
clima & tempo
Sertão

30o Máx.
22o  Mín.

37o   Máx.
19o  Mín.

39o   Máx.
21 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,029 (compra) R$ 2,031 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,010 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,631 (compra) R$ 2,632  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h04

04h54

2.3m

2.3m

baixa

baixa

23h09

10h47

0.3m

0.4m

l Centro de Educação da UFPB inscreve a partir de segunda para supletivo

l Começa hoje a I Mostra de Talentos na Praça do Caju, no Bessa, em JP

l Seminário sobre inovação e sustentabilidade termina hoje em Campina 

l Espep inicia segunda-feira curso de Oratória e Cerimonial Público

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 234

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Consepe decide 
hoje sobre 
mudanças no 
PSS 2013
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Jovem faz 
concerto no 
Cine Bangüê
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Infraero vai investir R$ 5 mi no Aeroporto Castro Pinto, que vai ganhar nova área de check-in, de triagem de bagagens e estacionamento PágInA 13

O Hospital Alcides Car-
neiro não será gerido pela 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares. PágInA 16

Estão sendo financiadas 
a construção de 25 casas 
de extração de mel e cinco 
entrepostos. PágInA 15

Hospital não 
vai aderir a plano 
de gestão do 
Governo Federal

Estado investe 
R$ 2,6 mi na 
cadeia produtiva 
de mel da PB
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FoTo: DivulgaçãoFoTo: evandro Pereira

Assembleia aprova a MP 
do Programa Pão e Leite

LEgISLATIvO
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Durval Ferreira vai disputar a reeleição contra grupo 
formado por quatro vereadores. PágInA 18 governo lança programa para garantir alimentação do rebanho na seca PágInA 17

Dois grupos vão disputar o 
comando da Câmara de JP

80% da população da grande JP 
vai comprar presentes com o 13o

Uma pesquisa feita pela 
Fecomércio-PB aponta que 
mais de 80% dos consumi-
dores da Região Metropo-
litana de João Pessoa farão 

Renan Capeda expõe em JP 
Pinceladas da Luz PágInA 8Cemitérios são preparados para o Dia de Finados PágInA 14

compras de presentes de 
Natal e para isso vão utilizar 
o 13º salário. Os intrevistados 
pretendem gastar entre R$ 
251 e R$ 350. PágInA 9
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Abstenção. Penso que esta deveria 
ser uma pauta inadiável para a reflexão 
dos políticos neste período pós-eleição.
No país todo, os números do fenômeno 
têm sido respeitáveis, e, devem estampar 
uma mensagem clara, ou talvez, um con-
junto de mensagens polissêmicas, que 
no fundo podem ser traduzidas como:o 
eleitor ideal, médio, o eleitor que conhece 
a importância do voto existe, mas, existe 
também o não-eleitor, o que se abstém, o 
que não é afetado pelo processo eleitoral. 
Em João Pessoa, esse tipo de eleitor, ultra-
passou a casa dos oitenta mil.

E qual seria o perfil desse habitante 
do planeta abstenção? Uma coisa é certa: 
Eles estão espalhados por toda a área 
geográfica do país. Muitas vezes moram 
perto dos que votam normalmente. Sua 
natureza socioeconômica é diversa: 
pobres, ricos, classe média, miseráveis, 
talvez muitos deles sejam miseráveis.

É provável que muitos daqueles que 
a justiça carimbou como sendo eleito-
res médios, cidadãos aptos a votar, nem 
saibam de fato o que significa a palavra 
cidadania, voto. Voto de confiança? De 
protesto? Protestar pelo quê?

Muitos desses eleitores, carimbados 
como cidadãos médios, um dia provavel-
mente tiraram seus títulos de eleitores, 
provavelmente outros documentos. 
Queriam se enquadrar. O risco de viver os 
desviou para outras margens. Senão ve-
jamos as cifras da dependência química, 
do crime organizado, essas duas maca-
bras máquinas de transformar eleitores, 
cidadãos, em prováveis abstêmios do ato 
de votar.

Será que o político pensa realmente 

sobre isso quando as urnas são abertas? 
Ou será que de olho aberto na contagem 
dos votos válidos, sequer considera essa 
horda de abstêmios, abstêmios de cidada-
nia, de dignidade, de filosofia... E porque 
não? Todos precisam de algum naco de 
filosofia para compor um espírito digno.

Há também os abstêmios bem 
vestidos, documentados, tendo como a 
grande perda para o não-voto, a crença 
na política. Não estão chapados nem 
nada. Quando muito, bebem socialmente. 
Mas vivem embriagados de tédio, por 
essa crônica prometêica que dá corpo ao 
jogo político na caça aos votos. Tantos pa-
raísos erguidos e editados antes do voto, 
tantos paraísos desmoronados depois, 
como castelos de vento.

Abstêmios. Não aparecem no jornal, 
não dão depoimento, não justificam nada. 
Pudéssemos segui-los, em um dia longín-
quo, bem vestidos, precisando de algum 
documento, alguma certidão,chegando 
discretamente ao TRE para pagar a irrisó-
ria multa pela alienação do voto. Pudésse-
mos, de chofre, sacar dos nossos microfo-
nes, nossas câmeras, e dizer: - Ei-los! São 
abstêmios! Por que não votaram?

O silêncio a zumbir nos microfones, o 
indiscutível silêncio da abstenção, sendo 
a única declaração de voto possível. 

Multa paga, consciência lavada, e 
pudessem os microfones captar pensa-
mento, estampariam nesse jornal para-
lelo que imagino aqui: “Não fui sempre 
abstêmio. Já fui eleitor médio. Cidadão. 
Empenhei no voto a garra e a confiança. 
Mas... embora os políticos não saibam, 
eleitores médios também murcham, se 
abstêm.

Emily Dickinson (1830-1886) 
poetisa norte-americana, em um 
de seus poemas (inclusive utilizado 
pela nossa Marina Colasanti como tí-
tulo de uma de suas obras, Fragatas 
para terras distantes,Record, 2004), 
declara que “Não há melhor fragata 
que um livro/ para levar-nos a terras 
distantes”. Sem discutir a proprie-
dade da afirmação, acrescento que, 
além dos livros, há outros meios de 
transporte igualmente rápidos e efi-
cientes para nos levarem para terras 
e tempos distantes. Falo da música e 
dos perfumes. Ocorrem-me, alguns 
exemplos, dois bem perto e outro 
bem distanciado no tempo e no 
espaço.

Na semana passada, na aula de 
pilates, nossa terapeuta pôs um MP3 
para tocar: Andy Williams, Frank 
Sinatra, Pat Boone, Ray Charles, 
Louis Armstrong, Johnny Mathis 
entoaram músicas da minha infância 
e adolescência, músicas inesquecí-
veis que me incentivaram inclusive 
a aprender inglês, fonte do meu 
prazer e subsistência até hoje. A 

professora Silