus 
primeiros poemas em livro na Antologia 
Contemporânea da Poesia Paraibana, em 
1995. 

A outra convidada do Parede Poética, 
a fotógrafa pessoense Andréa Gisele Nó-
brega, é, no momento, responsável pelos 
registros de todos os eventos da Funda-
ção Cultural de João Pessoa (Funjope). As 
fotografias do espetáculo Flor da Paixão, 
tema da Paixão de Cristo 2012, assim 
como os shows do Estação Nordeste em 
janeiro deste ano e nas edições do evento 
realizadas em 2011 e 2010 estão entre 
seus principais trabalhos. 

Autora dos livros 
Anos Bissextos e 
Fúcsia, Vitória Lima, 
que atua na 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba, em Campina 
Grande, e é 
colaboradora de 
suplementos literário

Darlan Nascimento, que toca desde os 14 anos,  é o primeiro mestre em música pela UFPB

Oliveira participa de um bate-papo
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Mais de 5,7 milhões 
de estudantes farão as 
provas do Enem no país
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Curso profissionalizante
Cendac já capacitou 2.400 pessoas na Paraíba

Processo de ressocialização, 
inclusão no mercado de trabalho e 
oportunidade. Essas são metas que 
o Centro de Apoio à Criança e o Ado-
lescente (Cendac) vem conseguindo 
atingir desde o início do ano. Atra-
vés dos cursos profissionalizantes, 
oferecidos para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, o Cen-
dac já entregou aproximadamente 
2.400 certificados das mais diversas 
modalidades de cursos em mais de 
50 cidades do Estado da Paraíba. O 
objetivo, até o final do ano, é chegar 
a três mil pessoas capacitadas pro-
fissionalmente. 

Nos últimos oito meses, o Cen-
dac profissionalizou jovens, adultos 
e idosos nas seguintes modalidades 
de cursos: Corte e Costura, Manicure 
e Pedicure, Artesanato, Textura em 
Parede, Editor de Imagens, Infor-
mática, Cuidador de Idosos, Garçom, 
Arte  Culinária, Auxiliar Administra-
tivo, Montagem e Manutenção de 
Computadores, Estética, Cabeleirei-
ro, Operador de Caixa, Recepcionis-
ta, Hotelaria e Vendedor. 

Os cursos são realizados com 
apoio dos parceiros: Banco do Bra-
sil, Fundo de Combate a Erradicação 
da Pobreza (Funcep), Serviço Na-

cional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), Loteria do Estado da Para-
íba (Lotep), Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e o Governo do Estado.

Inclusão social 
Trabalhando sempre a questão 

da inclusão social no mercado de 
trabalho, a formação profissional e a 
oportunidade de crescer socialmen-
te, o Cendac mostra, mais uma vez, 
que é uma ONG que se preocupa não 
só com os direitos das crianças e do 
adolescente, mas que busca a quali-
dade de vida das mulheres, sempre 
dando prioridade àquelas em situa-
ção de risco social.

Durante o período da capaci-
tação, a instituição realiza o acom-
panhamento e a supervisão dos 
cursos. “Temos o compromisso de 
visitar todas as cidades durante a 
realização dos cursos. Só assim, po-
demos avaliar os professores e as 
necessidades de cada local. Em cada 
cidade visitada é realizada uma reu-
nião com os instrutores onde eles 
aprendem a elaborar o relatório fi-
nal de avaliação do curso. A equipe 
técnica do Cendac também avalia 
a frequência dos alunos inscritos.” 

Afirmou a presidente do Cendac, 
Valquíria Alencar.

Um dos projetos voltado para 
os adolescentes é o “Jovem Apren-
diz”. Os participantes, todos estu-
dantes da rede pública, são contra-
tados por meio do Cendac que está 
conveniado ao Banco do Brasil. Os 
adolescentes devem ter de 15 a até 
15 anos e 10 meses, e cursar, no 
mínimo, o 8º ano do Ensino Funda-
mental, com bom aproveitamento e 
frequência regular na escola, renda 
familiar de meio salário mínimo ou 
ter Bolsa Família.

Salário mínimo
Em contrapartida, o Banco do 

Brasil, proporciona ao jovem apren-
diz um salário mínimo mensal, vale-
transporte e vale-alimentação, 13º 
salário e férias coincidentes com o 
recesso escolar, seguro-saúde, além 
de curso de orientação profissional 
e material preparatório para a sele-
ção externa BB.

Em 2012, foi atingida a marca 
de 36 jovens contratados em 20 ci-
dades diferentes. Fazendo um com-
parativo com o ano passado, quando 
foram contemplados apenas 11 alu-
nos de três municípios diferentes, foi 

um crescimento de mais de 200%. 
Atualmente, os cursos mais pro-

curados são os de Cabeleireiro, Cor-
te e Costura e Manicure e Pedicure. 
Profissões que muitas vezes podem 
ser exercidas na própria casa, o que 
faz com que as mães não se afastem 
dos seus filhos. Muitas não traba-
lham porque tem crianças pequenas 
e não tem com quem deixá-las. 

Motivação 
Na turma de Informática para 

Iniciantes, o aluno João Cândido, de 
70 anos, chama atenção por ser um 
dos mais determinados. Ele ganhou 
um computador dos filhos, mas não 
sabia utilizá-lo. “Certa noite, estava 
com o computador ligado e não sa-
bia como desligá-lo. Tive que acor-
dar a minha neta para fazer isso. De-
pois desse dia, decidi que era hora 
de fazer um curso de informática. 
Hoje já ensino meus netos a criar 
atalhos na área de trabalho”, disse o 
aposentado.  Mas a preocupação do 
Cendac, além da capacitação profis-
sional, é também com o lado emo-
cional, principalmente das alunas. 
A vice-presidente do Cendac, Salete 
Freitas, ressaltou que “muitas vezes 
elas chegam desmotivadas, sem au-

toestima, desacreditadas.” Pensan-
do nisso, em muitas cidades, antes 
do início das aulas, é realizada uma 
palestras motivacional. Nesse mo-
mento é trabalhada a valorização 
profissional e emocional. As futuras 
alunas passam por uma transforma-
ção com direito a corte de cabelo, 
maquiagem, escova. “Elas saem do 
evento se sentindo lindas, capazes, 
felizes e com a autoestima renovada. 
Prontas e com vontade de apren-
der”, afirmou a vice-presidente do 
Cendac, Salete Freitas.

Este ano, o Cendac realizou a 
“1° Feira de Mulheres Artesãs da Pa-
raíba”, onde 35 artesãs de 18 cidades 
tiveram a oportunidade de mostrar 
e comercializar os trabalhos. Mui-
tas delas haviam concluído o curso 
de artesanato do Cendac. A despesa 
com a alimentação e a hospedagem 
das participantes do evento foi de 
responsabilidade do Cendac.

Em 2013, o objetivo é dobrar o 
número de alunos profissionaliza-
dos e o número de cidades. O Cen-
dac fica na Avenida João Machado, 
1094, no Centro de João Pessoa (vi-
zinho ao Hospital Cândida Vargas). 
Mais informações pelo telefone: 
(83)3218-6529.

FOTO: Kelide Teixeira

Artesanato se insere no programa de 
capacitação da Cendac que já realizou 
cursos de diversas modalidades 
em várias regiões do Estado

Inscrições para concorrer prêmios vão até dia 14
Continuam abertas, até o próximo 

dia 14, as inscrições para os prêmios Es-
cola de Valor e Mestres da Educação. O 
edital de prorrogação foi publicado no 
Diário Oficial do Estado (DOE), do últi-
mo dia 26. Os prêmios foram instituídos 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação (SEE). 
Até o momento, 2.296 professores já se 
inscreveram no prêmio Mestres da Edu-
cação. As 804 escolas da rede estadual 
já estão inscritas automaticamente no 
prêmio Escola de Valor. 

Os projetos elaborados pelos pro-
fessores e pelas escolas devem ser enca-
minhados à SEE até o dia 14 de novem-
bro, na Gerência de Recursos Humanos, 
localizada no 4º andar do Centro Ad-
ministrativo Estadual, em Jaguaribe. 

Quem estiver no interior do Estado 
pode enviar a documentação e o traba-
lho pelos Correios, desde que protocole 
o envio até o dia 14. Documentos pro-
tocolados após esta data não participa-
rão dos prêmios.

Regulamento
No site www.mestresdaeducacao.

pb.gov.br estão disponíveis os editais 
com o regulamento dos prêmios e a fi-
cha de inscrição. O site dos prêmios tam-
bém está postado na parte superior da 
página da SEE no portal do Governo, no 
endereço www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao.

Os prêmios fazem parte do Plano de 
Gestão “Paraíba faz Educação”, lançado 
em agosto de 2011, e estão na segun-

da edição. Podem participar do Prêmio 
Escola de Valor todas as escolas da rede 
pública estadual, desde que preencham 
os requisitos do edital.

Remuneração
O Prêmio Mestres da Educação con-

templará todos os professores que ti-
verem os trabalhos inscritos premiados 
com o valor correspondente a uma re-
muneração mensal a qual percebe, ca-
racterizando o 14º salário e até o 15º 
salário, caso o professor que teve seu 
projeto selecionado esteja lotado em 
uma escola que também tenha o proje-
to aprovado no Prêmio Escola de Valor. 
No caso da escola premiada, todos os 
servidores daquela instituição receberão 
o 14º salário.

Após o término das inscrições, será 
publicada no Diário Oficial do Estado a 
portaria que cria a comissão para avaliar 
os projetos no mês de novembro. Em de-
zembro, será realizada a divulgação dos 
projetos selecionados nos dois prêmios 
e a premiação que será realizada pela 
Secretaria da Educação, em João Pessoa. 
Mais informações pelos telefones: 3218-
4052 e 3218-4076 na Gerência de Recur-
sos Humanos (GRH).

Na primeira edição, em 2011, o prê-
mio denominado Educação Exemplar, 
categorias Professor Exemplar e Gestor 
Exemplar, bonificou 4.882 educadores, 
sendo todos os profissionais de 70 esco-
las e 126 professores que tiveram seus 
projetos selecionados. Foram investidos 
R$6 milhões pelo Governo do Estado.

esCola de valoR e mestRes da eduCação
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Brasília – A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
no estudo Atlas da Saúde e 
do Clima, divulgado ontem, 
alerta que a saúde humana 
está ameaçada pelas mudan-
ças climáticas. A publicação 
destaca que as secas, as inun-
dações e os ciclones geram 
surtos epidêmicos de doen-
ças, como diarreia, malária, 
dengue e meningite.

No Atlas da Saúde e do 
Clima, há exemplos práticos 
de como adotar ações em 
saúde pública para preve-
nir os problemas causados 
pelas mudanças climáticas. 
A diretora-geral da OMS, 
Margaret Chan, disse que é 
fundamental prevenir e pre-
parar a população. Segundo 
ela, as ações conjugadas dão 
vida “ao coração da saúde 
pública”. “Informações sobre 
a variabilidade e mudanças 
climáticas são ferramentas 
poderosas que auxiliam as 
nossas tarefas”, disse.

A diretora-geral obser-
vou que, por enquanto, os 
dados dos serviços de infor-
mações sobre clima têm sido 
“subutilizados” na saúde 
pública. Para ela, a falta de 
atenção a esses dados acaba 
aumentando a incidência de 
doenças infecciosas, como 
malária, dengue, meningite 
e cólera. Segundo o estudo, 
a situação se agrava princi-
palmente entre crianças e 
idosos.

Inundações
O Atlas da Saúde e do Cli-

ma analisa os efeitos das mu-
danças climáticas em todos 
os continentes. Ao mencio-
nar a América do Sul, a publi-
cação destaca as inundações 
no Sul do Brasil, principal-
mente em Santa Catarina, e a 
seca no Norte, especialmente 
na Amazônia.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), alerta que 
no Brasil as temporadas de 

Mudança ameaça a saúde humana
efeitos do Clima

Seca e inundação geram 
diarreia, malária, dengue e 
meningite, adverte a OMS
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Renata Girald
Da Agência Brasil

sUs oferece teste 
de tuberculose

País tem 1ª fábrica 
de nanopolímeros

Rio de Janeiro – A Pós-
graduação de Engenharia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe/UFRJ) inaugurou a primeira 
fábrica de nanopolímeros do Bra-
sil para aplicação nas áreas médica, 
biotecnológica e farmacêutica. As 
primeiras cápsulas vão armazenar 
o medicamento Praziquantel que 
trata a esquistossomose, doença 
que atinge 200 milhões de pes-
soas em todo o mundo e, no Brasil, 
é endêmica e aflige 8 milhões de 
pessoas, sobretudo, crianças. Cada 
cápsula é mil vezes menor que um 
fio de cabelo.

A nova tecnologia vai per-
mitir que o medicamento entre no 
organismo humano, transportado 
por uma cápsula que irá diminuir 
o tamanho do remédio e que será 
aberta apenas no local exato onde 
deve agir contra a doença. De 
acordo com o professor de engen-
haria química da Coppe e coorde-
nador dos laboratórios e da fábrica, 
José Carlos Pinto, o aprisionamento 
evita que grande parte do remédio 
se perca no caminho, no estômago e 
no fígado, antes de atacar os para-
sitas. Com isso, os nanopolímeros 
vão diminuir o tamanho do remédio 
e a dosagem diária (que depende do 
peso do paciente).

“Com a pílula, o medicamento 
é absorvido pelo organismo e uma 
parte se perde. Como as bolinhas 
protegem o produto que promove 
a cura da doença, você acaba po-
dendo tomar doses menores e a 
eficiência é muito maior.”

Além disso, segundo ele, 
o nanoencapsulamento do Prazi-
quantel será muito útil no trata-
mento das crianças, pois mascara 
o sabor ruim do remédio e facilita 
a ingestão.

Brasília - O Sistema Único de 
Saúde (SUS) irá oferecer, até o se-
gundo semestre de 2013, um teste 
rápido para diagnosticar a tubercu-
lose. O GeneXpert, além de detectar 
a doença em duas horas, também 
identifica a resistência ou não ao 
antibiótico usado no tratamento da 
tuberculose (rifampicina), o que fa-
cilita a prescrição também mais ágil 
e correta do tratamento da doença.  

Segundo o Ministério da 
Saúde, a análise é automatizada, 
sem a necessidade de manuseio 
das amostras pelo profissional 
de saúde. Isto  diminui o risco de 
contaminação. Desde fevereiro, 
13.307 testes experimentais já 
foram realizados em Manaus (AM) e 
no Rio de Janeiro (RJ). Dos exames 
feitos, 14,2% deram positivos. 
   
No teste tradicional (a baciloscopia 
do escarro), o resultado sai em 24 
horas. No entanto, são necessários 
60 dias para realizar o cultivo da 
microbactéria e mais 42 dias para 
se obter o diagnóstico de especifi-
cidade e sensibilidade à rifampicina, 
que não ultrapassam 60% a 70% 
de precisão. Com o novo método, 
os índices de sensibilidade são de 
92,5% e o de especificidade che-
gam a 99%.

De acordo com o coordenador 
adjunto do Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose, Fábio Mo-
herdaui, o teste rápido além de au-
mentar os percentuais de detecção 
segura da doença para o tratamen-
to precoce, trará maior agilidade no 
diagnóstico da chamada “tubercu-
lose resistente” e, consequente-
mente, permitirá uma redução da 
morbidade e mortalidade. “A agi-
lidade na descoberta da doença vai 
evitar com que ela seja transmitida 
nas populações com maior vulnera-
bilidade social”, afirma.

inundações e de seca geram 
a curto, médio e longo prazos 
uma série de doenças. Em 68 
páginas, o estudo mostra que 
as preocupações se concen-
tram no Sul em decorrência 
das inundações e dos desli-
zamentos de terras, conside-
rados constantes, e no Norte 
devido à seca.

Uma série de problemas 
de saúde, segundo o estudo, 
são gerados pelas mudanças 

no clima e atingem milhões 
de brasileiros e provocam 
surtos epidêmicos de doen-
ças, como diarreia, malária, 
dengue e meningite. Nas pá-
ginas de 27 a 30, o relatório 
informa que de 2000 a 2010 
foram registrados 1.320 ca-
sos de inundações. O período 
apontado como a “pior seca 
dos últimos 60 anos” foi de 
2004 a 2010, na Amazônia.

O estudo revela que as 

doenças mais comuns cau-
sadas pelas alterações climá-
ticas têm relação direta com 
uma série de fatores, como 
poluição e infraestrutura lo-
cal. A maior parte das mor-
tes, segundo o relatório, é 
entre bebês recém-nascidos. 
Há registros também de ele-
vado número de casos, nem 
sempre fatais, de pneumo-
nia, diarreia e malária.

Os especialistas adver-

tem ainda para que as pes-
soas redobrem os cuidados 
com a exposição ao sol, pois 
há estudos que demonstram 
que as elevadas temperatu-
ras e os raios de sol podem 
causar problemas à saúde. O 
alerta é para limitar a expo-
sição ao sol, procurar lugares 
à sombra, usar roupas que 
protejam, chapéus e óculos. 
Também é recomendado o 
uso de protetor solar.

As estiagens na região Nordeste causam a médio e longo prazos uma série de doenças, segundo um estudo divulgado pela OMS

O direito das mulheres será tema discu-
tido em salas de aula do Distrito Federal a 
partir de 2013. Assuntos como o preconceito 
e a violência envolvendo mulheres também 
serão discutidos em escolas públicas e par-
ticulares. A resolução que trata do tema foi 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 
de 18 de outubro, após aprovação do Conse-
lho de Educação do DF. Segundo o Conselho, 
a iniciativa é inédita no país.

Para disseminar a ideia, professores das 
escolas públicas serão qualificados até o fim 
deste ano para transmitir as informações 
aos alunos de maneira adequada. Disciplinas 
como português, sociologia e história inclui-
rão a questão da mulher no currículo escolar.     

O presidente do Conselho, Nilton Alves 
Ferreira, informou que o órgão considerou 
o fato de Brasília ter o maior número de 
denúncias de maus-tratos a mulheres. “A 
gente acredita que a criança, o adolescente, 
ao aprender na escola a respeitar a mulher, 
quando se tornar um adulto não irá agredi-
-la”, disse Ferreira.

A historiadora e doutora em educação 
Renísia Cristina Felice diz que o assunto já é 
discutido em algumas escolas, mas que a re-
solução é positiva porque obriga que todas 
façam o mesmo.

“A educação é o espaço que não só im-
plementa políticas, mas que reproduz alguns 
valores da sociedade. Mas você constrói ou-
tros valores, e a educação é espaço para que 
isso aconteça”, diz a especialista.

 
atendimento
A Central de Atendimento à Mulher no 

Distrito Federal, com serviços prestados pelo 
Ligue 180, recebeu 303,14 ligações, a cada 
grupo de 100 mil mulheres, entre janeiro e 
março de 2012. A taxa indica que o DF é lí-
der no ranking nacional de chamadas para o 
número.

Em seguida aparecem os estados do Espí-
rito Santo (275,15 a cada 100 mil mulheres), 
Pará (270,54), Mato Grosso do Sul (264,74) e 
Bahia (264,03). A Secretaria da Mulher,  do 
governo do Distrito Federal, também tem um 

programa que atende somente casos de vio-
lência doméstica. O telefone é o 156, opção 6.

 lei maria da Penha
Criada há seis anos, a Lei 11.340/2006 cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, além de combater 
a discriminação contra as mulheres, prevenir, 
punir agressores e erradicar a violência.

A lei é chamada de Lei Maria da Penha 
em homenagem à ativista que, em 1983, por 
duas vezes, sofreu tentativa de assassinato 
por parte do então marido. Na primeira vez, 
por arma de fogo e, na segunda, por eletro-
cussão e afogamento. As tentativas de homi-
cídio resultaram em lesões irreversíveis à sua 
saúde, como paraplegia e outras sequelas. 
Atualmente, ela recebe aposentadoria por 
invalidez do INSS. 

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 
7 de agosto de 2006, e é reconhecida pelas 
Nações Unidas como uma das três melhores 
legislações no mundo no enfrentamento à 
violência contra as mulheres.

Estudantes de escolas públicas e privadas de 
Brasília debaterão os direitos das mulheres
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Enem 2012
Mais de 5,7 milhões farão provas no país

Educação

Brasília – No próximo fim 
de semana, 5.791.290 
estudantes brasileiros 
farão as provas do Exa-
me Nacional do Ensino 

Médio (Enem) de 2012. O teste 
marcado para os próximos dias 3 
e 4 de novembro é uma oportuni-
dade para estudantes que querem 
ingressar em universidades fede-
rais ou faculdades particulares do 
país.

Na Paraíba, mais de 150 mil 
estudantes realizarão as provas. 
Criado em 1999, o Enem ganhou 
mais importância há três anos, 
com a criação do Sistema Único de 
Seleção Unificada (Sisu). Por meio 
desse sistema, a nota obtida no 
exame passou a ser usada por ins-
tituições públicas de Ensino Supe-
rior para ingresso de estudantes 
em substituição aos vestibulares 
tradicionais. No caso das faculda-
des particulares, a nota no Enem é 
um dos critérios para obtenção de 
bolsas de estudo parciais ou inte-
grais por meio do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni).

Conhecimentos gerais
“Acho que o Enem dá mais 

oportunidade para muitas pessoas. 
É uma prova que, comparada aos 
vestibulares, é mais fácil porque 
considera muitos conhecimentos 
gerais”, avaliou a estudante Bár-
bara Albuquerque Faraco. Aluna 
do Colégio Setor Oeste, escola pú-
blica de Brasília, ela estuda qua-
tro horas por dia para conseguir 
uma vaga no curso de Comuni-
cação Social na Universidade de 
Brasília (UnB). “Estudo desde o 
início do ano, mas reforcei a carga 
nos últimos três meses. A vida de 
estudante não é fácil, mas sei que 
vai ter resultado.”

Do total de universidades fe-
derais, pelo menos 45 já adotam 
o Enem para ingresso de alunos. 
Cada instituição tem autonomia 
para escolher a forma de apro-
veitamento das notas do Enem: 
como fase única, em substituição 
ao vestibular; como primeira fase 
ou para o preenchimento de va-
gas remanescentes, não ocupadas 
com o vestibular tradicional. Em 
algumas instituições, a nota do 
Enem é somada ao resultado do 
vestibular, e a média é usada para 
ingresso nos cursos superiores.

Financiamento
A participação no exame tam-

bém é pré-requisito para quem 
quer participar de programas de 
financiamento e de acesso ao En-
sino Superior, como o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

No próximo sábado, primeiro 
dia de provas do Enem, os candi-
datos vão responder a questões 
de ciências humanas e suas tec-
nologias e ciências da natureza e 
suas tecnologias. Já no domingo, 
serão aplicadas as provas de lin-
guagens, códigos e suas tecnolo-
gias e de matemática e suas tec-
nologias. Além disso, no último 
dia do exame, o aluno fará a re-
dação, que está no topo das pre-
ocupações dos participantes por 
representar 50% da nota total. 
 “Não estou nervosa, mas preocu-
pada com o tanto que a prova será 
cansativa porque é muito compri-

FOTO: Divulgação
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

da e é pouco tempo”, disse Yas-
mim Leite Neres Perna. Ela admi-
te o cansaço com os estudos que 
foram intensificados nos últimos 
dias, ao se preparar para o Enem 
e para o vestibular.

“Espero que a prova do Enem 
seja mais tranquila, mas acho que 
a parte da redação será mais rígi-
da do que a do vestibular. Ainda 
não vi as mudanças nos critérios 
deste ano”, disse a estudante do 

Marista, escola da rede particular.
A previsão é que os gabari-

tos do Enem sejam divulgados no 
próximo dia 7 de novembro e os 
resultados gerais saiam no dia 28 
de dezembro.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Ministro garante 
“total segurança”

Brasília – O ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante, disse 
que as provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) já estão 
nos pontos estratégicos para serem 
distribuídas aos locais onde serão 
aplicadas nos próximos dias 3 e 4 
de novembro. Segundo o ministro, 
as provas serão distribuídas e apli-
cadas “com total segurança”.

Mercadante detalhou que o 
esquema de segurança em torno 
do transporte e distribuição das 
provas conta com 72 batalhões do 
Exército, agentes da Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal e da 
Polícia Militar.

De acordo com o ministro, hou-
ve ainda reforço no treinamento 
dos fiscais que irão aplicar as pro-
vas. “Foi tudo reforçado. Esse é um 
grande desafio. Estamos falando de 
450 mil pessoas orientadas com to-
tal segurança. Até agora, e estamos 
na véspera, esse trabalho já foi feito 
e não tivemos nenhuma dificulda-
de”, disse após participar de ceri-
mônia no Palácio do Planalto para 
anúncio do Plano Safra da Pesca e 
Aquicultura.

Em relação à correção das re-
dações, o ministro disse que haverá 
mudanças importantes na forma de 
correção e haverá aumento de 40% 
na equipe que fará o trabalho. Pela 
primeira vez os estudantes terão 
acesso às redações corrigidas e há 
um guia com orientações sobre a 
redação.

“Hoje tem um guia para reda-
ção que não tínhamos até então 
com todas as competências que são 
esperadas. As discrepâncias pode-
rão ir para uma banca pra garantir 
maior objetividade possível e os 
estudantes, para fins pedagógicos, 
vão ter acesso às suas redações”, 
disse.

Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil

Lei de Cotas vale 
para exame de 2012

Brasília – Os estudantes que 
participarem do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 2012 
já poderão ser beneficiados pela lei 
de cotas que reserva 50% das vagas 
para ex-alunos de escola pública. O 
projeto de lei já foi sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff, mas na 
prática só passa a valer para os ves-
tibulares de 2013, inclusive o Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu). 
A ferramenta unifica a oferta de 
vagas nas universidades federais e 
seleciona os estudantes a partir do 
resultado obtido no Enem.

A regulamentação da lei já foi 
efetuada para estabelecer os cri-
térios de implantação das novas 
regras. De acordo com a lei, as uni-
versidades têm o prazo de quatro 
anos para cumprir integralmente a 
reserva de 50% das vagas, assim a 
implantação deverá ser gradual, a 
depender de cada instituição. Isso 
significa que não necessariamente 
todas as universidades terão meta-
de das vagas reservadas já em 2013.

A lei prevê que as universidades 
públicas federais e os institutos téc-
nicos federais reservem, no mínimo, 
50% das vagas para quem estudou 
todo o Ensino Médio em escola públi-
ca. Dentro desse percentual, as vagas 
serão distribuídas a partir de um re-
corte racial proporcional à composi-
ção da população de negros, pardos 
ou indígenas em cada Estado.



 

Geração 80
O CLUBE DA MELHOR IDADE “Cidade Verde”, 

que tem como presidente Elma Virgolino e vice, 
Terezinha Rabelo Loureiro, promove hoje a fes-
ta “Geração 80”.

O encontro começa às 21h no Sonho Doce Re-
cepções, onde serão homenageados aqueles que 
desafiam o tempo e chegam aos 80 anos  comemo-
rando com muita dança, música, elegância e alegria.

FOTO: Osmar Santos

Menina Fashion Day
ACONTECE HOJE, às 17h no Sonho Doce Recepções, 

o Menina Fashion Day, promovido pela Comunidade Nossa 
Senhora Menina, localizada em Tambauzinho e que realiza 
ações evangelização de crianças e adolescentes, na capital 
paraibana.

O evento será um chá desfile da coleção infanto- 
juvenil da loja Glim Calçados e Moda Infantil e terá sua 
renda revertida para aquela comunidade católica. 

Alexandre Cunha e Christiane Pereira: 12 anos de casados

Amigas para sempre: Salete Tavares, Monique Machado, a “futura mamãe” Prisilla Almeida Zenaide, 
Amanda Toscano, Nathalie Ayres e Higia Montenegro

Alegria, alegria de Luciano e Maysa Cartaxo, ele prefeito eleito de 
João Pessoa e ela futura primeira-dama da capital
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Minha conquista mais 
brilhante foi a habilidade 
de persuadir minha mulher 
a se casar comigo”

“A conquista é um acaso 
que talvez dependa mais das 
falhas dos vencidos do que 
do gênio do vencedor”

WISTON CHURCHILL MADAME DE STAEL

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  O Museu da Língua 
Portuguesa, na Estação 
da Luz, em São Paulo, está 
com uma mostra dos 100 
anos da marca de choco-
late Lacta.
   Vídeos contam a his-
tória do chocolate quando 
ainda era uma bebida me-
dicinal até os nossos dias.

Zum Zum Zum
   Foi com uma balada na boate Access Lounge, em Tambaú, que Alexandre 
Cunha e Christiane Pereira comemoraram no último sábado 12 anos de casamento.

   O casal Flávio e Ana Carla Aquino reuniu a família no apartamento do 
bairro de Manaíra, no último sábado, para jantar de comemoração da primeira 
comunhão da filha Ana Flávia. Com presenças das orgulhosas avós Aleuda 
Cartaxo de Moura e Roberta Rodrigues de Aquino.

   Quem estiver interessado no jantar de adesão da Associação Parai-
bana de Imprensa, dia 8 no Solar do Conselheiro, informações no telefone (83) 
9302-7992.

 

A JOVEM escri-
tora Marcella Pereira 
Barbosa de Aquino, 
neta do saudoso 
professor Afonso Pe-
reira, lança hoje, em 
João Pessoa, o livro 
Neurociência, Música 
e Luto Infantil.

Será às 18h na 
sede do Arquivo Afon-
so Pereira, localizado 
no Jardim Glória, no 
bairro de Jaguaribe.

Lançamento

Executivos Ricardo Va-
randas e Antônio Pereira 
Barbosa, advogado Luiz 
Eduardo de Andrade, Sra. 
Paola Melo, empresários 
Joaquim Queiroga Faria 
e Sérgio Targino, publici-
tário Nobertson Oliveira, 
fisioterapeuta Eliane 
Nóbrega Vasconcelos.
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Chá de fraldas

A FUTURA MAMÃE, Priscilla Almeida Zenaide recebeu, 
no último sábado, amigas leais e familiares para um diverti-
do chá de fraldas, recheado de bem humoradas brincadeiras.

O encontro foi na residência de seus pais, com direito 
a mesa de festa, nos tons rosa numa homenagem a her-
deira Lara, que chegará ao mundo em dezembro vindouro.

Prêmio
A PROFESSORA 

e pesquisadora da 
UFPE, Janete Lins 
foi agraciada com o 
Prêmio Paulo Freire, 
durante o encontro 
da ANPED-Associação 
Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em 
Educação, realizado 
em Recife. Janete é 
paraibana radicada há 
muitos anos na capital 
pernambucana.

FOTO:Goretti Zenaide

Terezinha Cavalcanti, do departamento social do Clube da Melhor Idade Cidade Verde e Leozita Barros 
nos salões da Bella Casa

Leitura
ENCONTRO o escri-

tor Francisco José Gregó-
rio de Andrade na Livra-
ria Leitura, no Manaíra 
Shopping divulgando seu 
livro Reflexões para uma 
vida melhor. 

A obra é uma cole-
tânea de frases escritas 
pelo autor e também de 
outros pensadores.

Centenário 
FOI REALIZADA, na última quinta-feira, na Igreja de 

Santo Antônio Lisboa, em Tambaú, uma missa em home-
nagem ao centenário do saudoso procurador e professor 
João dos Guimarães Jurema.

Em seguida, foi oferecida uma recepção aos convi-
dados, com lançamento de uma plaquete editada pelos 
filhos Beto, Vilma e Vânia Jurema, com textos sobre o 
homenageado de Cleanto Gomes, José Octávio de Arruda 
Melo, Paulo Maia e Otinaldo Lourenço.

Feijão Amigo
O CLUBE DO 

FEIJÃO AMIGO come-
mora no próximo dia 5, 
em São Paulo, seus 33 
anos de fundação, em 
solenidade comandada 
pelo presidente nacio-
nal Michel Tuma Ness. 

A Paraíba será 
representada pelo jor-
nalista Onaldo Mendes, 
presidente do Feijão 
Amigo no Estado.

Autores paraibanos
A UEPB PROMOVEU em Campina Grande um 

encontro de autores paraibanos com as presenças 
dos escritores Fernando Coelho, Josemir Camilo, 
José Octário de Arruda Melo, Damião Ramos e Fidélia 
Cassandra. Na ocasião, Fernando Coelho lançou um 
livro sobre a turma concluinte de Direito de 1955, da 
Faculdade do Recife, entre os quais estão os parai-
banos Ivandro Cunha Lima e Chico Maria Filho.

Ótica Videre
O CASAL de empresários Pedro Paulo Martins 

Ferreira da Cunha e Manuela Bandeira inauguraram, 
ontem na Avenida Santa Catarina, no Bairro dos  
Estados, a Ótica Videre. Um coquetel foi oferecido 
a convidados especiais e, ocasião, foi lançada uma 
promoção onde na compra de um óculos de grau, o 
cliente ganha outro de reserva.

90 anos
O MÉDICO E DENTISTA paraibano, Jader de Almeida 

Santos, radicado há muitos anos no Rio, comemora seus 
gloriosos 90 anos no próximo dia 4 de novembro. 

Será com uma Missa de Ação de Graças seguida de 
recepção na Bella Casa, organizadas, com carinho, por 
sua esposa, Maria da Vitória Cunha de Almeida Santos.

Turismo
APROXIMADAMENTE 

20 mil agentes de viagens 
e operadoras de turismo 
passaram pelo estande da 
Paraíba na Feira das Amé-
ricas - Abav 2012, realizada 
no Rio de Janeiro. Foram 
duas mil tapiocas ofere-
cidas e cachaças, além de 
material de divulgação das 
nossas potencialidades. 
Destaque para o Teatro 
de Bonecos que a PBTur 
levou para o evento, que 
interagia com o público.

Acervo disponível
TODO O ACERVO bi-

bliográfico do Instituto de 
Desenvolvimento Municipal 
e Estadual - Ideme, está dis-
ponível no site www.ideme.
pb.gov.br. 

São mais de 3 mil pu-
blicações nacionais e in-
ternacionais, nas áreas de 
economia, estatística, de-
senvolvimento urbano, po-
líticas públicas e geografia, 
entre outros que podem ser 
consultadas pelo público 
gratuitamente.
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Candidatos terão que 
ajustar inscrições do 
PSS 2013

Página 14

PRF registra mais de 20 
ocorrências durante o 
final de semana

As rodovias estaduais 
e federais que cortam a Pa-
raíba registraram acidentes 
com mortes e feridos, algu-
mas vítimas em estado gra-
ve, no fim de semana. 

O acidente mais grave 
aconteceu na madrugada 
de ontem na rodovia PB-
232, próximo a entrada 
do acesso à cidade de São 
Bento, no Sertão paraiba-
no, quando quatro pessoas 
morreram e uma ficou gra-
vemente ferida.

Nesse acidente fale-
ceram Vérsio de Oliveira 
Paiva, 44 anos e as estu-
dantes Érika Dayane, Maya-
ra Almeida e Érica Joyce, 
que residiam na cidade de 
São Bento. Um adolescen-
te de 16 anos, identificado 
apenas por Júnior, ficou 
gravemente ferido, sendo 
socorrido para o Hospital 
Regional de Sousa.

Testemunhas disseram 
que o veículo Peugeot, ano 
2007, cor prata, placas KJI 
9967 – Jaboatão dos Gua-
rarapes (PE), foi visto em 
Catolé do Rocha, de onde 
retornou com Vérsio Paiva 
e os jovens, por volta das 
3h30  para São Bento. 

Próximo à rodovia de 
acesso a São Bento um dos 
pneus estourou, o veículo 
capotou várias vezes, in-
clusive arremessando os 
passageiros para fora, pro-
vocando as mortes.

Outro acidente com 
mortes no Sertão paraiba-
no aconteceu na rodovia 
PB-386, próximo a cidade 
de Diamante. Dois jovens, 
naturais de Conceição e que 
não tiveram os nomes reve-
lados, estavam numa moto 
que colidiu de frente contra 
uma camioneta L-200.

O corpo de uma das 
vítimas foi arremessado 
para dentro da camioneta, 
enquanto que o corpo do 
outro jovem ficou caído às 
margens da rodovia com 

no Sertão Paraibano

13

Acidente deixa quatro mortos
fraturas expostas. Na re-
gião de Sousa, também na 
região sertaneja,  Franci-
naldo Rodrigues de Sousa, 
38 anos, dirigia sua cami-
nhonete D10 cabine dupla, 
quando perdeu o controle 
do veículo.

A caminhonete caiu no 
canal, mas, segundo o mo-
torista, o motivo foi que a 
barra de direção quebrou 
ficando sem o controle do 
carro. O acidente aconte-
ceu no final da noite de 
domingo.

rodovias federais 
A Polícia Rodoviária 

Federal registrou 23 aci-
dentes com 16 feridos e 
três mortos nas rodovias 
federais que cortam o Es-
tado da Paraíba durante 
o final de semana. É o que 
consta de relatório divulga-
do na manhã de ontem pelo 
Núcleo de Comunicação da 
PRF sobre a Operação Elei-
ções 2012, Segundo Turno.

Do total de acidentes, 
11 não tiveram vítimas. Na 
sexta-feira, 26, na BR-101, 
entrada de Jacaraú foi regis-
trado o primeiro acidente 
com vítima fatal em rodovia 
federal. O acidente envolveu 
dois caminhões, provocan-
do a morte de Valdir Olivei-
ra da Silva, de 26 anos. 

Na noite de sábado, 
ocorria mais uma morte. No 
km 48,9 da BR-230, onde 
Leonildo Araújo de Sousa, 
22 anos, morreu após coli-
dir a sua motocicleta com 
um caminhão “bi-trem”. Às 
17h20 no km 90,3 da BR-
101, próximo ao acesso do 
bairro Costa e Silva, Josilei 
Rodrigues da Costa (Papai 
Noel), de 41 anos, morreu 
após ter sido atropelado 
por um automóvel.

A PRF também fisca-
lizou 986 veículos, lavrou 
264 autos de infração de 
trânsito, 23 veículos fica-
ram retidos para regulari-
zação e três pessoas, usuá-
rios de rodovia, receberam 
auxílio. Foram realizados 
151 testes de alcoolemia, 
oito pessoas foram autua-
das e duas conduzidas para 
a Delegacia de Polícia.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

O Centro de Formação 
de Condutores Shalon Ado-
nai Ltda, situado à Rua Ro-
drigues de Carvalho, no Cen-
tro de Mamanguape, teve o 
registro cassado pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran).

A portaria, assinada pelo 
superintendente Rodrigo Car-
valho, foi publicada no Diário 
Oficial do dia 27 e a cassação 
é resultado da conclusão de 
um processo da Comissão Es-
pecial de Sindicância, baseado 
em procedimento administra-
tivo aberto em decorrência da 
Operação Landuar, deflagrada 
pela Corregedoria do Detran, 
em abril deste ano.

Segundo o corregedor 
do Detran, Walber Virgolino, 
a operação desarticulou um 
esquema ilegal envolvendo o 

Centro de Formação de Con-
dutores Shalon Adonai Ltda. A 
fraude acontecia no processo 
de retirada ou renovação da 
carteira nacional de habilita-
ção na Grande João Pessoa e 
em todo Vale do Mamangua-
pe, mediante a apresentação 
de declarações e certidões fal-
sas junto ao Detran.

Uma das irregularidades 
cometidas pela autoescola se-
ria a venda de certificados de 
cursos de direção defensiva e 
primeiros socorros as pesso-
as analfabetas ou residentes 
em outros Estados da Federa-
ção, sem que frequentassem 
as aulas.

De acordo com as resolu-
ções do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) para a con-
clusão de cada curso é exigido 
que o aluno assista uma média 

de 15 horas-aulas e as denún-
cias dos candidatos foram de 
que a proprietária do Centro 
de Formação Shalon Adonai 
Ltda exigia o pagamento de 
R$ 100,00 e se comprometia 
a entregar o certificado na re-
sidência do usuário ou em um 
local combinado.

A portaria determinando 
a cassação do Centro de For-
mação de Condutores Shalon 
Adonai Ltda será encaminha-
da à Controladoria Regional 
de Transito-CRT e à Comissão 
Especial de Credenciamen-
to e Fiscalização de Centros 
de Formação de Condutores, 
para conhecimento a adoção 
dos procedimentos legais.

Desde janeiro de 2011, 
a Corregedoria do Detran 
vem realizando uma fiscali-
zação permanente dos Cen-

tros de Formação de Condu-
tores e por meio de várias 
operações deflagradas já 
prendeu mais de 100 pesso-
as, entre donos de autoesco-
las, despachantes e servido-
res do órgão. Neste período, 
29 Centros de Formação de 
Condutores foram investi-
gados em todo Estado e sete 
foram fechados.

O superintendente Ro-
drigo Carvalho disse que “o 
trabalho da Corregedoria tem 
sido fundamental para inibir 
irregularidades relacionadas 
aos serviços prestados pelos 
Detran e pelos Centros de 
Formação de Condutores e 
que é dever do Estado garan-
tir a segurança na prestação 
destes serviços e a qualidade 
da formação dos condutores 
paraibanos”.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) 
marcou para o dia 10 de no-
vembro, o leilão  de veículos  
‘recuperáveis e sucatas’. São 
veículos apreendidos por in-
fração ao código de trânsito 
e não retirados por seus pro-
prietários nos prazos e na 
forma da legislação. Durante 
o leilão serão oferecidos 225 
lotes, entre sucatas e veículos 
recuperáveis. Os lances míni-
mos variam de R$ 100 mil a 
R$ 8 mil. Entre eles estão veí-
culos importados com lances 
mínimos de R$ 5 mil.

O Edital de Notificação 
dos proprietários foi publica-
do no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba dia 6 de janeiro de 
2012 e os veículos que não fo-
ram recuperados pelos donos 
estão aptos a leilão. O edital 
anunciando data e local do lei-
lão foi publicado no dia 20 de 
outubro.

O leilão será realizado às 
10h30, na sede do Detran/PB, 
localizada na Rua Emília Ba-
tista Celani, s/n, Mangabeira 
VII, em João Pessoa. A visita-
ção aos veículos relacionados 
para o leilão, foi iniciada on-
tem e poderá ser feita pelos 
interessados no horário das 
9 às 17h, dos dias úteis,  até a 
data do leilão.

Os veículos estão reco-
lhidos no pátio do Detran, 
em Mangabeira, e no pátio do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito, situado à Rua Size-
nando Costa , s/n, Róger, João 
Pessoa ( vizinho ao Parque Ar-
ruda Câmara - Bica).

Segundo o presidente da 
comissão do leilão , Pedro Eri-
val, “os veículos serão leiloa-
dos no Estado e nas condições 
em que se encontram, sendo  
assegurado aos interessados o 
direito de inspecioná-los, visu-
almente, para que posterior-

mente ninguém possa alegar 
o desconhecimento do estado 
de conservação dos mesmos. 
É vetado o manuseio, experi-
mentação e a retirada de pe-
ças dos veículos expostos”.

Ele explicou que “a pa-
lavra “Sucata”, colocada no 
enunciado do lote, indica ve-
ículo não recuperável (bai-
xados no Renavan – Registro 
Nacional de veículos Auto-
motores),  não podendo ser 
registrados ou licenciados no 
Detran, sendo proibida  sua 
circulação em vias públicas. 
Destinando-se exclusivamen-
te para desmonte e reapro-
veitamento comercial de suas 
peças e partes metálicas”.

De acordo com o edital, 
poderão participar do leilão os 
interessados maiores de idade 
ou emancipados na forma da 
lei, inscritos no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) e pesso-
as jurídicas de natureza    pú-

blica ou privada, regularmente 
constituída e inscrita no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ). O edital também proí-
be a participação de servidores 
ou diretores do Detran/PB e 
familiares do Leiloeiro.

arrematação
O lote será arrematado 

pelo maior valor oferecido, a 
partir do preço da avaliação, 
que será o lance inicial e de-
verá ser pago à vista, no ato 
da arrematação, em moeda 
corrente ou em cheque, mais 
10% (dez) por cento: sendo 
5% (cinco) por cento como 
comissão do leiloeiro e 5% 
(cinco) por cento para as des-
pesas administrativas com a 
realização do evento, 3,4% 
(três virgula quatro) por cen-
to a título de ICMS se o veículo 
for recuperável’ e 17% (dezes-
sete) por cento se o veículo for 
‘Sucata’;

Detran cassa registro de autoescola

Veículos apreendidos vão a leilão dia 10

eM MaManGUaPe

225 lotes

O acidente mais grave ocorreu na madrugada de ontem na rodovia PB-232, próximo a entrada de acesso à cidade de São Bento

O final de semana 
foi marcado por uma in-
tensa atuação dos agen-
tes de trânsito lotados 
na Operação Lei Seca. O 
saldo foi de 80 motoris-
tas flagrados dirigindo 
sob efeito do álcool e três 
presos por embriaguez 
ao volante. A maioria 
dos flagrantes foi regis-
trada na madrugada do 
domingo (29) para a se-
gunda-feira (30) quando 
foram montadas três bar-
reiras policiais nas aveni-
das Argemiro Figueiredo 
(Bessa), Epitácio Pessoa e 
Ministro José Américo de 
Almeida (Beira-Rio). 

Durante as fiscali-
zações, que começaram 
às 18h30 do domingo e 
terminaram por volta das 
4h30 de ontem, foram 
abordados 1.145 veículos 

e aplicados 868 testes de 
alcoolemia. Os agentes 
flagraram 45 motoristas 
dirigindo sob efeito do 
álcool e dois foram pre-
sos. A operação também 
apreendeu 61 veículos e 
50 carteiras de habilita-
ção e aplicou, ao todo, 
173 notificações.

Na madrugada da 
sexta-feira (26) para o 
sábado (27), na ação rea-
lizada na Rua Edvaldo Ca-
valcanti Pinho, no Cabo 
Branco, conhecida como 
rua da barreira, a Ope-
ração Lei Seca flagrou 
35 motoristas dirigindo 
sob efeito do álcool e 
um foi preso.  Desde o 
lançamento no dia 21 de 
setembro, a Operação Lei 
Seca já flagrou 410 moto-
ristas paraibanos dirigin-
do embriagados.

Embriaguez no trânsito
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PSS 2013: Candidatos vão 
ter que ajustar inscrições

Parte dos 41 mil candi-
datos inscritos no Processo 
Seletivo Seriado 2013, PSS,  
terá que ajustar a inscrição 
em uma data que ainda será 
divulgada pela Comissão 
Permanente do Vestibular, 
Coperve. A informação foi 
revelada após a decisão de 
reabrir o edital de inscri-
ção do concurso tomada na 
semana passada. Segundo 
o presidente da Coperve, 
professor João Lins, estas 
mudanças deverão ser fei-
tas pelos candidatos que 
optaram pelo sistema de 
cotas que era praticado 
pela Universidade Federal 
da Paraíba.

Um novo calendário 
deve ser divulgado nos pró-
ximos dias com as datas 
adotadas pela UFPB. “Não 
descartamos a possibilida-
de das datas serem manti-

Após suspender edital 
do concurso, nova data 
continua sem confirmação

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

das. A decisão de suspen-
der o PSS  foi pela demanda 
de tempo que precisamos 
para adequar todos os da-
dos à nova resolução de co-
tas do Governo Federal. Se 
no momento em que o edi-
tal for publicado, as datas 
anteriores possibilitarem 
esta realização, assim o fa-
remos”, disse João Lins.

O professor João Lins 
ainda revelou que caso al-
gum candidato fique impos-
sibilitado de se submeter as 
provas do PSS nas novas da-
tas, o valor da inscrição será 
reembolsado. “Este será di-
reito de qualquer candidato 
caso haja alguma impossi-
bilidade de se submeter aos 
exames”, garantiu.

Sobre a reopção de cur-
so o professor João Lins afir-
mou que este ponto ainda 
deve ser discutido nas reuni-
ões do Conselho Superior de 
Ensino Pesquisa e Extensão, 
Consepe. “Nós não pode-
mos afirmar com certeza se 
o candidato poderá reoptar 
de curso. Tudo depende dos 
próximos dias”, disse.

Foto: Evandro Pereira

As inscrições para o concur-
so nacional destinado a selecio-
nar a logomarca alusiva aos 120 
anos de A União encerram-se no 
dia 1º de dezembro.  O edital foi 
publicado no Diário Oficial do 
Estado do dia 17 deste mês. A 
iniciativa faz parte das ativida-
des comemorativas do aniversá-
rio de fundação do jornal, que 
acontece no dia 2 de fevereiro. 
Outro objetivo é valorizar artis-
tas plásticos, publicitários, de-
signers e outras categorias que 
lidam com a criação de imagens 

A ficha de inscrição e o edi-
tal estão disponibilizados no en-
dereço eletrônico www.paraiba.
pb.gov.br e na Comissão de Lici-
tação, na sede de A União, loca-
lizada na BR-101, km 3, no Dis-
trito Industrial de João Pessoa, 
das 8h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
3218-6535 ou pelo e-mail con-
cursologomarca120anos@au-
niao.pb.gov.br

O superintendente de A 
União, jornalista Fernando Mou-
ra, explicou que a logomarca 
vencedora será utilizada nos 
eventos relacionados ao aniver-
sário e material de divulgação. 
“A nossa ideia é integrar vários 
segmentos da sociedade às co-
memorações dos 120 anos de 
A União, e o concurso é um dos 
instrumentos que estamos utili-
zando para alcançar essa meta”, 
acrescentou.

De acordo com o edital, os 
três primeiros profissionais clas-
sificados vão receber, respectiva-
mente, prêmios nos valores de 
R$ 3,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500. As 

inscrições foram iniciadas no dia 
18 deste mês e podem ser feitas 
até o dia 1º de dezembro, ex-
clusivamente pelos Correios, em 
modalidade de entrega rápida 
e segura para o endereço de A 
União - Superintendência de Im-
prensa e Editora, na BR-101, km 
3, Distrito Industrial, João Pes-
soa (PB), CEP 58.082-010.

No envelope deve constar a 
informação Concurso Nacional 
Logomarca A União Superinten-
dência de Imprensa e Editora 
120 anos. Junto com a ficha de 
inscrição, deverão ser encami-
nhadas cópias da identidade e 
do CPF. Os candidatos menores 
de 18 anos devem apresentar 
autorização dos responsáveis.

Cada candidato pode ins-
crever apenas um projeto, que 
deverá ser inédito. Estão impe-
didos de participar empresas e 
instituições ou pessoas ligadas 
diretamente às comissões de 
organização e julgamento do 
concurso, bem como integrantes 
de comissões de licitações e con-
tratados para prestarem serviços 
ao concurso e ainda cônjuges ou 

parentes desses. As inscrições 
são gratuitas.

Conforme os critérios técni-
cos do concurso, os projetos da 
logomarca alusiva aos 120 anos 
de A União deverão ser enca-
minhados em cópias impressas 
em três tamanhos – 18x27cm, 
10x15cm e 5x7,5cm – em papel 
A4, branco, gramatura livre, 
sendo uma cópia colorida e uma 
em preto e branco de cada ta-
manho. Também deverão ser en-
caminhadas cópias em CD, DVD 
e pen-drive nos arquivos TIF e 
CDR, além de texto de no máxi-
mo 30 linhas impresso em quatro 
vias com justificativa conceitual 
e estudos para o desenvolvimen-
to da logomarca. As peças do 
projeto não podem conter mar-
cas, nomes, pseudônimos, assi-
naturas ou quaisquer indicações 
que identifiquem a autoria, sob 
pena de desclassificação.

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

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

Prazo termina dia 1º de dezembro
escolhA dA logomArcA de A União

A morte do morador de 
rua identificado como José 
Rodrigues, 47 anos, reflete 
um cotidiano no Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa.  Ele estava in-
ternado, desde o começo de 
outubro, vítima de ferimento 
por arma branca, e não teve 
sua família localizada. Todos 
os dias, pacientes sem identi-
ficação ou cujos parentes não 
são contatados, dão entrada 
no Trauma, que busca a iden-
tificação e o contato com os 
familiares.

De acordo com a coor-
denadora do Serviço Social 
do Hospital de Trauma, Fran-
cisca Neuma Ribeiro, muitos 
pacientes chegam sem docu-
mentação e permanecem in-
conscientes por muito tempo, 
o que dificulta a identificação. 
“Muitas pessoas chegam de-
sorientadas ou até mesmo in-
conscientes e não conseguem 
dizer onde moram ou forne-
cer os contatos dos parentes. 
Alguns chegam até mesmo a 
ir a óbito e acabam enterra-
dos como indigentes”, expli-
cou, citando o caso de José 
Rodrigues.

Neuma disse ainda que 
sempre que um paciente não 
é identificado, o Serviço So-

cial do hospital busca infor-
mações com os responsáveis 
pelo transporte, contando 
com a ajuda do Samu, da Po-
lícia Militar e até mesmo dos 
Postos de Saúde da Família 
nos bairros, que muitas vezes 
conseguem descobrir a iden-
tidade das vítimas e contatar 
familiares. 

“Também divulgamos as 
informações sobre estes pa-
cientes nas redes sociais, no 
Twitter e no Facebook do Trau-
ma e através de nossa assesso-
ria de imprensa, o que normal-
mente acaba por fazer com que 
o paciente seja identificado e 
receba apoio familiar”, comple-
tou a coordenadora. Pessoas 
com parentes desaparecidos 
podem entrar em contato com 
o Trauma pessoalmente ou 
através do telefone 3216-5732.

Trauma tenta localizar 
familiares de pacientes

As cotas antes e depois

sem idenTiFicAÇão

Hospital 
de trauma 
em JP recebe 
todos os dias 
pacientes não 
identificados 

O sistema de cotas que 
vinha sendo praticado na 
Universidade Federal da 
Paraíba reservava 35% das 
vagas a alunos da  rede pú-
blica. O candidato deveria 
ter cursado no mínimo três 
anos do Ensino Fundamen-
tal e todo o Ensino Médio 
em escola pública. Agora 
pelo texto aprovado e san-
cionado pela presidente 
Dilma Rousseff, metade das 
vagas será reservada para 

alunos que cursaram todo 
o Ensino Médio em escola 
pública.

Desse total, metade das 
vagas será para estudantes 
com renda familiar de até 
um salário mínimo e meio 
por pessoa. A outra parte 
será destinada a alunos ne-
gros, pardos e índios. o sis-
tema de cotas vai se basear 
no desempenho do candi-
dato no Enem, o Exame Na-
cional do Ensino Médio.

A Logomarca 
vencedora será 
utilizada nos eventos 
relacionados ao 
aniversário de 120 
anos do jornal

Um novo calendário do PSS deve ser divulgado nos próximos dias com as novas datas adotadas pela Universidade Federal da Paraíba 



Cooperativa recupera produção de
flores com crédito do Empreender
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A Cooperativa dos Flori-
cultores do Estado da Para-
íba (Cofep), em Pilões, está 
recuperando nove estufas 
destruídas no período das 
chuvas, nos primeiros meses 
deste ano. A obra é financia-
da com recursos do Empre-
ender Paraíba no valor de R$ 
66.326,53 e a previsão para 
conclusão de todos os traba-
lhos de recuperação, reinsta-
lação e plantio é para o fim de 
dezembro.

“As estufas estão quase 
prontas, estamos repondo as 
que foram destruídas pelas 
chuvas deste ano. Retiramos 
as de madeira e, no lugar, es-
tamos montando as de estru-
tura metálica que são mais 
resistentes. As de madeira 
deram cupim”, explicou a co-
operada Perpétua de Souza 
Melo. Ela e Elaine Lourenço 
dos Santos, filha da presiden-
te da Cofep, trabalham no es-
critório, situado na cidade de 
Guarabira. 

Perpétua explica que 
o material comprado para 
as estufas vem de Fortaleza 
(CE) e a empresa que for-
nece envia um profissional 
especializado que executa e 
orienta os cooperados nos 
trabalhos de montagem. “O 
próximo passo será a reins-
talação dos canos de irriga-
ção, implantação de todo o 

sistema hidráulico e elétri-
co”, disse Perpétua.

Segundo ela, a fornecedo-
ra das mudas de flores, empre-
sa Brasil Flor, do Estado de São 
Paulo, já recebeu o pedido das 
rosas, crisântemos, gérberas, 
e as folhagens, hastes e tango, 
prevista para chegar no final 
de dezembro, período em que 
obra deve estar concluída. 

A Cofep foi fundada, em 
1999, pelas mulheres mora-
doras da zona rural do mu-
nicípio de Pilões, e beneficia 
cerca de 100 pessoas direta 
e indiretamente. Atualmen-
te, possui 60 estufas e conta 
com uma produção mensal 
de 2,5 mil pacotes de flores 
comercializados nos Estados 
de Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

O Empreender-PB reco-
nheceu essas necessidades e 
aprovou o projeto para reali-
zar reposição de nove estufas 
metálicas e custeio de novas 
mudas de flores para serem 
cultivadas. “Não é fácil man-
ter um projeto por 13 anos. 
É preciso renovar as estufas, 
as mudas, e o Empreender 
Paraíba chegou na hora cer-
ta”, ponderou a fundadora da 
Cofep, Karla Paiva. 

O escritório está situa-
do na cidade de Guarabira e 
é responsável por todas as 
questões burocráticas, desde 
o recebimento dos pedidos 
dos clientes, controle das 
entregas, compras, emissão 
de notas fiscais e assim por 
diante. 

O programa investiu
R$ 66,326,53 em 9 estufas
destruídas da entidade 

Em Pilões, estufas da Cooperativa dos Floricultores do Estado da Paraíba foram destruídas pelas chuvas e estão sendo recuperadas

A polícia ainda não tem 
pistas da quadrilha que ex-
plodiu, na madrugada de 
ontem, a  agência do Banco 
Santander, localizado nas de-
pendências da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
no bairro de Bodocongó, em 
Campina Grande. O banco 
não divulgou informações 
se os bandidos conseguiram 
levar dinheiro. Durante este 
ano já foram registradas 43 
ações contra estabelecimen-
tos bancários no Estado.

De acordo com os vigi-
lantes que estavam de plan-
tão, por volta das 2h30, hou-
ve explosão e disparos, mas  
não souberam informar a 
polícia se eram de armas de 
fogo. Poucos minutos depois 
perceberam um veículo dei-
xando o local.

O caixa do banco San-
tander ficou completamente 
destruído. Moradores próxi-
mos do local disseram que 
pelo menos quatro homens 
foram vistos em um auto-
móvel Honda Civic saindo 
do local

Guarnições da Polícia 
Militar se dirigiram para o 
local, no entanto, no percur-
so encontraram grampos es-
palhados para evitar a apro-
ximação dos policiais, como 
também dificultar uma pos-
sível perseguição.

O coronel Wolgrand 
Pinto Lordão, comandante 
do Policiamento da 2ª Re-
gião Metropolitana, disse 
que, apesar da dificuldade 
com a colocação dos gram-
pos pelos bandidos, as guar-
nições da PM realizaram di-
ligências por grande parte 
de Campina Grande, mas até 
o momento não consegui-
ram localizar os bandidos.

Esta foi a segunda in-
vestida dos bandidos contra 
a agência do Santander da  
Universidade Estadual da 
Paraíba. No dia 30 de abril 
do ano passado, os termi-
nais de autoatendimento fo-
ram explodidos e o dinheiro 
levado.

Na madrugada de quin-
ta-feira, 25, os bandidos agi-
ram na cidade de Montadas, 
onde explodiram os termi-
nais de autoatendimento do 
Banco do Brasil.

Agência do Santander 
é assaltada na UEPB

em campina grande

O Governo do Esta-
do está disponibilizando 
um novo incentivo aos 
agropecuaristas parai-
banos para complemen-
tar a alimentação dos 
rebanhos bovinos, capri-
nos e ovinos neste perí-
odo de estiagem. Hoje, 
será lançado o Progra-
ma Emergencial de Ma-
nutenção do Rebanho, 
às 10h, no Agrocentro 
de Patos (Empasa), no 
Km 336 da BR-230.

O Governo do Esta-
do está investindo R$ 7 
milhões na distribuição, 
com preço subsidiado 
de até 50%, na silagem 
de milho ou sorgo, tor-
ta de algodão e farelo 
de soja. Foram adquiri-
das 4.225 toneladas de 
farelo de soja e torta 
de algodão e 4.400 to-
neladas de silagem de 
milho e sorgo.

De acordo com o go-
vernador Ricardo Couti-
nho, o Programa Emer-
gencial de Manutenção 
do Rebanho visa manter 
e garantir a permanên-
cia dos criadores em suas 
atividades, evitando a 
dizimação dos animais 
com a oferta de ração 
protéica e, ao mesmo 

Governo lança hoje programa para
incentivar manutenção de rebanho

perÍOdO de eSTiagem

tempo, age como regula-
dor de preços no mercado.

“A Paraíba tem sido 
exemplo por ser o úni-
co Estado no Nordeste a 
distribuir ração animal 
gratuita, a exemplo do 
volumoso de milho e sor-
go, que tem socorrido os 
produtores e garantido 
a sobrevivência do reba-
nho. Infelizmente, diante 
da seca e das dificuldades 
postas, registramos a per-
da de animais, mas não 
fosse a ação do Governo 
do Estado o quadro seria 

muito pior”, ressaltou o 
governador.

Ele ainda acrescen-
tou que o programa 
também vai beneficiar 
os produtores inscritos 
no Programa Leite da Pa-
raíba, com a venda subsi-
diada da ração de forma 
a garantir a produção e 
a distribuição do leite à 
população.

O programa é coor-
denado e executado pela 
Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa) e tem 

a supervisão da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
Pesca (Sedap). 

pontos de venda
A torta de algodão 

e o farelo de soja serão 
vendidos nos escritórios 
e armazéns da Empasa de 
Campina Grande, Mon-
teiro, Patos, Itaporanga, 
Pombal, Sousa e Catolé 
do Rocha. Já a silagem, 
nos postos da Empasa de 
Campina Grande, Mon-
teiro, Patos e Sousa.

O Governo do Estado vai investir R$ 7 milhões na distribuição de alimentos para os animais

Fotos: divulgação

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com A polícia ainda 

não tem pistas 
da quadrilha 
que explodiu, 
na madrugada 
de ontem, 
a  agência 
bancária.
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Bombeiro faz parto na ambulância
BEBÊ A BORDO

Paraíba CAMPINA

O procedimento 
foi realizado a caminho 
da maternidade  Pela cidade

Tatiana Medeiros afirmou que foi um grande desafio 
deixar seu cotidiano profissional de médica, puramente 
técnico, para entrar em uma disputa política pela chefia do 
executivo municipal. Por isso e pelos quase noventa mil votos 
recebidos, considera-se uma vencedora.

l RECORDE

A vantagem do tucano Romero Rodrigues sobre a 
peemedebista Tatiana Medeiros, de 40.219 votos, passa a ser a 
segunda maior das dezesseis eleições diretas para a Prefeitura 
de Campina Grande. O recorde ainda pertence ao também 
tucano Cássio Cunha Lima.

l PRIMEIRAs AçõEs

Romero Rodrigues já elegeu as duas áreas em que 
pretende executar as primeiras ações de seu governo. Logo 
após assumir, o novo prefeito pretende realizar mutirões nas 
áreas de saúde e de infraestrutura. As intervenções atendem 
às demandas percebidas junto à população.

Avaliação

Treinamento

Começa nesta quinta-feira em Campina Grande o 
Programa de Treinamento de Gerentes (PTG), realizado 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. 
O evento, que acontece até o próximo domingo, é voltado 
para gerentes e proprietários de lojas, e acontece em 
parceria com o Grupo Friedman. 

Curso

De acordo com a CDL, o objetivo do PTG é desenvolver 
o potencial dos profissionais do varejo, apresentando 
soluções eficazes para o gerenciamento de vendas que 
contribua com o sucesso das empresas. O curso será 
realizado no auditório do Garden Hotel e contará com 
várias palestras e seminários.

Eleições...

Garantido na 
Série C do Campeonato 
Brasileiro, após a primeira 
vitória fora de casa na 
competição, contra o 
Luverdense (0x2), o Treze 
se planeja agora para 
a temporada 2013. E o 
próximo passo é eleger a 
nova Diretoria Executiva, 
que vai comandar 
o clube no biênio 
2013/2014.

... no Galo

Uma chapa única vai 
se configurando e deve ser 
aclamada em novembro. Nomes 
como os dos empresários Zé 
Wilton, Luiz Augusto e Pedro 
da Percon, além do conselheiro 
Raul Felipe Montenegro, 
são dados como certo. O 
advogado Eduardo Medeiros, 
ex-presidente do Conselho 
Deliberativo galista, também 
foi sondado para fazer parte da 
Executiva.

Feito

Apesar da derrota, a peemedebista Tatiana Medeiros passa à 
história como a primeira mulher a disputar um segundo turno em 
Campina Grande, fato que não deixa de ser um grande feito, ainda 
mais em um ano em que nenhuma mulher conseguiu se eleger 
vereadora na cidade. 

Mulheres

Aliás, com a terceira colocação da deputada estadual Daniella 
Ribeiro, esse foi o melhor desempenho feminino nas eleições 
majoritárias de Campina. As duas, mais Lídia Moura e Cozete 
Barbosa (que concorreram em 2004), são as únicas mulheres a 
terem disputado a prefeitura da cidade.

A vez do povo! 

O sentimento de que o voto pode melhorar é recorrente em 
tempo de eleição. O voto é capaz de fazer dos cidadãos pessoas 
melhores e felizes, embora a evolução da consciência política do 
eleitor, não seja necessariamente uma linha contínua e crescente. 
Fica aqui a torcida de um salto qualitativo da consciência de que o 
voto não tem preço, tem consequência.

Dedicatória 

O vice-prefeito eleito, Ronaldo Cunha Lima Filho, dedicou ao 
pai, o poeta, ex-prefeito e ex-governador Ronaldo Cunha Lima, a 
vitória em Campina Grande. Ronaldinho, como é mais conhecido, 
disse que a população campinense pode esperar dele e de 
Romero honestidade e trabalho.

Um parto de emergên-
cia foi realizado na manhã 
de ontem por uma equipe 
do 2º Batalhão de Corpo de 
Bombeiros (BBM) de Cam-
pina Grande. De acordo com 
o Centro Integrado de Infor-
mações (Ciop) do 2º BBM, 
a equipe foi acionada às 6h, 
para atender o chamado na 
na Rua Pedro Sabino Silva, no 
bairro do Jardim Paulistano. 

Segundo as informações 
do Ciop, uma equipe com um 
chefe de guarnição além de 
um motorista e dois solda-
dos foi encaminhada imedia-
tamente para a residência, e 
ao chegarem, encontraram a 
senhora Márcia Marinho da 
Silva já em trabalho de parto.

O procedimento foi rea-
lizado pelos bombeiros, e em 
seguida a equipe encaminhou 
a mãe e o bebê para o Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida, 
onde passaram pela avaliação 
médica e pelos demais proce-
dimentos de emergência. De 
acordo com o 2º BBM, tanto 
a mãe quanto o bebê já foram 
tratados e passam bem.

Diogo Almeida
Especial para A União

FOTOS: Divulgação

Equipe dos Bombeiros responsável pelo trabalho de parto da dona de casa Márcia Marinho da Silva

O Bispo de Campina 
Grande, Dom Manoel 
Delson, nomeou ontem, 
o Pe. Márcio Henrique 
Mendes Fernandes, pá-
roco da Catedral, como 
Vigário Geral da Dioce-
se. A decisão foi tomada 
após conversa com todo 
o Clero da Diocese em 
reunião realizada na úl-
tima terça-feira.

Após a divulgação 
da nomeação, o Bispo fa-
lou sobre a decisão: “dou 
graças a Deus que me 
concedeu o Padre Márcio 
como Vigário Geral. Com 
ele vou dividir as preocu-
pações e trabalhar pelo 
bem do Povo de Deus 
que está em Campina 
Grande”, disse.

Pe. Márcio tem 12 
anos de vida sacerdotal. 
Em 2008 foi eleito pelo 
então Bispo Diocesano, 
Dom Jaime, Vigário Ge-
ral. Com a transferência 
de Dom Jaime, Pe. Márcio 

foi eleito o administrador 
diocesano, função que 
exerceu até a chegada de 
Dom Delson. Pe. Márcio 
já exerceu na diocese a 
função de Ecônomo e se 
formou Bacharel em Teo-
logia e em Direito. Desde 
sua ordenação ele está à 
frente da Paróquia Cate-
dral de Nossa Senhora da 
Conceição.

Em carta publicada 
na manhã de ontem, Pe. 
Márcio se disse emocio-
nado com a nomeação. 
“Fiquei emocionado por 
saber que o trabalho de-
senvolvido em situações 
anteriores foi positivo, 
reconhecido e confir-
mado pelos irmãos no 
sacerdócio. Tenho limi-
tações humanas, mas 
o serviço a vocês, meus 
companheiros de cami-
nhada, me fez aprender 
bastante e farei todo 
possível para estar a ser-
viço de todos.”

Nomeado novo Vigário 
Geral da Diocese de CG

DECIsÃO DO CLERO

A alta carga tributária 
brasileira é um dos temas 
mais debatido quando se dis-
cute o crescimento da econo-
mia do país. No caso das micro 
ou pequenas empresas, cate-
gorias que auferem lucro bru-
to anual entre R$ 2,4 e R$ 3,6 
milhões, a luta é para pagar 
menos tributos, aumentando 
assim o crescimento.

Para isso, as Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (CDLs) de 
toda a Paraíba estão mobili-
zadas para que o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
Executiva de Receita, conceda 
o aumento do sublimite do 
Simples Nacional para os mi-
cros e pequenos empresários. 

Hoje, o microempresá-
rio paraibano trabalha com o 
sublimite de R$ 2,52 milhões, 
o que é considerado baixo 
para a categoria. Para efeito 
de comparação, o Rio Gran-
de do Norte, detentor de uma 
economia inferior à Paraí-
ba (PIB R$27.905.000 e PIB 
R$28.719.00 respectivamen-
te), já trabalha com o limite de 
R$ 3,6 milhões ao ano, geran-
do por tanto uma concorrên-
cia desleal para os paraibanos.

As entidades pedem um 
posicionamento dos órgãos 
governamentais a fim de 
aumentar o sublimite, que 
atualmente encontra-se bem 
abaixo do limite nacional de 
R$ 3,6 milhões por ano.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Campina 
Grande, bem como a CDL, 
baseiam-se nas estatísticas 
para apoiar as reivindicações 
do empresariado.

Considerando que 85% 
da atividade econômica de 
Campina Grande está ligada 
ao comércio, a CDL acredita 

que caso o governador Ricar-
do Coutinho acate a solicita-
ção dos empresários, a cidade 
terá uma maior expansão na 
geração de empregos.

Os presidentes das CDLs 
da Paraíba estiveram reu-
nidos com o secretário exe-
cutivo da Receita do Estado, 
Marialvo Laureano dos San-
tos Filho, para cobrar um 
posicionamento do governo 
quanto a solicitação. Marial-
vo afirmou que até o final do 
mês de novembro irá posicio-
nar-se sobre o assunto.

Consideramos que os 
Estados com as economias 
menos expressivas são justa-
mente os que mais precisam 
apoiar as micros e pequenas 
empresas mesmo que a recei-
ta tenha pequena redução no 
curto prazo, a formalização e o 
crescimento das empresas au-
mentará a arrecadação futura.

 
Simples
O Simples Nacional é um 

regime compartilhado de ar-
recadação, cobrança e fiscali-
zação de tributos aplicável às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Empresários querem 
aumento do sublimite

sIMPLEs NACIONAL

Os microem-
presários da PB 
trabalham com 
o sublimite de 
R$ 2,52 milhões, 
o que é 
considerado 
baixo para a 
categoria.

Padre Márcio Henrique Mendes, 12 anos de vida sacerdotal

Phillipy Costa
Especial para A União
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Romero Rodrigues 
tem votação histórica 
em Campina Grande
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O prefeito eleito de João 
Pessoa, deputado Luciano 
Cartaxo (PT), disse ontem 
que na próxima semana já 
deverá anunciar a equipe 
de transição de governo 
e que uma das primeiras 
ações depois de empossa-
do, em 1º de janeiro, será 
o preenchimento de cargos 
nos PSF da cidade, especial-
mente no que se refere aos 
médicos.

Em rápida conversa 
com um grupo de jornalis-
tas na frente do prédio em 
que mora, no Bairro dos Es-
tados, Cartaxo fez questão 
de novamente agradecer 
a votação que obteve nas 
eleições de domingo e que, 
passada a disputa, trans-
formou-se em “prefeito de 
todos os pessoenses e não 
somente daqueles que op-
taram pelo meu nome”.

“É claro que ainda não 
tenho previsão para defi-
nição de secretariado por-
que é um grupo bem maior, 
mas a equipe de transição 
eu quero definir e já colo-
car para trabalhar depois 
do feriadão deste final de 
semana”, afirmou Luciano, 
ao explicar que havia deci-
dido tirar esse começo de 
semana para descanso e 
para ficar mais tempo com 
a família.

Justificou que traba-
lha praticamente 24 horas 
por dia desde o mês de ju-
nho, antes mesmo do perí-
odo das convenções, e que, 
por isso, precisa de alguns 
dias para retomar o traba-
lho normal na Assembleia 
Legislativa e para  formar 
a equipe de transição e 
preparação das primeiras 
ações de governo.

“Agora, sou eu que pre-
ciso que vocês me deem 
um tempo”, comentou ele, 
sorrindo, e ao lado do vice-

Prefeito eleito deverá 
anunciar nomes da equipe 
na próxima semana

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

-prefeito eleito, o jornalista 
Nonato Bandeira. Depois 
das comemorações da noi-
te do domingo na praia, os 
dois fizeram questão de se 
reencontrar para tratar de 
alguns assuntos que preci-
sam ser encaminhados ain-
da esta semana.

Agregação
A principal contribui-

ção que o vice-prefeito elei-
to Nonato Bandeira (PPS) 
promete para esses próxi-
mos dias e para a fase de 
transição é um trabalho de 
agregação. “A disputa aca-
bou e agora o que devemos 
fazer é pensar na agregação 
das forças políticas para 
ajudar na tranquilidade da 
nova administração”, disse.

“Precisamos começar 
a pensar, principalmente, 
na composição de apoio na 
Câmara Municipal”, afirmou 
Bandeira, ao explicar que 
um dos consensos da coli-
gação vitoriosa a partir de 
agora é esquecer os emba-
tes e os conflitos de campa-
nha e pensar no futuro da 
cidade.

Cícero Lucena 
Por telefone no final da 

manhã de ontem, o sena-
dor Cícero Lucena (PSDB) 
disse que a derrota não lhe 
abalou em nada e que des-
de o momento que tomou 
conhecimento do resultado 
oficial que tem agradecido 
a Deus e ao povo pelo apoio 
obtido. Segundo ele, o obje-
tivo agora é retomar a nor-
malidade dos trabalhos no 
Senado Federal e na presi-
dência estadual do PSDB.

“Não há mal que tam-
bém não nos traga algum 
bem e, nessa campanha, 
tive a oportunidade, inclu-
sive, de explicar e de mos-
trar para a população a mi-
nha inocência em torno de 
problemas passados”, afir-
mou ele, ao completar que o 
que espera de Luciano Car-
taxo é que “ele cumpra as 
promessas que fez e que se 
dedique, de fato, à melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação da cidade”.

Luciano Cartaxo comemorou vitória na orla. Ele obteve 68,13% dos votos válidos em João Pessoa

Entre a noite de ante-
ontem e a manhã de ontem, 
quando comemoravam ou 
curtiam a ressaca da vitó-
ria nas urnas, articuladores 
políticos da coligação vito-
riosa já previam que, dos 
27 vereadores que tomarão 
posse no dia 1º de janeiro 
de 2013, pelo menos 21 de-
vem compor a base aliada 
do prefeito eleito Luciano 
Cartaxo (PT).

Colocados como de 
oposição mesmo só esta-
vam os nomes dos vere-
adores Marcus Vinícius e 
Eliza Virgínia, do PSDB; 
Zezinho Botafogo e Renato 
da Emlur, do PSB; Fernan-
do Milanez e João Almeida, 
do PMDB.

Apesar de tucano, o 
médico Luiz Flávio é colo-

cado em condições de tam-
bém integrar a base aliada, 
o mesmo ocorrendo da par-
te do vereador Professor 
Gabriel, filiado ao PDT. A 
dúvida até agora é porque 
Gabriel é aliado político do 

deputado Edmilson Soares 
(PEN), aliado do governa-
dor  Ricardo Coutinho.

Com previsão de 21 ou 
mais parlamentares em sua 
bancada, os articuladores 
políticos do grupo liderado 
por Luciano Cartaxo preve-
em que a futura administra-
ção deverá enfrentar uma 
das legislaturas mais tran-
quilas ou menos problemá-
ticas dos últimos tempos.

Outro vereador que já 
é cotado para engrossar 
a bancada que dará apoio 
ao governo petista é o ve-
reador eleito Marcos An-
tônio, do PPS. Ele é filia-
do ao mesmo partido do 
vice-prefeito eleito Nonato 
Bandeira e já estuda a pos-
sibilidade de se agregar ao 
novo governo.

Base aliada pode ter 21 vereadores

Cálculos do grupo

BASE ALIADA       

RAONI MENDES   PDT   
BRUNO FARIAS    PPS                               
DURVAL FERREIRA   PP                        
BIRA    PSB                                                  
FELIPE LEITÃO    PP                                  
PEDRO ALBERTO COUTINHO  PTB     
DR. LUÍS FLÁVIO   PSDB
BOSQUINHO   DEM
RAÍSSA LACERDA    PSD
DJANILSON FACA CEGA   PPS
MARMUTHE CAVALCANTI   PT do B
PROF. GABRIEL   PDT
LUCAS DE BRITO PEREIRA  DEM
JOÃO DOS SANTOS   PR

BENILTON LUCENA   PT
MARCO ANTÔNIO   PPS
CHICO DO SINDICATO   PP
HELTON RENE   PP
FUBA     PT
SANTINO    PT do B
SÉRGIO DA SAC    PSL

OPOSIÇÃO

MARCOS VINÍCIUS NÓBREGA  PSDB
ELISA    PSDB
ZEZINHO BOTAFOGO   PSB
RENATO    PSB
JOÃO ALMEIDA   PMDB
FERNANDO MILANEZ   PMDB

Grupo acredita 
que esta será 
uma das mais 
tranquilas 
administrações, 
tendo em vista 
a quantidade 
de aliados

Luciano Cartaxo foi 
eleito prefeito de João Pes-
soa com 68,13% (246.581 
votos), batendo Cícero Lu-
cena (PSDB), que alcançou 
31,87% (115.369 votos). 
Foi o mais votado propor-
cionalmente entre os can-
didatos que venceram nas 
capitais no segundo turno.

Os eleitores que vota-
ram em branco totalizaram 
2,96% dos votos (11.758) 
e os nulos chegaram a 
5,97% (23.720 votos) em 
João Pessoa. As abstenções 
(eleitores que não com-
pareceram para votar) no 
segundo turno chegaram a 
17,24% (82.809 votos). Fo-
ram apurados 480.237 vo-
tos, sendo que os votos vá-
lidos chegaram a 361.950.

Cartaxo terminou o pri-
meiro turno das eleições 
com 38,32% dos votos con-
tra 20,27% recebidos por 
Lucena, e o eleitor não mu-
dou a tendência apresenta-

da no resultado alcançado 
em 7 de outubro.

Cícero Lucena (PSDB) 
começou a disputa eleitoral 
em segundo lugar, empata-
do tecnicamente com José 
Maranhão (PMDB), como 
mostravam as pesquisas. 
Durante a campanha, Luce-
na caiu alguns pontos, assim 
como Maranhão, deixando 
Cartaxo isolado em primeiro 
lugar e a disputa pela segun-
da vaga no segundo turno 
ainda mais acirrada.

Com a vitória de Lu-
ciano Cartaxo, o PT vai go-
vernar pela primeira vez a 
capital da Paraíba. O ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva chegou a participar de 
comício na capital, além de 
gravar para o Guia Eleitoral 
de Cartaxo, assim como a 
presidente Dilma Rousseff.

Luciano Cartaxo é far-
macêutico, tem 48 anos, nas-
ceu em Sousa, na Paraíba, é 
casado e pai de dois filhos.

Primeiro prefeito petista

Mais de 80 mil 
eleitores não 
comparecem às 
urnas no 2º turno

Em meio aos núme-
ros expressivos mostrados 
neste segundo turno das 
eleições municipais, na 
Paraíba, a abstenção dos 
eleitores é um percentu-
al de destaque.  Na cidade 
de João Pessoa, maior co-
légio eleitoral do Estado, 
mais de 82 mil eleitores 
não compareceram às ur-
nas (17,24%). Se somados 
os que anularam seus vo-
tos ou votaram em branco, 
o percentual dispara para 
26%, ou seja, o número é 
maior do que a votação do 
segundo candidato, Cícero 
Lucena (PSDB). Enquanto 
o tucano recebeu 115.369 
votos, as abstenções, nu-
los e brancos totalizaram 
118.287 eleitores.

Estudiosos da área po-
lítica explicam que o alto 
número de abstenções na 
Paraíba acompanha uma 
tendência nacional. De acor-
do com Jaldes Menezes, cien-
tista político e professor da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), motivos como 
desinteresse e protesto po-
dem explicar o alto índice. 
“Esse número se configura 
como uma média aceitável 
para o segundo turno. Essa 
eleição apenas para um car-
go atrai pouco o eleitorado”, 
exemplifica.

O maior número de op-
ções no primeiro turno da 
votação em contraste com 
o fato de os candidatos pre-
feridos não terem alcança-
do margem suficiente para 
seguir na disputa também 
contribui para a abstenção. 
“Muitos eleitores ficam de-
sinteressados porque seu 
candidato perdeu no primei-
ro turno e não veem sentido 
em ajudar algum outro. His-
toricamente, o segundo tur-
no das eleições atrai menos a 
atenção do eleitorado”, expli-
ca Jaldes Menezes.

Na cidade de Campina 
Grande, os números também 
foram altos, porém, abaixo 
da média nacional – 19%. 
Cerca de 43 mil eleitores não 
compareceram às urnas, ou-
tros 11.260 anularam o voto 
e 5.198 votaram em branco. 
No total, 22,58% do eleitora-
do do segundo maior colégio 
eleitoral da Paraíba não vo-
taram em nenhum dos dois 
candidatos à disputa da pre-
feitura.

Se na Paraíba estudiosos 
tentam explicar o fenômeno 
da abstenção, a preocupação 
chegou ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). A presi-
dente do TSE, Cármen Lúcia 
Antunes Rocha, avalia como 
preocupante o índice de abs-
tenção registrado na votação 
do último domingo (28). De 
acordo com informações do 
TSE, 19,11% do eleitorado 
não apareceram para votar. 
No primeiro turno, a absten-
ção tinha sido de 16,41%

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotm0ail.com
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Romero tem votação histórica
CAMPINA GRANDE
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Tucano obteve mais de 
130 mil votos no segundo 
turno, ou 59,14% do total

O deputado federal Ro-
mero Rodrigues (PSDB), de 46 
anos, tornou-se prefeito elei-
to de Campina Grande com a 
maior votação da história das 
eleições municipais da cidade. 
Candidato pela coligação “Por 
amor a Campina”, Romero ob-
teve 130.106 votos, o equiva-
lente a (59,14%) do total vá-
lido, contra 89.887 (40,86%) 
da adversária, a peemedebista 
Tatiana Medeiros, da coliga-
ção “Campina segue em fren-
te”. Uma diferença de 40.219 
votos. Com isso, deixou para 
trás o recorde do seu correli-
gionário, o hoje senador Cás-
sio Cunha Lima, que, em 2000, 
havia sido reeleito prefeito 
com 122.718 sufrágios, contra 
36.727 do segundo colocado, 
Enivaldo Ribeiro, e 12.538 vo-
tos do terceiro, Vital do Rêgo 
Filho.

Apesar do ambiente acir-
rado, que provocou até um 
confronto de militantes às 
vésperas da eleição, em frente 
ao comitê do PSDB, a votação 
aconteceu com tranquilidade 
em Campina Grande. Desde o 

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

início da apuração, Romero Ro-
drigues liderou com folga, não 
chegando a ser ameaçado pela 
adversária em nenhum mo-
mento. Com metade das urnas 
apuradas, a diferença era de 20 
mil votos, e aliados e militantes 
já começavam a comemorar. 
Havia uma expectativa de que 
os índices de abstenção fossem 
expressivamente maiores que 
no primeiro turno, o que aca-

bou não acontecendo. No total, 
43.756 eleitores deixaram de 
votar, o equivalente a 15,62% 
do total (no primeiro turno foi 
de 41.889, 14,95%). Brancos 
somaram 5.198 (2,2%) e nu-
los foram 11.260 (4,7%). No 
primeiro turno, brancos foram 
7.637 (3,2%) e nulos, 13.365 
(5,6%).

Logo após a confirmação 
da vitória, Romero Rodri-

gues garantiu que vai traba-
lhar para pacificar a cidade. 
“Nosso objetivo é o futuro. O 
passado já passou”, declarou 
o prefeito eleito. Romero Ro-
drigues Veiga tem 46 anos, 
é casado, pai de dois filhos 
e formado em engenharia 
agrônoma pela Universidade 
Federal da Paraíba. Foi verea-
dor por quatro mandatos, de-
putado estadual e atualmente 

é deputado federal. Com sua 
eleição, o primeiro suplente, 
Major Fábio, volta à Câmara 
dos Deputados. Depois da 
apuração, Romero, acom-
panhado do vice, Ronaldo 
Cunha Lima Filho, do senador 
Cássio e do vice-governador 
Rômulo Gouveia, deslocou-se 
até o Parque do Povo, onde a 
festa da vitória foi animada 
pelo cantor Capilé.

Tranquilidade marcou eleição em JP e CG
SEGURANÇA REFORÇADA

O segundo turno 
das eleições municipais 
para prefeito nas ci-
dades de João Pessoa 
e Campina Grande foi 
marcado pela tranqui-
lidade e sem ocorrência 
grave de crime eleito-
ral. No primeiro turno, 
foram registradas 248 
ocorrências nos 223 mu-
nicípios da Paraíba; já 
no segundo turno, fo-
ram contabilizadas ape-
nas cinco ocorrências, 
sendo três em Campina 
Grande e duas em João 
Pessoa, com maior in-
cidência de compra de 
votos, aglomeração de 
eleitores e apreensão de 
veículos com material 
irregular. Uma redução 
de 87% em compara-
ção ao primeiro turno. 
Quanto aos crimes vio-
lentos letais, a redução 
foi de 57% comparados 

ao mesmo período do 
ano passado em toda a 
Paraíba. 

Os números foram 
divulgados ontem pela 
manhã, na Secretaria de 
Segurança e Defesa So-
cial, pelo secretário exe-
cutivo da Segurança, 
Jean Nunes; o coman-
dante da Polícia Militar, 
coronel Euller Chaves; o 
comandante do Corpo 
de Bombeiros, coronel 
Jair Carneiro; e a dele-
gada geral de Polícia Ci-
vil, Ivanisa Olímpio.  

Foram coibidas irre-
gularidades como boca 
de urna, transporte não 
autorizado ou irregular 
de eleitores e donativos; 
manifestação ou aglo-
meração em favor de 
candidato; venda de be-
bida alcoólica durante o 
período da ‘Lei Seca’ e 
perturbação da ordem 
pública (desordens). 

Para o segundo tur-
no, a Secretaria de Es-

tado da Segurança e da 
Defesa Social (Seds) mo-
bilizou 2.887 homens 
e mulheres, entre poli-
ciais militares (2.500), 
civis (240) e bombeiros 
(147). Em João Pessoa, 
14 delegacias distritais 
permaneceram abertas 
em regime de plantão 
(9 delegacias distritais 
e 5 especializadas) com 
170 policiais de serviço. 
Em Campina Grande, o 
plantão foi realizado na 
Central de Polícia, com 
70 policiais civis dispo-
níveis.

 A Seds, mais uma 
vez, investiu na integra-
ção, em conjunto com a 
Justiça Eleitoral, unindo 
todos os que atuam di-
retamente na seguran-
ça das eleições, centra-
lizando as informações 
e garantindo à popula-
ção respostas em tempo 
real a todas as ocorrên-
cias registradas nas Elei-
ções 2012.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Famup alerta 
prefeitos sobre 
importância 
da transição 

Facilitar o acesso dos 
prefeitos eleitos ao proces-
so de transição. A recomen-
dação foi do presidente da 
Federação das Associações 
dos Municípios da Paraíba 
(FAMUP) e prefeito de Picuí, 
Buba Germano. 

Ele lembrou ainda que 
o pedido segue o que deter-
mina a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e Resolução 
do Tribunal de Contas da 
Paraíba.

A preocupação do pre-
sidente da Famup foi exter-
nada durante reunião reali-
zada pela Caixa Econômica 
Federal com os 38 prefeitos 
eleitos da região do Com-
partimento da Borborema, 
em Campina Grande.

De acordo com Buba, 
a omissão de informações 
por parte das atuais admi-
nistrações cria inúmeras di-
ficuldades para os gestores 
que tomarão posse em 1º 
de janeiro, por conseguinte, 
levando a população, que 
nada tem a ver com as que-
relas políticas, a sofrer com 
essas medidas.

Sobre o comportamen-
to das receitas municipais, 
Buba Germano pontuou que 
“não existe fórmula mágica, 
quem quiser fazer reser-
va financeira deve tomar 
as precauções em janeiro e 
fevereiro, já que o Tesouro 
da União nunca cumpre a 
previsão anunciada no final 
do ano. A receita é flutuante 
e não linear. Daí, a necessi-
dade de os novos gestores 
terem o cuidado para não 
desequilibrar as finanças 
dos seus municípios logo no 
início do mandato”.

Representantes da segurança pública anunciaram ontem o sucesso da operação na Paraíba

Romero Rodrigues 
confirmou que vai pedir 
uma audiência com o atual 
prefeito Veneziano Vital do 
Rêgo para tratar da questão 
da transição do governo. 
Alguns auxiliares do pee-
medebista, a exemplo dos 
secretários Marisa Agra 
(Saúde) e Ricardo Pedrosa 
(Planejamento), já adian-
taram que estão disponí-
veis para colaborar com o 
processo. Até o fechamen-
to desta edição, Veneziano 

não havia se manifestado 
oficialmente a respeito do 
resultado das eleições. Seu 
irmão, o senador Vital do 
Rêgo Filho, falou através 
das redes sociais. Ele re-
conheceu a derrota ainda 
durante a apuração. “Obri-
gado aos campinenses que 
acreditaram em nossas 
propostas. Com fé inaba-
lável, estaremos sempre 
juntos. Agradecer a Deus a 
oportunidade de fazer esta 
campanha. À nossa candi-

data, mulher competente 
que defendeu nossas idéias. 
À nossa militância aguer-
rida, insuperável nas ruas 
e ao nosso líder ‘Vené’, que 
enfrentou a tudo com uma 
força sobre-humana. Saí-
mos mais fortes”, afirmou.

Em coletiva, Tatiana 
Medeiros também agrade-
ceu o apoio de militantes e 
correligionários e os votos 
recebidos. “Quero agrade-
cer a esses quase 90 mil 
campinenses que acredita-

ram em mim, que deposi-
taram a sua confiança em 
mim e em Bruno Roberto 
(o vice). Continuarei traba-
lhando e lutando por Cam-
pina Grande, o que tenho 
feito ao longo de minha 
vida. Essa foi uma campa-
nha de superação”, afirmou 
a prefeitável derrotada.

O prefeito eleito Rome-
ro Rodrigues agendou uma 
entrevista coletiva para a 
manhã de hoje. A expectati-
va é de que o tucano já dê 

sinais a respeito da compo-
sição da equipe de transição 
e dos nomes que deverão 
compor sua equipe de go-
verno. Mas, já no domingo, 
o tucano adiantou quais as 
duas ações imediatas que 
adotará após a posse. “Va-
mos agir de forma enérgica 
com uma ação na área de 
saúde, fazendo um mutirão 
nessa área, e também um 
outro de limpeza urbana e 
recuperação da infraestru-
tura da cidade”, explicou.

Eleito quer audiência com Veneziano Vital do Rêgo

O prefeito eleito, Romero Rodrigues, comemorou a vitória ao lado do vice, Ronaldo Cunha Lima Filho, e do senador Cássio Cunha Lima

“Além do efetivo de prontidão 
nas ruas e nas delegacias, mais uma 
vez, a segurança nas eleições foi mo-
nitorada pelos Centros de Comando, 
em razão de um trabalho de compe-
tência da Polícia da Paraíba”, disse o 
coronel Euler Chaves. 

Na capital paraibana, 160 policiais 

militares estiveram de prontidão no 
Busto de Tamandaré, onde a festa da 
vitória do prefeito eleito aconteceu. 
Em Campina Grande, a festa aconte-
ceu no Parque do Povo, no Centro, 
onde 200 policiais militares e uma 
equipe de resgate do Corpo de Bom-
beiros marcaram presença. 

FOtO: Evandro Pereira
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MENSALÃO

Ministros do STF devem 
considerar vários crimes 
diferentes como um só

Penas podem sofrer redução
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Brasília – A fixação de 
penas da Ação Penal 470, o 
processo do Mensalão, fase 
iniciada na última semana 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), pode sofrer al-
terações significativas até o 
fim do julgamento. Além de 
revisões pontuais nos votos, 
os ministros podem adotar 
uma tese bastante favorável 
aos réus, considerando vá-
rios crimes diferentes como 
um só.

Nessa modalidade de 
cálculo de penas, chamada 
continuidade delitiva, os 
ministros podem concluir 
que, com mais de uma ação, 
os réus praticaram dois ou 
mais crimes da mesma es-
pécie como consequência 
do primeiro. Em seguida, 
aplicam apenas a pena re-
ferente ao crime mais grave, 
aumentada de um sexto a 
dois terços.

 A hipótese de continui-
dade delitiva já está sendo 
usada para fixar penas nos 
casos em que houve vários 
atos de um mesmo crime, 
como no de lavagem de di-
nheiro – quando o publici-
tário Marcos Valério fez 46 
operações, por exemplo. 
Para evitar uma punição 
muito grande, os ministros 
optam por fixar somente 
uma pena, somando o agra-
vante no final.

A continuidade delitiva 
para crimes diferentes, no 
entanto, foi abordada em 
plenário apenas na última 
quinta-feira. Na ocasião, os 
ministros tentavam conven-
cer o revisor da ação penal, 
Ricardo Lewandowski, a 
tornar seu voto mais severo 
na condenação de Ramon 
Hollerbach, sócio de Marcos 

Valério, pelo crime de lava-
gem de dinheiro.

“Eu estarei disposto a 
fazer reajustes e também 
a homogeneizar esses cri-
térios à medida que nós, 
depois, na pena final, de-
cidíssemos que em vez  de 
caracterizar o concurso ma-
terial entre determinados 
delitos, ficasse caracteriza-
da a continuidade delitiva”, 
respondeu o revisor. No 
concurso material, as penas 
para crimes diferentes são 
somadas.

Lewandowski citou 
como exemplo o caso dos 
crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva e pecu-
lato. “Poderia-se, eventual-
mente, evoluir no sentido 
de, em vez de considerar o 
concurso material, [consi-
derar] a continuidade de-
litiva, aí eu internamente 
reajustaria meus critérios”, 
completou.

Os ministros Marco 
Aurélio e Celso de Mello 
concordaram com a possibi-
lidade de aplicação do mo-
delo proposto pelo revisor, 
lembrando que o Código Pe-
nal permite a aplicação da 
continuidade delitiva não 
só em crimes idênticos, mas 
sim da mesma espécie. “Da 
mesma natureza pode ser 
crime contra a administra-
ção pública”, acrescentou a 
ministra Cármen Lúcia.  

A tese só deve ser dis-
cutida de forma definiti-
va no fim do julgamento. 
Desde o início da dosime-
tria (cálculo das penas dos 
réus), vários integrantes 
da Corte estão ressalvando 
que abordarão o assunto 
assim que todas as penas 
forem fixadas. “Vamos dei-
xar claro que esse ajuste 
no final é compatível com 
a complexidade da própria 
dosimetria. É natural que 
ajustemos à medida que as 
discussões avancem”, disse 
o presidente da Corte, Car-
los Ayres Britto.

Foto: Antonio Cruz/ABr

Brasília - O prefeito elei-
to de São Paulo, Fernando 
Haddad, esteve ontem com 
a presidente Dilma Rousseff, 
no Palácio do Planalto, para 
agradecer o empenho da 
presidente na campanha por 
sua eleição e iniciar o diálogo 
para uma rotina de atuação 
conjunta entre a prefeitura 
e a União. Segundo Haddad, 
esse diálogo pode ser feito 
com a formação de um grupo 
de trabalho e a renegociação 
da dívida de São Paulo. Além 
disso, investimentos federais 
no Estado estão entre os as-
suntos prioritários.

“[Agimos] sem perder 
tempo, assim como vamos 
estabelecer com o governo 
Kassab [Gilberto Kassab, 
atual prefeito de São Paulo] 

uma transição de alto nível 
que possa trocar informa-
ções. Quero promover esse 
mesmo tipo de interlocução 
com o Governo Federal. Pode 
ser muito proveitoso que já 
haja um grupo de trabalho 
discutindo também as parce-
rias que foram anunciadas”, 
disse Haddad.

Durante a campanha, 
a presidente Dilma parti-
cipou de dois comícios de 
Haddad. Perguntado se o 
apoio de Dilma foi funda-
mental para sua eleição, o 
prefeito eleito respondeu 
que todo o apoio é funda-
mental. “Lula [ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva] e Dilma são figuras 
centrais no cenário político 
nacional”, destacou. Sobre 
o papel de Lula na gestão 
à frente da prefeitura da 
capital paulistana, Haddad 

disse que o ex-presidente 
“é um conselheiro”.

Sobre a passagem de go-
verno na prefeitura, ele infor-
mou que Antônio Donato, co-
ordenador de sua campanha 
eleitoral irá coordenar tam-
bém a equipe de transição 
que deve ser formada pelos 
mesmos integrantes de sua 
campanha. O anúncio de se-
cretários de governo, segun-
do ele, será feito apenas de-
pois do estudo e discussão do 
organograma da prefeitura.

Acompanhado da mu-
lher, Haddad relatou que a 
conversa com a presidente 
Dilma também serviu para 
“matar saudades”. Haddad 
disse que nos próximos dias 
irá descansar e na outra se-
mana inicia o trabalho de 
transição de governo.

Do Palácio do Planalto, 
ele seguiu para o Ministério 

da Educação para reencon-
trar e agradecer a equipe que 
chefiou enquanto foi ministro 
da Educação. “Uma parte do 
êxito que logrei em São Paulo 
tem muito a ver com o que os 
professores e professoras do 
Brasil conseguiram durante 
minha gestão”, avaliou.

Com a vitória de Fer-
nando Haddad, o PT retoma 
o comando da maior cidade 
do Brasil interrompendo um 
ciclo em que a capital paulis-
tana foi comandada pela do-
bradinha PSDB e Democratas 
(DEM). No primeiro discurso 
após o resultado das urnas, 
na noite de anteontem, ele 
disse que pretende fazer par-
cerias com os governos fede-
ral, estadual e com empresas 
privadas, além de investir 
em serviços essenciais, como 
saúde, transporte, educação 
e habitação.

Haddad agradece apoio da presidente Dilma
SÃO PAULO

Brasília - O PMDB, partido do 
vice-presidente da República, Mi-
chel Temer, foi a sigla que conquis-
tou o maior número de prefeituras 
– 1.041 – entre os 5.568 municípios 
onde houve disputa eleitoral. O 
PSDB ficou em segundo lugar, com 
718 municípios, seguido pelo PT, 
que venceu em 566, de acordo com 
levantamento feito pela Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), com 
base em dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Em quatro cidades 
o resultado das eleições poderá ser 
mudado devido a decisões judiciais.

Criado no ano passado e dispu-
tando sua primeira eleição, o PSD 
saiu vitorioso da disputa pelo Exe-
cutivo municipal em 502 cidades, 
ficando em quarto lugar, seguido 
pelo PP (472), PSB (428), PDT (319), 
PTB (297), DEM (278), PR (277)  e 
PPS (126).

Entre as 26 capitais, o PSB, do 
governador de Pernambuco, Edu-
ardo Campos, foi a legenda mais 
vitoriosa, com cinco conquistas - Re-
cife, Fortaleza, Cuiabá, Porto Velho 
e Belo Horizonte-, seguido pelo PT, 
partido da presidente Dilma Rous-
seff, e do PSDB, do senador Aécio 
Neves (MG), que venceram em 
quatro cada. O PT ganhou em São 
Paulo, Rio Branco, João Pessoa e 
Goiânia. Já o PSDB saiu vitorioso em 
Teresina, Manaus, Belém e Maceió.

O PDT, do ex-ministro Carlos 
Lupi, ficou em quarto lugar em 
número de capitais conquistadas 
– Porto Alegre, Curitiba e Natal –, 
seguido pelo PP, PMDB e DEM, com 
duas cada. O PP, do deputado fede-
ral Paulo Maluf, ganhou em Palmas 
e Campo Grande, o PMDB, no Rio 
de Janeiro e em Boa Vista, e o DEM 
em Aracaju e Salvador.

Pela primeira vez em sua his-
tória, o PSOL ganhou uma disputa 
pelo Executivo municipal ao con-

quistar a prefeitura de Macapá. O 
PTC, PSD e o PPS também venceram 
a disputa em uma capital cada: São 
Luís, Florianópolis e Vitória, respec-
tivamente.    

Levando em conta a votação 
do primeiro turno, o PT foi o par-
tido que recebeu o maior núme-
ro de votos em todo o país, com 
17.188.748, à frente do PMDB, que 
obteve 16.665.662 votos, conforme 
levantamento do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap), com base em dados 
do TSE.

O PSDB ficou em terceiro lu-
gar em número de votos, com 
13.842.265, seguido pelo PSB 
(8.600.892), PDT (6.248.481) e PSD 
(5.813.451). O PT conseguiu o me-
lhor resultado, considerando o 
número de votos, porque obteve 
votações expressivas em grandes 
centros, como São Paulo, maior 
colégio eleitoral do país, Salvador, 
Belo Horizonte e Fortaleza.

PMDB, PSDB e PT conquistam o 
maior número de prefeituras no país

ELEIçõES 2012

Brasília - Os tribunais 
brasileiros resolveram 26 
milhões de processos em 
2011. O volume, semelhan-
te ao de ações que ingres-
saram ao longo do ano, in-
dica crescimento de 7,4% 
em relação a 2010. O au-
mento foi insuficiente para 
reduzir o estoque de casos 
pendentes na Justiça. O prin-
cipal motivo é o aumento da 
demanda. No ano passado o 
número de casos novos su-
biu 8,8% e o número de pro-
cessos em tramitação atingiu 
quase 90 milhões.

Os dados fazem parte 
do levantamento Justiça em 
Números relativo a 2011, di-
vulgado ontem pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 
O documento, que está em 
sua oitava edição, apresenta 
diagnóstico dos diversos 
seguimentos da Justiça bra-
sileira, com indicadores 
sobre demanda, produtivi-
dade, pessoal e despesas.

O levantamento aponta 

como “maior causa da mo-
rosidade” os processos de 
execução de título extrajudi-
cial fiscal, que representam 
cerca de 35% do total de 
processos que tramitaram 
na primeira instância em 
2011 e apresentam taxa de 
congestionamento de 90%.

A despesa da Justiça foi 
R$ 50,4 bilhões no ano passa-
do, o que mostra aumento de 
1,5% em relação a 2010, des-
consideradas as inclusões de 
tribunais feitas no relatório 
relativo a 2011. Aproximada-
mente 90% desta despesa 
corresponde a gastos com 
recursos humanos (R$ 45,2 
bilhões), considerando todos 
os servidores ativos, inativos, 
servidores que não integram 
o quadro efetivo, além de gas-
tos com ajuda de custo, diári-
as, passagens e auxílios.

O relatório do CNJ traz 
ainda recomendações ao 
Poder Judiciário, com base 
nos dados apurados. A ide-
ia é informar à população a 
diferença entre a data de dis-
tribuição de um processo e a 
sua data de baixa. 

26 milhões de processos 
são concluídos em 2011

TRIBUNAIS BRASILEIROS

Ivan Richard e Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff abraça o prefeito eleito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto, em Brasília
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Furacão ‘congela’ campanha nos 
EUA e abre chance para Obama 

MUNDO

Nova York - Em meio ao 
clima de tensão na costa les-
te dos Estados Unidos com a 
proximidade do furacão Sandy, 
que deveria atingir a região na 
noite de ontem, já se pode per-
ceber os efeitos da tempestade 
também sobre a campanha 
eleitoral no país, a uma semana 
do dia em que os americanos 
elegerão seu presidente. 

O governo declarou es-
tado de emergência em oito 
Estados e os cuidados incluem 
a paralisação dos transportes 
públicos, escolas e o cancela-
mento de mais de 6,8 mil voos. 
Os meteorologistas, no entan-
to, não garantem se as medidas 
de precaução serão realmente 
necessárias ou apenas excesso 
de preocupação. Em sua passa-
gem pelo Haiti, Cuba e outras 
ilhas do Caribe, o furacão San-
dy deixou mais de 40 mortos. 

Nos EUA, um dos efeitos 
já aparentes é o impacto do 
furacão sobre as estratégias 
do democrata Barack Obama, 
que quer manter-se na Casa 
Branca, e seu rival nas urnas, 
o republicano Mitt Romney. 
Além das mudanças de agenda 
e cancelamento de compro-
missos importantes, o ciclone 
deve ofuscar Romney e colocar 

os holofotes sobre Obama, cuja 
capacidade de líder da nação 
será observada de perto pelos 
eleitores. 

O democrata esteve na 
Flórida na noite de domingo, 
mas teve de cancelar um even-
to planejado para hoje ao lado 
do ex-presidente Bill Clinton 
no Estado. Ele deve retornar di-
retamente à Casa Branca para 
monitorar a trajetória do fura-
cão, devido ao “agravamento 
das condições meteorológicas 
na região de Washington”. 

Pode ser que Obama sim-
plesmente não queira ficar 
isolado no sul do país. Mas há 
também a possibilidade de que 
ele tenha pensado ser inapro-
priado fazer um discurso de 
campanha, no qual provavel-
mente atacaria seu oponente, 
parecendo pouco animado no 
momento. É um sinal da cres-
cente seriedade da ameaça 
trazida pelo fenômeno meteo-
rológico. 

No último domingo, todos 
os planos do presidente foram 
alterados, primeiro com o can-
celamento de eventos, depois 
com o retorno deles à agenda. 
Por fim, o cancelamento defini-
tivo. Ninguém parece saber se 
a tempestade vai criar um cli-
ma de caos ou uma catástrofe 
nacional de grandes propor-
ções, mas seu impacto político 
já é fato. 

Por um lado, o furacão 

Os chefes de governo da Espanha, 
Mariano Rajoy, e da Itália, Mario Mon-
ti, falaram ontem  sobre sua “visão 
compartilhada” dos problemas da Eu-
rozona e da UE e descartaram, por en-
quanto, recorrer à ajuda europeia para 
seus países.

 Em entrevista coletiva em Madri, 
os dois dirigentes determinaram “a 
recuperação econômica e a criação de 
emprego de qualidade” como seu obje-
tivo comum. Além disso, disseram que 
não planejam, por enquanto, compa-
recer ao mecanismo pelo qual o Banco 
Central Europeu (BCE) compraria a dívi-
da de seus países.

O Executivo espanhol “entende 
que não é imprescindível neste momen-
to” pedir ajuda europeia.

Já Monti garantiu que “não pensa 
que a Itália tenha que ativar este ins-
trumento” europeu e expressou seu 
convencimento de que o nível atual do 
prêmio de risco “é mais alto do que jus-
tifica o mercado”.

 Também avaliou positivamente a 
existência do mecanismo europeu, mas 
afirmou que uma vez que foi criado “é 
muito importante que funcione, que 
não sirva somente em teoria”.

Os dois líderes se mostraram reti-
centes à ideia alemã de criar um “su-
percomissário” econômico na União 
Europeia, que supervisionaria os orça-
mentos dos Estados-membros, e que 
foi apoiada pelo presidente do Banco 
Central Europeu (BCE), o italiano Mario 
Draghi.

Rajoy rejeitou à ideia alemã ao ga-
rantir que a UE “tem que determinar 
primeiro o que quer ser, aonde quer ir”, 
porque o razoável é que caminhe para 
uma maior integração política e econô-
mica, para uma união bancária e fiscal.

 Monti considerou que a ideia “não 
soa bem” se o que se pretende é dar 

credibilidade e confiança aos mercados, 
que podem pensar que os instrumentos 
dos quais a UE já dispõe não funcionam.

 No texto da declaração conjunta, 
ambos os países coincidiram em dizer 
que “existe uma necessidade de se bus-
car todos os meios disponíveis, tanto 
em nível europeu quanto nacional, com 
o objetivo de estimular o emprego de 
qualidade, o investimento e o cresci-
mento econômico, na atual conjuntura 
de consolidação fiscal e racionalização 
do gasto público”.

 Também pediram aos países do 
Eurogrupo para “concordarem rapida-
mente com as diretrizes do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade (MEE) para po-
der realizar a recapitalização direta dos 
bancos europeus”.

A decisão dos líderes da UE adota-
da na cúpula que realizaram no último 
dia 29 de junho sobre este mecanismo 
está paralisada diante da postura da 
Alemanha que não quer a recapitaliza-
ção direta dos bancos com problemas, 
como no caso da Espanha.

 No último Conselho Europeu, a 
Alemanha enterrou a possibilidade de 
o governo espanhol poder se benefi-
ciar de forma retroativa da recapitali-
zação direta e evitar o impacto que a 
injeção de capital teria nas contas pú-
blicas.

A Espanha prevê pedir 40 bilhões 
de euros da linha de crédito de até 100 
bilhões aprovada pelos países do euro 
para o saneamento dos bancos espa-
nhóis.

 Rajoy garantiu hoje, a respeito 
das declarações do presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Obama, que disse 
em entrevista que não se pode permi-
tir que a Espanha seja derrubada, ar-
rastada pela crise, que está “absoluta-
mente convencido” de que isso não vai 
acontecer.

Espanha e Itália descartam 
pedir ajuda à União Europeia

CRISE ECONÔMICA

O governo americano 
decretou emergência em oito
Estados devido ao Sandy

Sandy “congela” a campanha, 
já que os candidatos não farão 
discursos. E mesmo que deci-
dissem falar, a mídia não gas-
taria tempo repercutindo suas 
declarações. Mas o fenômeno 
também volta as atenções para 
o presidente, que como líder 

da nação toma o papel central 
da situação. É uma plataforma 
bastante desigual e Mitt Rom-
ney pode ficar ofuscado en-
quanto o drama se desdobra. 
Obama ganha a oportunidade 
de demonstrar sua força de li-
derança. 

Brasília – As eleições 
municipais no Chile, ocorri-
das no último domingo, in-
dicaram o desânimo do elei-
torado. Pelos dados oficiais, 
70% do total de 13 milhões 
de eleitores se abstiveram de 
votar para prefeito e verea-
dores. Dos 30% que foram 
às urnas, a maioria escolheu 
candidatos de esquerda e de 
centro, derrotando os parti-
dos conservadores.

No Chile, o voto é facul-
tativo. Até 2008, era obri-
gatório. Analistas políticos 
chilenos disseram que o pro-
tagonista das eleições foi o 
alto nível de abstenção. Para 
os analistas, a abstenção in-
dica a apatia política no país. 
A campanha no Chile foi diri-
gida aos jovens.

As convocações para a 
abstenção foram incentiva-
das pela Assembleia Coorde-
nadora de Estudantes Secun-
dários. A porta-voz , Eloisa 
Gonzalez, disse que o apelo é 
uma forma de repudiar atos 
e práticas políticas.

Os partidos da aliança 
do presidente do Chile, Se-

bastián Piñera, perderam 
um dos principais redutos 
eleitorais do país - Santiago, 
a capital. A candidata Caro-
lina Toha, do Partido para a 
Democracia, venceu o atual 
prefeito Pablo Zalaquett, da 
União Democrática Indepen-
dente.

Uma derrota considera-
da emblemática é a de Cris-
tián Labbé, que integrou o 
governo do ex-presidente 
Augusto Pinochet (1973-
1990) . Ele foi derrotado pela 
candidata independente Jo-
sefa Errázuriz. Labbé tentou 
governar Providencia, uma 
das principais cidades do 
Chile.

Abstenção atinge 70% 
nas eleições do Chile

PLEITO MUNICIPAL 
FOTO: Divulgação

O presidente Obama está preocupado com a passagem do Sandy
No país, o voto 
é facultativo. Os 
analistas disseram
que a abstenção 
indica a apatia 
política no Chile.
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Treze fica na Série C 
e já planeja temporada
do próximo ano

JUB’S 2012

Atletas da Faculdade 
Maurício de Nassau 
brilham em Foz do Iguaçu

Futsal paraibano é ouro
O futsal paraibano fez bo-

nito nos Jogos Universitários 
Brasileiros (Jub´s 2012), que 
se encerrou no último final 
de semana, em Foz do Igua-
çu, no Paraná. Representado 
pela equipe feminina da Fa-
culdade Maurício de Nassau, 
de João Pessoa, o Estado se 
sagrou campeão de forma ar-
rasadora e invicta quando, na 
final, venceu por 1 a 0 a Facul-
dade Maurício de Nassau, do 
Rio Grande do Norte, ficando 
com o título da competição. 
Foram 14 gols marcados e 
nenhum sofrido, totalizando 
quatro vitórias consecutivas.

Considerada a maior 
competição universitária do 
Brasil, os Jub´s 2012 contou 
com cerca de 3.000 atletas 
dos 26 estados brasileiros  e 
o Distrito Federal. “A deter-
minação, humildade, con-
centração, aplicação tática e 
muita raça foram os fatores 
determinantes para a nossa 
conquista nesta competição”, 
disse Ledejane Costa, capitã 
da equipe campeã de futsal.

Organizadas e realizadas 
pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB), as Olimpíadas 

Confederação 
convoca atleta
da Paraíba para
Circuito Caixa

O paraibano José 
Wellington Saraiva Medei-
ros, atleta paralímpico da 
Associação Atlética de Por-
tadores de Deficiência da 
Paraíba (AAPD-PB) é um dos 
87 atletas selecionados pela 
Confederação Paralímpica 
Brasileira para participar, no 
período de 30 de novembro 
a 2 de dezembro, da 3ª Fase 
Nacional do Circuito Lote-
rias Caixa Brasil de Atletismo, 
Halterofilismo e Natação, que 
acontecerá na cidade de For-
taleza, no Ceará. Seu nome foi 
confirmado ontem no site ofi-
cial da confederação.

Wellington Saraiva vai 
competir na prova de atle-
tismo, modalidade que se 
destacou nos Jogos Paralim-
picos Escolares Brasileiros, 
que aconteceu recentemente 
em São Paulo. Hospedagem, 
transporte e alimentação 
já foram reservados para o 
atleta paraibano que, por en-
quanto, encontra-se em João 
Pessoa treinando fortemente 
visando a competição.

No último fim de sema-
na, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), por meio de 
seu Departamento Técnico 
(Ditec), disse que homolo-
gará as marcas obtidas pelos 
competidores do Atletismo 
durante as Paralimpíadas 
Escolares, visando a 3ª Fase 
Nacional do Circuito Loterias 
Caixa Brasil de Atletismo, 
Halterofilismo e Natação.

A entidade garantiu que 
os atletas precisam seguir 
alguns critérios para parti-
cipar da 3ª Fase Nacional do 
Circuito. A prova na qual con-
seguiu o índice deverá ser 
obrigatoriamente oferecida 
no evento, com as mesmas 
especificações técnicas e re-
gras do Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC). Além 
disto, o atleta deve ter dispu-
tado a prova durante alguma 
das Fases Regionais do Cir-
cuito.

Apenas os atletas da 
natação não terão as mar-
cas reconhecidas pelo CPB 
por conta da diferença na 
metragem das piscinas. As 
Paralimpíadas Escolares fo-
ram disputadas em piscina 
curta, de 25m. As provas do 
Circuito Caixa são realizadas 
em piscinas longas, de 50m. 
Os clubes têm até o dia 1º de 
novembro para confirmar a 
inscrição dos atletas. (ML)

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Universitárias 2012 reuni-
ram, durante dez dias, com-
petições em quatro esportes 
coletivos (basquete, futsal, 
handebol e vôlei) e quatro 
individuais (atletismo, judô, 
natação e xadrez), juntando 
atletas olímpicos e pan-ame-
ricanos a estudantes e atletas 
amadores para interagir, dis-
putar medalhas e provar que 
é possível ser atleta de alto 
rendimento e fazer parte das 

Seleções Brasileiras sem dei-
xar de valorizar os estudos e a 
vida acadêmica. 

Para se sagrar campeã 
dos Jogos Universitários Bra-
sileiros 2012, a equipe pa-
raibana venceu a Faculdade 
Maurício de Nassau-RN (2x0) 
a Univag/MT (9x0), Uninor-
te/AM (2x0) e novamente a 
Maurício de Nassua-RN (1x0). 
Durante os jogos, o técnico 
Maximiano Farias (Manuka) 

utilizou as seguintes atletas: 
Lais, Carol, Lucielene, Priscila 
Lyra, Priscilla Dallas, Ledeja-
ne Costa, Kamila, Alany, Klycia 
Lacerda e Jessika Jardim. 

Aline Pará – Quem tam-
bém se sagrou campeã dos Ju-
b´s 2012 foi a paraibana Aline 
Rosas (Aline Pará). Ela ajudou 
a equipe de handebol femini-
no, a Unipar (PR) a conquistar 
o título. Bicampeã pan-ame-
ricana, Aline Pará comandou 

e liderou seu time dentro das 
quadras. Sua equipe, na com-
petição, trouxe atletas da nova 
geração do handebol brasi-
leiro, como a ponta direita 
Daise Souza, a pivô Fernanda 
Marques, a ponta esquerda 
Larissa Araújo e a armadora 
esquerda Keila Alves. As qua-
tro conquistaram a inédita 
medalha de bronze para o 
Brasil nos Jogos Olímpicos da 
Juventude Cingapura 2010. 

A penúltima e quinta 
etapa do Circuito Parai-
bano de Hipismo 2012 
reuniu, no último sába-
do, 71 conjuntos na hípi-
ca Tuhany, localizada no 
bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa. As dis-
putas foram iniciadas pe-
los atletas da Série Escola 
Preliminar (com obstá-
culos de 60cm), seguidas 
pelas séries Escola Inter-
mediária (80cm), Escola 
Principal (90cm), Extra 
(1m), Principal (1,3m),  In-
termediária (1,2m) e Pre-
liminar (1,1m).

Entre os cavaleiros e 
amazonas em busca pe-
los pódios da competição, 
algumas das promessas 
do hipismo paraibano, 
com diversos títulos na 
bagagem, como o atleta 
Bruno Barros, campeão 
brasileiro na categoria Jo-

Bruno e Gabriela Dantas são destaques no Estadual
HIPISMO

Dois surfistas paraiba-
nos foram tratados como 
verdadeiros intrusos, no 
último fim de semana, em 
Pernambuco, durante as 
disputas da quarta etapa do 
Circuito Pernambucano de 
Surf, que ocorreu na Praia 
de Maracaípe. Eles foram 
obrigados a sair das ondas e 
levados para a delegacia. Ra-
phael Seixas e José Francis-
co, o Fininho, alegaram que 
foram agredidos por surfis-
tas pernambucanos, após 

avançarem para a fase final.
Os dois imediatamente 

se dirigiram à delegacia da 
cidade onde fizeram um Bo-
letim de Ocorrência explican-
do os detalhes das agressões. 
Outro paraibano, o surfista 
Erbeliel Andrade, acompa-
nhou os conterrâneos e tirou 
uma foto no momento do de-
poimento dos colegas. Nas 
redes sociais, a foto teve uma 
grande repercussão.

No depoimento, eles ale-
garam que a confusão começou 

por causa de uma manobra de 
marcação na onda dos adver-
sários, o que é permitido pelo 
regulamento do campeonato.

Apesar do acontecido, 
os atletas agredidos ain-
da voltaram para a água e 
disputaram a parte final da 
competição. Raphael termi-
nou em segundo lugar, en-
quanto Fininho em quarto. 
Elivelton Santos, uma das 
maiores revelações da Paraíba, 
foi o grande campeão da sua 
categoria.

Surfistas paraibanos são agredidos e acabam na polícia em PE

Flagrante da agressão sofrida pelos atletas paraibanos em PE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

vem Cavaleiro B e quarto 
lugar no ranking nacional, 
Gabriela Dantas e Jorge 
Luis Passamani, terceiro lu-
gar na categoria Principal 
do Circuito Manoel Leão, 
realizado em São Paulo, 
um dos torneios de maior 
destaque e importância no 
cenário hípico nacional.

Apesar da proximi-
dade do final do campeo-
nato, o diretor técnico da 
Federação Equestre Pa-
raibana e também atleta, 

Jorge Luis Passama-
ni,  garante que a 
definição dos campe-
ões paraibanos deve 
ficar mesmo para a 
última etapa do cir-
cuito. “De acordo 
com o regulamento, 
as etapas finais costumam 
oferecer uma pontuação 
maior para os vencedores. 
Assim, mesmo quem não 
participou das primeiras 
provas, ainda têm chances 
de lutar pelo pódio. Desta 

forma, conseguimos manter 
a emoção na competição do 
início ao fim.”

Bruno, assim como ou-
tros cavaleiros e amazonas 
paraibanos, está na disputa 
pelo título do Circuito Nor-

A disputa aconteceu na hípica Tuhnay em Mangabeira

Gabriela venceu a categoria Intermediária

te Nordeste e na tercei-
ra colocação do ranking 
nordestino. Lucas Dantas 
é outro paraibano que 
também se destaca no re-
gional e no nacional. 

No último sábado os 
campeões desta quinta 
etapa do Circuito Parai-
bano foram conhecidos 
e premiados. Na Escola 
Preliminar, o cavaleiro 
Roberto Kennedy levou a 
melhor. Maria Luiza Agra 
e Helena Leopoldina subi-
ram no lugar mais alto do 
pódio das categorias Es-
cola Intermediária (80cm) 
e Escola Principal (90cm), 
respectivamente. Já Bru-
no Barros e Jorge Luis 
Passamani confirmaram 
o favoritismo nas suas res-
pectivas categorias: Extra 
e Principal. Felipe Monte-
negro venceu na Prelimi-
nar (1,1m), enquanto Ga-
briela Dantas foi campeã 
na categoria Intermediá-
ria (1,2m). 

Atletas paraibanas no pódio exibem com orgulho a medalha de ouro conquistada no último domingo pelos Jogos Universitários de 2012

FOTOS: Ortilo Antônio
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Atletismo Paralimpico Caixa

FOTO: Divulgação



Paraibana Thati é bronze no
Circuito BB em Campinas
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AMADOR

Na decisão do terceiro 
lugar, ela enfrentou a 
conterrânea Bruna

O torcedor do Treze merece os parabéns assim como a 
sua diretoria e os jogadores. A nação trezeana mostrou 
todo o seu amor durante os jogos realizados no Estádio 
Amigão, deixando o clube em destaque nas arquiban-
cadas.  Não existe mais nenhuma dúvida sobre a maior 
torcida do estado. Foi uma grande festa na Série C do 
Campeonagto Brasileiro e segue nas apostas da Time-
mania, além do programa sócio torcedor. É realmente de 
tirar o chapéu. Que o exemplo dos trezeanos contagie 
as torcidas adversárias. Que botafoguenses e raposei-
ros sigam o bom exemplo.

Torcida nota 10

Galo bom de briga 
dentro e fora de campo

Fim de Brasileiro para o Treze em 2012 e a certe-
za do dever cumprido após a vitória de 2 a 0 diante da 
Luverdense, fora de seus domínios, a primeira e única 
na disputa, resultado que confirmou o representante 
paraibano na competição de 2013 e os mais importante: 
possibilita que novamente tenhamos dois clubes no Bra-
sileiro. Explica-se: A Paraíba só tem direito a uma vaga no 
Campeonato Brasileiro da Série D e como o Treze já está 
na C, significa dizer que o campeão estadual de 2013 se 
for o Galo vai abdicar da vaga para o vice campeão, como 
se verificou em 2012 quando o Campinense já estava na 
disputa e o Sousa, vice, foi o grande beneficiado.

Voltando ao Galo, o segundo semestre foi de muita 
tensão fora das quatro linhas por conta da briga na Jus-
tiça Comum que, embora não tenha terminado, deu se-
guidas vitórias, faltando tão somente a confirmação no 
julgamento do mérito. O mais importante, no entanto, é 
que o Galo mostrou ser bom de briga também dentro das 
quatro linhas e esteve muito próximo da classificação 
na última rodada. A campanha não foi um primor, mas se 
olharmos os números do Grupo A apenas Fortaleza, em 
primeiro, e Luverdense, em segundo superaram a barreira 
dos 30 pontos.

O Treze não se classificou, mas ficou a dois pon-
tos do terceiro e quarto colocados. Se o Icasa não tem 
vencido o Paysandu estaria na próxima fase. Se a gente 
fizer uma reflexão, analisar os problemas desde o início, 
pode se dizer que o alvinegro se superou, ficando a fren-
te do Santa Cruz, o campeão de público, porém ruim de 
bola e que mais uma vez não avança para a tristeza de 
sua imensa torcida. O Treze vai ter tempo suficiente para 
fazer o seu planejamento e buscar o acesso com mais 
tranquilidade em 2013.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Palmeiras perdeu para o 
Inter; o Sport para o São 
Paulo; o Figueirense em-
patou com a Portuguesa; 
e o Atlético de Goiás foi 
derrotado pelo Botafogo. A 
turma de baixo derrapou na 
última rodada do Brasileiro.

Fla agradece

Cuiabá Arsenal, Fluminense Imperadores e Coritiba Crocodiles 
venceram seus jogos no sábado (27) e agora se juntam aos 
paraibanos do Botafogo Espectros na disputa pelo título de 
campeão brasileiro do esporte da bola oval. O time paraibano 
derrotou o América por 28 a 14, em jogo realizado em Natal.

E falando ainda de Bota-
fogo, o presidente Nélson 
Lira foi reeleito no último 
domingo para mais um 
mandato a frente do 
clube. A sua maior meta é 
quebrar o jejum de 10 anos 
sem título estadual.

Nélson reeleito

Futebol americano

Muita sensatez dos clubes e da Federação em antecipar as 
datas dos jogos Treze x Botafogo e CSP x Botafogo pela 
Copa Paraíba Sub-21 que já tem o time da Maravilha classi-
ficado para a final. O Galo precisa vencer o Bota, amanhã, e 
torcer por uma derrota do CSP no próximo sábado.

Jogos antecipados

Oito duplas entraram em 
ação no último domingo, na 
arena montada no Parque do 
Taquaral, em Campinas-SP.  A 
paraibana Thati que joga com 
a mineira Érica ficou em ter-
ceiro lugar. E com as vitórias 
nas finais Josi/Thais (SC/RJ) 
e Oscar/Fabio Luiz (RJ/ES) 
foram os grandes campeões 
da quarta etapa do Circuito 
Banco do Brasil Nacional Vô-
lei de Praia, realizado desde a 
última sexta-feira.

No torneio feminino, 
Josi e Thais enfrentaram An-
drezza e Luciana (AM/CE) 
na decisão e venceram por 
2 sets a 1 (19/21, 21/13 e 
21/13). Érica Freitas e Thati 
(MG/PB) ficaram com a ter-
ceira colocação ao vencerem 
Naiana e Bruna (CE/PB) por 
2 sets a 0 (21/15 e 21/17).

Na decisão do masculino, 
Oscar e Fabio Luiz derrota-
ram Lipe e Beto Pitta (CE/RJ) 
por 2 sets a 1 (21/19, 20/22 e 
16/14) e subiram ao lugar mais 
alto do pódio. Carlos Luciano e 
Ferramenta (RJ) conquistaram 
a medalha de bronze depois 
da vitória sobre Edson Filipe 
e Márcio Gaudie (ES/RJ) por 2 
sets a 0 (22/20 e 21/12).

O Circuito Banco do Bra-
sil Nacional Vôlei de Praia 
foi classificatório para mais 
uma etapa do Circuito Banco 
do Brasil, que acontecerá no 

mesmo local, esta semana. 
As duas duplas finalistas em 
cada naipe garantiram vaga 
no principal torneio do país.

Mundial
Única dupla do Brasil 

inscrita na etapa da Tailân-

dia do Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia, Ágatha/Bár-
bara Seixas entrou direto no 
torneio principal e garantiu 
a medalha de bronze para o 
país. No último domingo, as 
brasileiras derrotaram Fen-
drick/Branagh, dos Estados 

Unidos, de virada, por 2 sets 
a 1 (19/21, 21/19 e 15/9), 
em 56 minutos, e subiram 
ao pódio pela primeira vez 
no Mundial.

A final foi decidida en-
tre Ukolova/Khomyakova, da 
Rússia, e Kessy/Ross, outra 
dupla dos Estados Unidos. 
Melhor para as norte-ame-
ricanas, que venceram por 2 
sets a 0 (21/17 e 21/19), em 
44 minutos de jogo, e garan-
tiram com a medalha de ouro 
da última etapa da temporada. 
As russas ficaram com a prata.

E, apesar de nem estar 
presente na etapa de encer-
ramento, a dupla Juliana/
Larissa ficou com o título de 
2012. As brasileiras já haviam 
somado 5.320 pontos ao lon-
go da temporada e poderiam 
ser alcançadas apenas pelas 
chinesas Chen Xue e Zhang Xi, 
que tinham 5.240. Com a au-
sência da dupla na China na 
lista de inscritos para a etapa 
da Tailândia, Juliana/Larissa 
já foi considerada campeã an-
tecipadamente.

Este é o sétimo título 
da dupla, que disputou nove 
temporadas do Circuito Mun-
dial desde sua formação, em 
2004. Com os títulos obtidos 
em 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2011 e 2012, Juliana 
e Larissa passam a formar a 
dupla recordista de títulos, 
superando as também brasi-
leiras Adriana Behar e Shel-
da, que venceram entre 1997 
e 2001, além de 2004.

Érica e Thati no pódio de mais uma etapa do Circuito BB de vôlei

Ágata e Bárbara conquistaram a terceira colocação no Mundial

Vettel amplia vantagem e desdenha 
das declarações de Fernando Alonso

Em excepcional fase 
desde o GP de Cingapura, 
Sebastian Vettel conquistou 
no último domingo, na Índia, 
sua quarta vitória consecu-
tiva na temporada 2012 da 
F1, ampliando de seis para 
13 pontos a vantagem em 
relação a Fernando Alonso 
na liderança do campeonato.

No sábado, o espanhol 
havia afirmado que sua luta 
no momento não é contra o 
piloto alemão, mas sim contra 
o projetista da Red Bull, Adrian 
Newey. Após a conquista do 
triunfo, Vettel fez questão de 
frisar que a evolução apre-
sentada pelo modelo RB8 se 

deve ao trabalho em conjunto 
de toda a equipe. “É muito 
difícil alcançar esse tipo de coi-
sa (quatro vitórias seguidas) e 
não fizemos esse prognóstico 
estatístico quando vencemos 
a primeira dessas provas. Fo-
camos em vencer uma a uma”, 
comentou.

“Foi tudo passo a pas-
so e todo o time está tra-
balhando fantasticamente 
bem. Não creio que haja um 
único fator de destaque para 
fazer a diferença. Você pode 
perceber isso em todas as 
áreas: não tivemos nenhum 
problema na última sex-
ta-feira, melhoramos o carro 

para o sábado junto com o 
suporte da fábrica (em Milton 
Keynes, Inglaterra), extraímos 
o máximo do carro na classifi-
cação e fizemos uma grande 
corrida. Os pitstops também 
foram ótimos. São detalhes 
fáceis de esquecer, mas que fi-
cam fáceis de lembrar quando 
algo dá errado”, ressaltou.

Pela quarta vez consec-
utiva no campeonato, Fer-
nando Alonso encerrou um 
GP atrás de Sebastian Vettel. 
Em Buddh, o espanhol lutou 
contra o domínio das Red 
Bulls e chegou em segundo, 
embora não tenha evitado 
um novo triunfo do alemão. 

Nos últimos cinco GPs, Vettel 
marcou 37 pontos a mais que 
o espanhol, que ainda assim, 
mantém o otimismo.

“Nada muda numa úni-
ca prova. Há 75 pontos em 
disputa e estamos 13 atrás 
(de Vettel). Sabemos que 
temos de evoluir. Não fomos 
tão rápidos, especialmente 
no sábado, mas podemos 
melhorar a situação em Abu 
Dhabi ou nos EUA. Vimos o 
problema de Mark (Webber) 
com o Kers e isso pode acon-
tecer com Seb ou conosco, 
então estou otimista”, de-
clarou o espanhol, sobre suas 
esperanças de título.

10 Sebastian Vettel 240
20 Fernando Alonso 227
30 Kimi Raikkonen 173
40 Mark Webber 167
50 Lewis Hamilton 165

60 Jenson Button 141
70 Nico Rosberg 93
80 Romain Grosjean 90
90 Felipe Massa 89
100 Sergio Pérez 66

Classificação
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Treze já planeja a Série C de 2013
após campanha irregular

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Diretoria faz avaiiação 
da disputa e começa um
novo planejamento

O presidente do Treze 
está muito entusiasmado 
com a permanência do Galo 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro de 2013, após ter 
vencido por 2 a 0 a Luver-
dense, em jogo disputado no 
último domingo no Estádio 
Paço das Emas, em Rio Ver-
de, no Mato Grosso. Com a 
vitória, o Alvinegro chegou 
a 22 pontos e terminou na 
quinta colocação do grupo A.

Com uma campanha 
bastante irregular, o Treze 
foi um time forte dentro de 
casa, vencendo seis jogos, 
empatando um e perdendo 
apenas dois. Mas, fora de 
casa foi um desastre. Perdeu 
sete dos oito jogos disputa-
dos. Além do mais, chegou a 
ser goleado diversas vezes, 
causando um profundo des-
contentamento em sua tor-
cida. Porém, a substituição 
do técnico Marcelo Vilar por 
Sérgio Cosme foi fundamen-
tal na reta final do campeo-
nato. Em dois jogos, ele teve 
cem por cento de aproveita-
mento, com vitórias sobre o 
Águia de Marabá, no Amigão, 
e a última contra a Luverden-
se, na primeira e única vitó-
ria da equipe fora de casa.

Em relação ao planeja-
mento do Treze para a próxi-
ma temporada - que este ano 
começa no dia 6 de janeiro 
com o Campeonato Parai-
bano - Fábio Azevedo disse 
que no máximo até hoje a 
diretoria vai se reunir para 
fazer uma avaliação da par-
ticipação do clube no Bra-
sileiro e já traça metas para 
2013. “Nós vamos nos reunir 
com calma e analisar tudo, 
inclusive a última fórmula de 
disputa do Campeonato Pa-
raibano de 2013, que sofreu 
mudanças na última reunião 
do conselho arbitral.”

Sobre a briga com a CBF, 
Fábio Azevedo explicou que 
está confiante na decisão da 
Justiça Comum, já que o di-
reito do Treze é bom. “Não 
é à toa que temos ganhado 
até agora e confio na vitória, 
na decisão final do Supre-
mo Tribunal Federal”, disse 
o presidente, sem temer re-
presálias da CBF, que pode-
ria punir o time paraibano, 
inclusive com o afastamento 
do Campeonato Brasileiro do 
próximo ano.

Em relação à Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, o pre-
sidente não mostrou interesse 
em brigar pela participação 
do clube na competição. O tre-
ze tinha conseguido o direito 
de representar o Estado, após 
vencer a Taça Paraíba Sub-18, 
mas a Federação Paulista re-
solveu convidar apenas o Bo-
tafogo na Paraíba. “Trata-se de 
uma competição juvenil que 
não tem a mesma importância 
de um profissional”, afirmou o 
dirigente.

presidente do 
Treze, Fábio 
azevedo, diz 
que não há 
interesse em 
disputar a copa 
são paulo de 
Juniores

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Com a vitória de domingo passado por 2 a 0, o Galo se vingou da Luverdense que havia vencido o jogo em Campina Grande por 2 a 1 no fechamento da primeira fase da Série C

Grupo B
Times PG J V E D GP GC SG
10 Macaé-RJ  32  18  9  5  4  33  17  16  
20  D. de Caxias-RJ  29  18  9  2  7  22  23  -1  
30  Chapecoense-SC  29  18  8  5  5  24  12  12  
40  Oeste-SP  29  18  8  5  5  22  19  3  
50  Caxias-RS  27  18  8  3  7  23  26  -3  
60  Brasiliense-DF  23  18  7  2  9  25  29  -4  
70  Vila Nova-GO  23  18  6  5  7  27  26  1  
80  Madureira-RJ  23  18  6  5  7  17  21  -4  
90  Santo André-SP  18  18  3  9  6  14  22  -8  
100  Tupi-MG  14  18  3  5  10  13  25  -12  

Série C - Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
10  Fortaleza-CE  39  18  11  6  1  28  11  17  
20  Luverdense-MT  34  18  10  4  4  32  26  6  
30  Icasa-CE  24  18  7  3  8  18  19  -1  
40  Paysandu-PA  24  18  5  9  4  26  19  7  
50  Treze-PB  22  18  7  1  10  24  33  -9  
60  Santa Cruz-PE  22  18  5  7  6  26  22  4  
70  Águia-PA  22  18  5  7  6  22  32  -10  
80  Cuiabá-MT  20  18  4  8  6  20  21  -1  
90  Salgueiro-PE  20  18  4  8  6  25  29  -4  
100  Guarany-CE  14  18  3  5  10       21      30        -9

Classificados e Rebaixados
Classificados para a segunda fase pelo Grupo A as equipes do Fortaleza,
Luverdense, Icasa e Paysandu; e pelo Grupo B
as equipes do Macaé-RJ, Duque de Caxias,
Chapecoense-SC e Oeste-SP.
Foram rebaixados as equipes do Salgueiro, Guarani-CE,
Santo André-SP e Tupi-MG

Classificação

O Centro Sportivo Paraibano será 
100% Botafogo, na noite de amanhã, 
quando o time da Maravilha do Con-
torno estará enfrentando o Treze, no 
Estádio Amigão, em Campina Gran-
de. O CSP torce por um empate ou 
vitória do time da capital para que se 
classifique de forma antecipada à se-
gunda fase da Copa Paraíba Sub-21. 
No próximo sábado, o CSP joga com 
o Botafogo, no Estádio da Graça, em 
João Pessoa, pela última rodada da 
fase de classificação da competição.  
“Futebol tem dessas coisas. Infeliz-

mente temos que torcer por um ad-
versário direto nosso”, disse ontem 
Gerson Júnior, auxiliar técnico do CSP. 
“É sempre bom a classificação de for-
ma antecipada, mesmo sem entrar 
em campo”, acrescentou ele.

O CSP treinou ontem à tarde no 
Busto de Tamandaré, na divisa entre 
as Praias de Cabo Branco e Tambaú. 
Hoje, a equipe retorna ás atividades 
nos dois expedientes. De manhã, faz 
treino com bola no Estádio Leonardo 
da Silveira, campo da Graça. A tarde, 
o encontrou será no campo do San-
tos, no conjunto Ernesto Geisel. “Já 
que não teremos nenhum amisto-
so até a partida contra o Botafogo, 

nossa intenção é treinarmos forte-
mente”, garantiu o auxiliar técnico. 
Depois das atividades de hoje, outros 
três treinos já estão agendados. “Ire-
mos dar um treino na quarta-feira, 
outro na quinta e o último na sexta”, 
assegurou Gerson Júnior.

CSP e Treze brigam pela segun-
da vaga para final da Copa Paraíba 
Sub-21, que dá ao campeão o direi-
to de representar o Estado na Copa 
do Brasil da próxima temporada – o 
Campinense já tem seu lugar assegu-
rado por ter sido campeão paraibano. 
O Botafogo já garantiu vaga na final 
da Copa, pois, na semana passada foi 
beneficiado com o empate sem gols 

entre Treze e Centro Sportivo Parai-
bano, em Campina Grande.

Ontem, a diretoria do CSP elo-
giou a iniciativa da FPF que fez mu-
danças na tabela da reta final da Copa 
Paraíba Sub-21. A iniciativa partiu da 
diretoria do Botafogo-PB, que pediu 
antecipação das duas últimas partidas 
do clube. Previsto anteriormente para 
o dia 7 de novembro, Treze e Bota se 
enfrentam amanhã, às 20h30, no Es-
tádio Amigão. A outra alteração diz 
respeito ao jogo do Botafogo contra 
o CSP, que iria acontecer no dia 11, e 
vai ser realizado no próximo sábado, 
às 16h, no Estádio da Graça, em João 
Pessoa. 

csp vai “secar” o alvinegro para garantir classificação
TORCIDA PELO BOTA

O Botafogo iniciou ontem 
os preparativos para o jogo 
de amanhã contra o Treze, às 
20h30, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. A partida 
pode definir a primeira coloca-
ção da Copa Paraíba Sub-21. O 
clube da Maravilha do Contor-
no é o líder com seis pontos e 
cem por cento de aproveita-
mento na competição, enquan-
to que o Galo já não tem mais 
chances cumpre tabela. 

O técnico Pedro Man-
ta não espera um jogo fácil, 
apesar do Galo já está fora 
da disputa. “Não vamos en-
contrar moleza. É um clás-
sico e o Treze já provou que 
tem uma boa equipe. Tive-
mos muita dificuldade para 
vencê-lo, quando jogamos 
aqui em João Pessoa. Lá em 
Campina Grande será ainda 
mais difícil”, disse o treina-
dor, que não quer nem saber 
de clima de já ganhou entre 
os jogadores.

Para Pedro Manta, conse-
guir pontuar neste jogo é mui-
to importante, porque nada 
está definido ainda. A equipe 
não deverá sofrer nenhuma 

Botafogo retorna aos treinos 
visando o jogo contra o Galo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

alteração em relação ao time 
que venceu o CSP por 3 a 1 na 
última partida. O elenco não 
tem nenhum problema de con-
tusão ou suspensão. Apesar da 
chegada de três novos jogado-
res, o treinador, a princípio, não 
deverá colocá-los para jogar de 
primeira.

Hoje, os jogadores vão 
treinar nos dois expedientes. 
Amanhã, a equipe só vai traba-
lhar à tarde. Pedro Manta vai 
comandar um treino apronto, a 
partir das 3h, no  Almeidão. 

Eleições
No último domingo, o em-

presário Nelson Lira foi reeleito 
para a presidência. Francisco 
de Assis é o vice. Este será o ter-
ceiro mandato no Botafogo. Os 
outros foram em 2008, quando 
foi campeão paraibano, e mais 
recente, em 2011. A eleição foi 
por aclamação e realizada na 
Maravilha do Contorno. Nelson 
Lira adiantou que aprendeu 
com os erros da administração 
passada e espera uma excelen-
te temporada em 2013. 

Nélson Lira foi reeleito e Francisco de Assis ficou como vice
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NACIONAL
& Mundo

BOLA DE OURO DA FIFA

A exemplo do que já 
acontecera na temporada 
passada, Neymar voltará a 
brigar com Messi e Cristia-
no Ronaldo pelo prêmio de 
melhor jogador do mundo 
em 2012. A Fifa e a revista 
France Football anunciaram 
ontem os nomes dos três 
craques na lista com os 23 fi-
nalistas da Bola de Ouro, as-
sim como sete jogadores da 
seleção espanhola, além de 
outros destaques como Ma-
rio Balotelli, Zlatan Ibrahi-
movic e Robin Van Persie.

Apesar de ter superado 
o argentino e o português em 
número de gols aos 20 anos 
de idade (são 139, contra 51 
de Messi e 36 de Cristiano), 
Neymar tem mais concor-
rentes do que expectativa em 
estar presente entre os três 
melhores daqui a um mês. O 
marfinense Didier Drogba, 
decisivo no título da Liga dos 
Campeões com o Chelsea e 
atualmente no Shanghai She-
nhua, da China, o colombiano 
Falcao García, campeão da Liga 
Europa e da Supercopa Euro-
peia com o Atlético de Madri, 
Andrés Iniesta, do Barcelona 
e melhor jogador da Eurocopa 
com a camisa da Espanha, e 
Andrea Pirlo, do Juventus e da 
Itália, são outros favoritos.

Em 2011, quando se sa-
grou campeão da Taça Liber-
tadores e vice no Mundial de 
Clubes, Neymar foi escolhido 
o 10º melhor jogador do pla-
neta com 1,12% dos votos. 
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Atacante do Santos é o 
único brasileiro de uma 
lista de 23 jogadores

Xavi Hernández, o terceiro, 
contou com 6,01% da pre-
ferência. O santista é agora 
o único representante do 
Brasil, que também contou 
com o lateral-direito Daniel 
Alves na eleição de 2011 - o 
jogador do Barcelona foi o 
1º, com 0,34%. O zagueiro 
Thiago Silva, do Paris Saint-
Germain, foi outra ausência 
sentida.

Campeã da Eurocopa, a 
Espanha é novamente o país 

com mais nomes: Sergio Bus-
quets, Iniesta, Piqué e Xavi 
Hernández, do Barcelona, e 
Casillas, Sergio Ramos e Xabi 
Alonso, do Real Madrid. Em 
2011 também foram sete in-
dicados, com Cesc Fàbregas e 
David Villa presentes. A Itá-
lia, vice-campeã na Polônia 
e Ucrânia, conta com três no-
mes: Mario Balotelli, Gianlui-
gi Buffon e Andrea Pirl.

Entre os clubes, o Real 
Madrid tem seis atletas na 

lista graças também às pre-
senças do atacante francês 
Karim Benzema e do meia 
alemão Mesut Özil. O Barce-
lona vem logo atrás, com cin-
co jogadores - Lionel Messi 
segue sendo o favorito para 
levantar o prêmio pela quar-
ta vez seguida, feito nunca 
antes repetido.Foi durante o 
“reinado” do argentino que 
a Fifa e a France Football de-
cidiram, em 2010, unificar o 
prêmio, agora chamado de 

Bola de Ouro da Fifa.
O anúncio dos três fina-

listas para a disputa da Bola 
de Ouro será realizado no dia 
29 de novembro no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, 
em São Paulo, que receberá 
em 1º de dezembro o sorteio 
da Copa das Confederações 
de 2013. Já o vencedor do 
prêmio será conhecido dia 7 
de janeiro, em cerimônia na 
sede da Fifa, em Zurique, na 
Suíça.

A Federação Inglesa de Futebol 
(FA) abriu investigação contra o árbitro 
Mark Clattenburg na partida entre 
Chelsea e Manchester United no último 
domingo. O juiz teria insultado o espanhol 
Juan Mata e o nigeriano John Obi Mikel. O 
clube londrino apresentou uma queixa 
formal à FA em que acusa Clattenburg de 
insultar Mata e utilizar linguagem racista 
contra Mikel no encontro que reuniu os 
primeiros colocados da Liga e que teve 
vitória do United por 3 a 2. A Polícia de 
Londres abriu outra investigação por 
uma suposta agressão contra um dos 
membros de segurança do estádio 
durante o jogo polêmico.

Em entrevista feita em março, 
um dia após a má atuação da Seleção 
Brasileira na vitória contra a Bósnia por 
2 a 1, o presidente de honra da Fifa, 
João Havelange, teceu duras críticas ao 
time, em especial ao goleiro Júlio César, 
e disse que gostaria de ver Felipão e 
Carlos Alberto Parreira no lugar de Mano 
Menezes, a quem chamou de “imbecil”. 
As declarações integram um projeto 
do Museu do Futebol em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas para registrar 
depoimentos de jogadores que já 
defenderam o Brasil em Copas. 

Juiz é acusado
de racismo

Mano é imbecil 
para Havelange

Para continuar sonhando com 
o título do Campeonato Brasileiro de 
2012, o Atlético-MG precisa vencer 
seus jogos e torcer por deslizes do 
Fluminense nas cinco partidas finais da 
Série A. O próximo duelo será contra o 
Flamengo, ex-clube de Ronaldinho. E para 
Leandro Donizete será o próprio camisa 
49 que fará a diferença para o time 
buscar a vitória. Sem esconder a sua 
admiração pelo meia-atacante, Leandro 
Donizete também enalteceu o esforço 
defensivo feito pelo companheiro. “Por 
isso é um sucesso. Até o Ronaldinho está 
marcando. Falavam que ele não marcava. 
As equipes que vêm aqui (na Arena 
Independência), a gente marca em cima 
mesmo e fica difícil de elas jogarem”, 
concluiu.

Atlético confia 
ainda no título

Neymar e Messi na disputa

Pelo segundo ano seguido, o brasileiro Neymar disputará ao lado de Messi o título de melhor jogador do mundo da temporada 2012

O Palmeiras pretende 
enviar até as 18h de hoje o 
protesto legal à CBF (Confe-
deração Brasileira de Fute-
bol) para tentar que a partida 
contra o Internacional, que 
aconteceu no último sábado, 
no Beira-Rio, seja cancelada. 
O protesto acontece por cau-
sa da suposta intervenção de 
tecnologia para que o árbitro 
Francisco Carlos do Nascimen-
to conseguisse anular o gol de 
mão de Barcos que igualaria o 
placar aos 17 minutos do 2º 
tempo. Este é o prazo legal de-

finido pela entidade para este 
tipo de problema.

O diretor jurídico do clu-
be, Piraci de Oliveira, disse que 
a decisão final ainda não está 
tomada e ficará nas mãos do 
presidente, Arnaldo Tirone, 
mas que a tendência é que o 
protesto seja oficializado. “A 
gente vai fazer uma reunião 
e a decisão final fica na mão 
do presidente. Ainda assim, a 
tendência é que a gente entre, 
mesmo que com provas teste-
munhais não tão fortes”, disse.

O protesto do Palmei-

ras independe da vontade do 
procurador do STJD (Superior 
Tribunal de Justiça Desporti-
va), Paulo Schmitt, que já deu 
declarações de que dificilmen-
te algo acontecerá neste caso. 
Piraci explica que após o pro-
testo oficializado uma audiên-
cia será marcada e a reclama-
ção será analisada.

O time paulista tem como 
argumento o fato de que o de-
legado da partida, Gérson Ba-
luta, teria pedido informações 
de emissoras de televisão so-
bre como foi feito o gol.

Palmeiras quer anular partida 
contra o Inter-RS no Beira Rio

GOL DE “MÃO”

Seedorf está fora do jogo 
contra o Palmeiras. O holandês 
passou por uma ressonância 
magnética ontem, em uma 
clínica na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, e o resultado apon-
tou uma lesão na coxa direita. 
Sem revelar maiores detalhes, 
o comunicado divulgado pelo 
departamento médico do clu-
be diz que o jogador precisará 
passar por novos exames em 
uma semana para saber o tem-
po de recuperação. A tendência 

é que ele comece a fazer fisio-
terapia logo e, dependendo da 
gravidade do problema, volte a 
ter condições de jogo contra o 
Sport, na Ilha do Retiro, no dia 
18 de novembro.

O camisa 10 do Botafogo 
se machucou num lance sozi-
nho, ao cobrar um escanteio na 
vitória por 4 a 0 sobre o Atlé-
tico-GO, no sábado, e deixou o 
campo do Engenhão chorando. 
O meia iniciou o tratamento à 
base de gelo ainda no vestiário 

do estádio, e foi ao clube du-
rante a folga de domingo para 
repetir a sessão. Aos 36 anos, 
ele admitiu que vem sofrendo 
um desgaste com a sequência 
de partidas

Botafogo e Palmeiras se 
enfrentam no próximo domin-
go,  na Fonte Luminosa, em 
Araraquara (SP). O Alvinegro 
está em sexto lugar com 50 
pontos, oito atrás do São Paulo, 
último integrante do G-4. Res-
tam apenas cinco jogos.

Seedorf se machuca e fica 
fora por tempo indeterminado

DESFALQUE NO BOTAFOGO

Classificação

Série A 

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

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

3 Grêmio  60  33  17  9  7  47  28  19  

4 São Paulo  58  33  18  4  11  52  32  20  

5 Internacional  51  33  13  12  8  44  32  12  

6 Botafogo  50  33  14  8  11  51  41  10  

7 Vasco  50  33  14  8  11  39  37  2  

8 Corinthians  47  33  12  11  10  40  34  6  

9 Cruzeiro  43  33  12  7  14  38  42  -4  

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

11 Santos  43  33  10  13  10  39  40  -1  

12 Coritiba  42  33  12  6  15  46  51  -5  

13 Náutico  42  33  12  6  15  38  47  -9  

14 Flamengo  40  32  10  10  12  32  41  -9  

15 Portuguesa  40  33  9  13  11  35  35  0  

16 Bahia  37  33  8  13  12  32  37  -5  

17 Sport  33  33  8  9  16  32  53  -21  

18 Palmeiras  32  33  9  5  19  32  43  -11  

19 Figueirense  29  33  7  8  18  36  61  -25  

20 Atlético-GO  23  33  5  8  20  31  60  -29  

Jogo de quarta - (33ª Rodada)

22h     Atlético-MG x Flamengo

Resultados da rodada do último final de semana:  

                                   Fluminense 2 x 1 Coritiba  

                                          Santos 0 x 0 Náutico  

                                   Ponte Preta 1 x 0 Cruzeiro  

                                   Corinthians 1 x 0 Vasco  

                                 Internacional 2 x 1 Palmeiras  

                                       Botafogo 4 x 0 Atlético-GO  

                                   Figueirense 0 x 0 Portuguesa  

                                             Sport 2 x 4 São Paulo  

   Bahia 1 x 1 Grêmio 



25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2012

Julgamento de Eduardo 
Paredes começa amanhã
Ele é acusado de provocar 
o acidente que matou a 
defensora Fátima Lopes

O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) marcou para ama-
nhã o julgamento do psicólogo 
Eduardo Henriques Paredes do 
Amaral, acusado de provocar 
um acidente que terminou com 
a morte da defensora-geral do 
Estado, Fátima Lopes, em 2010.

O caso vai a júri popular e as 
testemunhas já foram intimadas. 
O julgamento de Eduardo Pare-
des será às 10h no 2º Tribunal do 
Júri no Centro de João Pessoa. 

Eduardo Paredes é acusado 
de ter ocasionado a morte da de-
fensora pública-geral da Paraíba, 
Fátima de Lourdes Lopes Cor-
reia, e lesões graves em seu mari-
do, Carlos Martins Correia Lima. 
Tudo decorrente de um acidente 
automobilístico na Avenida Epi-
tácio Pessoa, no dia 24 de janeiro 
de 2010.

O psicólogo também já foi in-
diciado pelo atropelamento com 
morte da dona de casa Maria José 
dos Santos, 50, ocorrido em 21 
de junho de 2010 no bairro de 
Mangabeira na capital. 

Acidente
O acidente foi no cruzamen-

to das avenidas Epitácio Pessoa 
com a Prefeito José Leite, senti-

do centro-praia, em João Pessoa. 
Devido a violência da colisão, 
Fátima Lopes morreu no local 
e seu marido, Carlos Martins de 
Vasconcelos Correia Lima, ficou 
gravemente ferido.

De acordo com a denúncia do 
Ministério Público, Eduardo Pare-
des é acusado de cometer homi-
cídio doloso, quando há intenção 
de matar. Ele teria ultrapassado o 
sinal vermelho, dirigido em alta 
velocidade e sob efeito de bebida 
alcoólica, assumindo o risco de 
uma morte. 

Eduardo Paredes chegou a 
ser detido no Centro de Ensino da 
Polícia Militar, mas a Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça con-
cedeu o habeas corpus em março 
de 2010.

Marcos Tadeu  
mtleao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

RUA JUAREZ TÁVORA, S/N - CENTRO - FONE: 3049-9401
CNPJ 09.159.666/0001-61

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

Desde ontem, a 1ª Gerên-
cia Regional de João Pessoa 
passou a funcionar no se-
gundo e no quarto andares 
do prédio da Recebedoria de 
Renda da capital. O prédio 
fica localizado na avenida 
Gama e Melo, nº 21, no bair-
ro Varadouro, Centro Históri-
co da capital. 

as novas instalações re-
ceberam novos computado-
res, ganhou salas mais amplas 
para o trabalho dos auditores 
fiscais, novas salas setoriais e 
de reunião e também para 
oferecer um melhor atendi-
mento ao contribuinte. Todas 
com ambiente climatizado.

Já a Gerência Operacional 
de Fiscalização de Estabeleci-
mento (Gofe), que funciona-
va no Centro administrativo 
do Estado, em Jaguaribe, pas-
sará a funcionar na avenida 
Epitácio Pessoa, 1.457, 1º an-
dar, no bairro dos Expedicio-
nários. “Essa nova estrutura 
da Gofe, definida pela Porta-
ria 231, publicada no último 
sábado no Diário Oficial e vai 
possibilitar o monitoramento 
e acompanhamento de for-
ma sistemática dos principais 
segmentos da economia pa-
raibana, uma tendência que 
já vigora em outras unidades 
de Federação. Serviços de te-
lecomunicações, de energia 
elétrica, empresa do varejo 
e do atacado, indústrias que 
possuem benefícios fiscais 
passarão a ser monitorados”, 
revelou o secretário de Esta-
do da Receita, Marialvo Lau-
reano.

Segundo o titular da 
Receita Estadual, o novo 
monitoramento vai focar 
as empresas e segmentos 
que representam cerca 80% 
do recolhimento do ICMS 

Novas instalações da 1ª Gerência 
Regional foram inauguradas

RECEITA ESTADUAL 

(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), 
principal tributo estadual se-
guindo o modelo de fiscali-
zação da Receita Federal do 
Brasil. “Com os trabalhos de 
monitoramento contínuo e 
específico será possível, por 
exemplo, levantar dados de 
empresas que atuam no mes-
mo segmento e não têm re-
colhimento proporcional”, 
comentou.  

Segundo a Portaria nº 
231, “o monitoramento fiscal 
dos estabelecimentos inscritos 
no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS deste Estado caberá 
à Gerência Operacional de Fis-
calização de Estabelecimentos 
(Gofe), conforme a demanda 
de ordens de serviços conso-
ante o planejamento de fisca-

lização instituído pela Gerên-
cia Executiva de Fiscalização”, 
enquanto “competem às Ge-
rências Regionais atenderem 
as atividades inerentes à fisca-
lização no âmbito de suas res-
pectivas circunscrições, no que 
diz respeito aos processos de 
suas competências, bem como 
ao atendimento das ordens 
de serviços provenientes da 
Gerência Executiva de Fiscali-
zação”.

De acordo ainda com o 
texto da Portaria, caberá “às 
Gerências Regionais, à Gerên-
cia Operacional de Fiscaliza-
ção de Estabelecimentos e à 
Gerência Executiva de Fisca-
lização, a responsabilidade 
pela implantação, fiscaliza-
ção e execução das determi-
nações desta Portaria.

As novas instalações receberam equipamentos e mais espaços

FOTO: Divulgação

Na próxima quinta-feira 
(1º), o Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) abrirá ins-
crições para o Processo de Sele-
ção de Bolsas de Estudo 2013.1. 
As inscrições para seleção de alu-
nos para bolsas de filantropia, in-
centivos estudantis e descontos 
serão realizadas no Portal Unipê 
(www.unipe.br), no período de 1 

a 30 de novembro. 
Todas as informações expli-

cando passo a passo, as orienta-
ções e os critérios para se inscre-
ver estarão disponíveis no Portal 
da instituição (www.unipe.br). 
Após a inscrição, o segundo passo 
é a apresentação de documentos, 
que deve ser feita no período de 2 
a 30 de novembro, das 8h às 12h 

e das 13h às 18h, no Setor de Bol-
sas do Unipê, localizado no térreo 
do Espaço de Vivência Acadêmica 
(EVA). 

Os estudantes devem ficar 
atentos aos critérios de seleção 
e, depois de inscritos, à lista dos 
pré-classificados, que será divul-
gada no dia 7 de janeiro de 2013, 
no Portal Unipê (www.unipe.br).

Unipê abre inscrições dia 1º para 
Processo de Seleção do 2013.1

BoLSAS DE ESTUDo
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 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2012

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOS-
PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Nova data para início 
da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 13/11/2012. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação: Reformulação 
do Edital – Impugnação do Edital pela empresa Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos 
Científicos Ltda. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 29 de outubro de 2012. 

Bruce da Silva Santos
Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > terça-FeIra, 30 outubro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Cedente.....: DPC - COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
                   JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054729
Responsavel.: HUMBERTO VILAR DE MIRANDA FILHO
CPF/CNPJ....: 010294596/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.319,68
Cedente.....: NEW WAY COMERCIO DE ARTIGOS 
DECORAT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054270
Responsavel.: JEFFERSHON MUNHOZ DE QUEIROZ 
QUIRIN
CPF/CNPJ....: 487007624-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: CONSTRUTORA GONCALVES LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054468
Responsavel.: JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ....: 013832382/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            984,25
Cedente.....: FF GROUP PARTICIPACOES S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055921
Responsavel.: KIARA TRAJANO RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 014097105/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,08
Cedente.....: ROVITEX IND COM DE MALHAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056252
Responsavel.: LAURECI PEREIRA PAIXAO
CPF/CNPJ....: 027246184-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Cedente.....: REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS 
CAICO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056176
Responsavel.: MARIA ADRIANA CAETANO DE 
SOUTO 0379
CPF/CNPJ....: 015579918/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            443,20
Cedente.....: DISTRIB DE BEBIDAS E ALIM PARAHYBA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056336
Responsavel.: MARIA CARNEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 075915154-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             78,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 051673
Responsavel.: MAURICEIA MARTINIANO
CPF/CNPJ....: 931430014-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            212,40
Cedente.....: MARIA NIULA NOBREGA DE SOUSA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056136
Responsavel.: MONTEG MONTAGEM TECNICA
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.482,99
Cedente.....: ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 053937
Responsavel.: SOLANGE FRANCISCA OLIVEIRA 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 048466704-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,51
Cedente.....: DISTRIB DE BEBIDAS E ALIM PARAHYBA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056337
Responsavel.: THIAGO SANTOS SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 047880964-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,08
Cedente.....: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055194
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,  30/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de materiais diversos destinados ao melhor funcionamento e atendimento 
das UBS e do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2012. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: FUS/PAB FIXO/FMS/CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS 02.041 
- 10.301.0012.1009 - 10.301.0012.1043 - 10.301.0012.1044 - 10.301.0014.1045 - Reequipar as 
Unidades do PAB - 10.301.0017.1046 - 10.244.0017.2056 - 10.244.0014.2057 - 10.244.0014.2058 
- 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2012. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB e: 
CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA ME - CT Nº 00050/2012 - 24.08.12 - R$ 9.384,00; DIAGFARMA 
COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - CT Nº 00051/2012 - 24.08.12 - R$ 6.500,00; 
FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - CT Nº 00052/2012 
- 24.08.12 - R$ 7.351,80; JACKSON CARNEIRO DA SILVA EPP - CT Nº 00053/2012 - 24.08.12 - R$ 
8.143,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - CT Nº 00054/2012 - 24.08.12 - R$ 46.008,24; MENTOR 
COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP - CT Nº 00055/2012 - 24.08.12 - R$ 18.044,00; 
SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - CT Nº 00056/2012 - 24.08.12 - R$ 26.225,75;

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94

Aviso de Pregão Presencial n°006/2012
O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 

Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei Federal nº10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 13/11/2012, às 9:00h, na sala do Centro de 
Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jagua-
ribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6200, o Pregão Presencial do tipo menor preço n°006/2012, 
destinado a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para a Casa de Apoio 
ao portador de Câncer Luiz Wylmar Rodrigues Neto(Lote Único), de acordo com as especificações 
contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 31/10/2012

Luciano Montenegro de Albuquerque
Pregoeiro

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 004/2012, tendo 
como objeto CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE 
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 178.687,42. Informações na CPL, 
sede da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 29 de outubro de 2012.

Bruce da Silva Santos
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 30ª

O Prefeito do Município de Patos – PB, Estado da Paraíba, Senhor Nabor Wanderley da Nóbrega 
Filho, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, 
aprovado no Concurso Público nº. 002/2010, e que apresentou documentação no prazo determi-
nado, para, no dia 31 de outubro de 2012, às 09:00 h . à comparecerem, a sede da Secretaria de 
Administração no Centro Administrativo Dr..Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega s/n Bairro Belo 
Horizonte, Patos PB. CEP:58.700.000, para recebimento da portaria e imediata posse:

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO FACIAL

POSIÇÃO NOME
03  ONILSON DA ROCHA MENDES JUNIOR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA

POSIÇÃO NOME
09  ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO

JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 76/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiariamente 
pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 76/2012, cujo 
objeto é a aquisição de MAMÓGRAFO destinado a Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 14 de 
novembro de 2012 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de 
Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no ende-
reço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

Responsavel.: AGLAHE VERA DE LIMA LEITE
CPF/CNPJ....: 110001634-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            170,00
Cedente.....: COND ED EXPEDICIONARIOS I
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055149
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 151398674-00
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          4.060,93
Cedente.....: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Protocolo...: 2012 - 054162
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO ALVARES 
CALABRIA
CPF/CNPJ....: 260919687-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.485,44
Cedente.....: UNIDADE ENGENHARIA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055152
Responsavel.: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 012042266/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            243,66
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056342
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.953,55
Cedente.....: MINUSA TRATORPECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055284
Responsavel.: CAENGE SA CONST. ADM. EM EN-
GENHARIA
CPF/CNPJ....: 000578443/0010-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Cedente.....: RAMOS & MACEDO & CIA LTDA.-ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055171
Responsavel.: CICERO HERBETE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ....: 037960894-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,17
Cedente.....: DEMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056130
Responsavel.: COMBATE SEGURANCA ELETRONICA L
CPF/CNPJ....: 012351475/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054507
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,50
Cedente.....: MERCOPECAS INDUSTRIA E COMER-
CIO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054253
Responsavel.: ELECTUS CONST. E INCORPORA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 013361732/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            944,00
Cedente.....: DISMACON - DISTRIBUIDORA DE 
MATERIA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055676
Responsavel.: FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP
CPF/CNPJ....: 000855792/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            515,22
Cedente.....: VIA FARMA IMPORTADORA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056010
Responsavel.: GUSTAVO JUSTINO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 029299954-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Cedente.....: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054581
Responsavel.: HAULY RAFAEL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013544690/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00

MIL ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.613.100/0001-68 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4096/2012 em João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edifício Residencial Multifamiliar em área dotada de rede coletora pública Na(o) - RUA MANOEL 
BELARMINO DE MACEDO S/N – JD. CID. UNIVERSITARIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-005944/TEC/LI-1620.

A EMPRESA PAQUETá CALÇADOS, torna público que requereu a SEMAN- Secretaria de Meio 
Ambiente, a licença de operação para funcionamento da empresa Paquetá Calçados Ltda, situado 
a rua Josefa Taveira, nº 820- Mangabeira- PB- CEP: 58.055-000

POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL LTDA – CNPJ/CPJ Nº 05.366.353/0001-23, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3264/2012 em João Pessoa, 6 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo, óleo diesel e GLP) e lubrificantes; 
serviço de troca de óleo, na Rua Engenheiro Vicente de Paulo Chianca Nº 200 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-004127/TEC/LO-1373.

NGC COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.811.515/0001-95, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2933/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte de 
carga perigosa, caminhão com Placa MOV 4742/PB. Na(o) – CABEDELO/PICUÍ E PICUÍ PARAQ 
CABEDELO Município: - UF: PB. Processo: 2012-003915/TEC/LO-3288.

NGC COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.811.515/0001-95, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2548/2012 
em João Pessoa, 14 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes em geral – (Gasolina, Álcool, Diesel), na Rua Marechal Castelo Branco 
Nº 210 – Centro Município: PICUÍ – UF: PB. Processo: 2010-006808/TEC/LO-2410.

OLIMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.552.486/0001-45, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 3767/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Extração de saibro numa área de 16,24 ha, referente ao Processo DPM Nº 
846.018/2012. Na(o) - Fazenda Beleza – Zona Rural Município: CRUZ DO ESPÍRITO – UF: PB. 
Processo: 2012-003407/TEC/LI-1517.

ELBA LEDA PEREIRA WANDERLEY – CNPJ/CPF Nº 739.506.374-00, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3904/2012 
em João Pessoa, 2 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Galpão Comercial. 
Na(o) - Loteamento Progresso – LOTE. 11 – A – QUADRA. 03 - Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2011-006253/TEC/LO-0320.

SOB MEDIDA OFICINA DE PROJETOS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 05.765.901/0001-98, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4200/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação e Comercialização de Móveis e Artefatos de Madeira Sob Medida. Na(o) 
- Loteamento Estefane Palhano–QD. 14 LT. 02A - Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2011-007037/TEC/LO-2190.

UILERMANDO BARBOSA DE LIMA – ME – CNPJ/CPF Nº 14.487.746/0001-86, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2570/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Beneficiamento de Caulim, no Sítio Serrotão Município: JUAZEIRINHO – UF: PB. Processo: 
2012-002544/TEC/LO-2844.

JOÃO FELIPE JARDIM LEANDRO – CNPJ/CPF Nº 063.546.198-67, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4028/2012 
em João Pessoa, 11 de outubro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação resi-
dencial unifamiliar com sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) – LT 06 e 13   da QD  01 
do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo, Praia de Jacumã – Município: CONDE – UF: PB. 
Processo: 2012-004240/TEC/LI-1561.

ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 08.429.323/0001-07, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Autorização de Renovação de Licença de Operação, para Comércio Varejista de Combustíveis 
para Veículos Automotores, situado a Av. Duarte da Silveira, 1028 SALA 02 – TORRE – JOÃO 
PESSOA – PB, CEP: 58.040-280.

CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA – CPF Nº 052.559-644-50, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edi-
ficação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 105,87m² - TIBIRI – SANTA RITA – PB. 
Processo: 2012-007635/TEC/LO-3992.

ENCOMARQ ENGª. COM. E ARQUITETURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.613.048/0001-54, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4171/2012 em João Pessoa, 22 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar com fossa e sumidouro (12 unidades), na Rua Ana da Silva Simão, QD. 
33, LT. 0316 – CUIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-001789/TEC/LO-0674.

CONPEL – CIA NORDESTINA DE PAPEL – CNPJ Nº 09.116.278/0001-01, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração – (L.O 
Nº 1006/2012-PROC. Nº 2012-000764) – Reforma dos sanitários e vestiários – AC: 470,40m² - 
GRAMAME – CONDE – PB. Processo: 2012-007130/TEC/LA-0235.

TRANA TRANSPORTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.035.802/0001-13, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2652/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte 
de Cargas Perigosas, Veículos Placas HZA-9245, HZA-9265, HZA-9275, HYM-5712, HWD-3997, 
HWF-3754, HWD-3087, HWF-3624, HXM-5584, HWD-3027 e HXN-5564 – Em Todo o Estado da 
Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 2012-004723/TEC/AA-0720.

POSTO SANHAUA COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.643.902/0001-13, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4176/2012 em João Pessoa, 22 de outubro de 2012 – Prazo: 280 dias. Para a atividade de: 
Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, na Avenida Liberdade – Nº 2212-B 
Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-006463/TEC/LO-3694.

INGA-AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.280.034/0001-45, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4110/2012 em João Pessoa, 18 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Exporação, Envasamento e Comercialização de Água Mineral, conforme processo do DNPM nº 
840.169/1991, no Sítio MUMBABA DE PININCHOS – ZONA RURAL Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2011-004609/TEC/LO-1556.

SENAI SER. NAC. AP. IND. CEPORC – CNPJ/CPF Nº 03.775.588/0004-96, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4234/2012 em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Escola 
Profissionalizante com sistema Fossa/Sumidouro, na Av. Das Industriais S/N – Distrito Industrial 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007365/TEC/LO-3917.

LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA – CNPJ Nº 35.583.475/0001-32, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Renovação da Licença de Operação Nº 156/2011-(PROCESSO Nº 2010-007058) – Limpeza, 
esgotamento, desentupimento de fossa e aluguel de banheiros químicos – (AC: 100m²) – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-007649/TEC/LO-3995.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4174/2012 em João Pessoa, 22 de outubro de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estação de Tratamento de Água – São Gonçalo/Marizópolis - PB. 
Na(o) SÃO GONÇALO/MARIZÓPOLIS – Município: - UF: PB: Processo: 2012-005545/TEC/LO-3538

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4175/2012 em João Pessoa, 22 de outubro de 2012 - 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário João Pessoa – Ampliação 
da rede com 246 m de extensão na rua Branca Dias. Na(o) RUA BRANCA DIAS - CENTRO – Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2012-006366/TEC/LI-1635

SINTRACER-RG - EDITAL DE RETIFICAÇÃO - O Presidente do SINTRACER-RG, CNPJ nº 
12.265.988/0001-08, comunica que onde se lê no edital de convocação publicado no dia 26/10/2012: 
DATA: 10/11/2012, leia-se DATA: 11/11/2012, nos mesmos horários. Guarabira/PB, 29 de outubro 
de 2012. José Roberto Araújo de Melo – Presidente.

PLANC BURLE MARX VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. – CNPJ Nº 
15.018.817/0001-64, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Instalação para uma edificação multifamiliar com 240 unidades 
habitacionais, situada à Rua Bancário Francisco Mendes Sobreira, Nº 37, Bairro dos Ipês, João 
Pessoa/PB, CEP: 58031-270 – Processo Nº 2012-007454/TEC/LI-1709.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE PASSAGEM-PB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

A  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE PASSAGEM  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2012, de 02/08/2012, torna publico 
para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e  suas alterações,  e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, 
situado a  Rua do Comércio, 176, Passagem  - Paraíba, ( 83) 9315 5411- CEP- 58.734-000 no 
dia 12/11/2012, às 10:00 horas para: Aquisição de um Trator Agricola sobre Rodas, destinados a 
atender as necessidades do PROJETO LEITE QUE RESGATA CIDADANIA, desenvolvido pela 
Associação dos Produtores de Leite de Passagem – ASPROLEP. Maiores informações e cópia 
completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço 
acima, através cópia xerográfica.

Passagem, 29 de outubro de 2012.
MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA

Pregoeira  Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE PASSAGEM-PB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

A  ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE PASSAGEM  - ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 001/2012, de 02/08/2012, torna publico para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e  suas alterações,  e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a  
Rua do Comércio, 176, Passagem  - Paraíba, ( 83) 9315 5411- CEP- 58.734-000 no dia 12/11/2012, 
às 13:00 horas para: Aquisição de  REPRODUTORES CAPRINOS PURO DE ORIGEM COM 
APTIDÃO LEITEIRA, destinados a atender as necessidades do PROJETO LEITE QUE RESGATA 
CIDADANIA, desenvolvido pela Associação dos Produtores de Leite de Passagem – ASPROLEP. 
Maiores informações e cópia completa de EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente 
de licitação, no endereço acima, através de cópia xerográfica.

Passagem, 29 de outubro de 2012.
MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA

Pregoeira  Oficial

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA - CRA/PB

Autarquia Federal Lei nº 4.769/65 –Decreto Lei nº 61.934/67
ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

EDITAL COM OS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES
REALIZADAS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2012

O Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA PARAÍBA – CRA/PB, Adm. Moisés Marques da Silva, tendo em vista o disposto no§ 1º do 
art. 2º do Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRA’s, aprovado pela Resolução Normativa 
CFA nº 416, de 18 de novembro de 2011, torna público o resultado das Eleições realizadas no dia 
25/10/06 das 08h00 às 20h00 para renovação de 1/3 do Plenário e uma vaga especial de suplente 
com mandato de 2 (dois) anos, a saber:

CHAPA 1 - Mandatos de 4 (quatro) anos - 2013 / 2016
Efetivos    Respectivos Suplentes
1. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa 1. Jeremias José de Oliveira
2. Elinaldo Macedo Alves de Lima  2. Herder Paulo Henriques da Silva Filho
3. Alessandra Nogueira Targino  3. Ruy Régis de Brito
Mandato de 2 (dois) anos - 2013 / 2014  (vaga especial de Suplente)
Suplente
1. Ednaldo Flor da Silva

João Pessoa/PB, 29 de outubro de 2012
Adm. Moisés Marques da Silva

Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-PB
Reg. nº 2113

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

do Estado da Paraíba/PB, no uso das suas atribuições estatutárias e, com arrimo no Artigo 612 do 
Texto Consolidado, convoca os trabalhadores pertencentes à CONSTRUTORA EMCASA LTDA, 
para tomarem parte de uma Assembleia Geral Extraordinária, a qual será realizada no dia: 07 
de Novembro de 2012, no Canteiro de Obras – BR. 230 – na cidade de Sousa/PB, em 1ª (primei-
ra) convocação para às 09h00min, com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores e, em 2ª (Segunda) 
convocação, para às 10h30min com qualquer número de presentes, amparados nos preceitos dos 
estatutos da entidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação, b) Autorizar Celebração de Acordo Coletivo de Trabalho com Cláusulas e condições 
conforme elenco de reivindicações a ser discutidas com colaboradores da citada empresa , e, b) 
Assuntos Diversos. João Pessoa/PB, 26 de Outubro de 2012. 

JOSÉ  DE  ANCHIETA  ARAÚJO - PRESIDENTE.

EDITAL DE LOTEAMENTO
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento do Sr. 
JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA SOUSA e sua esposa RISONEIDE MENDONÇA DE ANDRADE 
SOUSA, nesta data edito o Edital do condomínio “BARRA DE  GRAMAME” – localizado no bairro de 
barra de gramame, nesta Capital, em zona urbana, com um área total de 633.120,00 m2, composto 
de 04(quatro) etapas – com um total de 730 (setecentos e trinta) lotes residenciais; 20(vinte) lotes 
para uso comercial; 04(quatro) quadras destinadas a área de lazer, e 05(cinco) para área verde, de 
propriedade do JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA SOUSA e sua esposa RISONEIDE MENDONÇA 
DE ANDRADE SOUSA; objeto da matricula nº 79625, conforme documentação necessária, planta 
aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 06/07/2011, alvará de licença de 
aprovação expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 06/07/2011  sob nº 2011/001203, 
expedido através do processo 2010/131830, e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 
6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no Diário oficial do Estado e Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766/79.  Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, 
Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi.  João Pessoa, 
18 de Outubro de 2012.

Bel. Walter Ulysses de Carvalho
TITULAR

PODER JUDICIáRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIáRIA DA PARAÍBA – 3ª VARA
Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480 – Pedro Gondim, João Pessoa/PB

CEP: 58031-220-. – Fone: (83) 2108- 4099.

EDT. 003.000011-9/2012
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO nº 0005016-11.2011.4.05.8200, Classe 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: CASA DE FRIOS COMERCIO LTDA e outros
OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 175.889,89 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e 

oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), acrescido da verba honorária de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da Execução, ou seja, RS 3.517,80 (três mil, quinhentos e dezessete reais 
e oitenta centavos), atualizado até junho/2011, mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: Citação do(s) executado(s): CASA DE FRIOS COMERCIO LTDA, CNPJ: 
09.105.638/0001-61, em seus representantes ANÍZIO LIMA DE SOUZA, CPF 000.825.094-41, 
e LEANDRO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, CPF 076.677.624-73, para pagar (em) a dívida 
reclamada no prazo de 03 (três) dias, contadas do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias, cons-
tantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA:  Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á a penhora sobre tantos bens 
quantos bastem para integral pagamento do débito.

PUBLICIDADE: E como não foi possível ser(em) citados pessoalmente o(s) devedores, por se 
encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o 
presente, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e 
duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual ficam(m) devidamente(s) citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 21 de agosto de 
2012. Eu, Josinalva de Lima Nóbrega, Técnico Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, Maria Aparecida 
da Silva Braga, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, em Exercício, o conferi e subscrevo.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juíza Federal Substituta da 3ª Vara

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N340/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 13/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material permanente – equipamentos eletro-eletrônicos, 
destinado ao Corpo de Bombeiro 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 - 12-01668-3
João pessoa, 29 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 16/2012

REGISTRO Nº 12-01925-4
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS 

ESCOLAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Uni-
tário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de 
Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega 
das Propostas: 30 de novembro de 2012 às 09h30.

João Pessoa, 29 de outubro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidenta da C.P.L

NOTIFICAÇÃO
IRIA GOMES PORPINO ME (PARÁ PORTAS) notifica o Sr. Marcos Antonio de Souza Lima, 

residente à Rua João Soares nº 71 – Nordeste I – Guarabira – PB CEP 58200-000 para que retorne 
às atividades laborais na sede desta empresa no Distrito Industrial de Guarabira-PB no prazo de 
48h visto que não comparece a sede da mesma já há 15 dias.

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO
PROCESSO CAGEPA Nº 0024474/2012- RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 04/2012 

OBJETO: Conclusão da Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Patos/PB
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada pelo Ato Governamental nº 2189/2012, 

comunica aos interessados que o certame da RDC CEL/PAC nº 04/2012, será repetido em sessão 
pública a ser realizada às 15:00 horas do dia 19 de novembro de 2012, tendo em vista que o 
primeiro certame foi declarado DESERTO. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no seguinte 
endereço: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB. 

João Pessoa, 29 de outubro de 2012.
Ricardo Barbosa

Presidente da CEL/PAC

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 12/2012 (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 12-01935-3 

- PROCESSO SUPLAN Nº 00000827/2012 (Processos Anexados: 00001550/2012, 00002303/2012 
e 00002147/2012)

Objeto: Contratação de Empresa para Recuperação do Teatro Santa Rosa, em João Pessoa/Pb; 
Reforma Do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, Em João Pessoa/Pb; e Reforma e Ampliação do 
Cine-Teatro São José, em Campina Grande/Pb (Lote 01); Reforma e Ampliação do Teatro Íracles 
Pires, em Cajazeiras/Pb (Lote 02). Valor: R$ R$ 25.628.214,40 (vinte e cinco milhões, seiscentos 
e vinte oito mil, duzentos e catorze reais e quarenta centavos). Data: 30/11/ 2012 - Hora: 10:00 
Horas – Horário Local - Local: Secretaria Executiva de Obras do Pac/Sala da Comissão Especial 
de Licitação. Endereço: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/Pb – Cep 58013-020. Fones: 
(83) 3224-3418/3416/3415. Fax: (83) 3224-3474. E-Mail: celpac_2012@hotmail.com. 

João Pessoa, 29 de outubro de 2012.
Ricardo Barbosa

Presidente da CEL/PAC
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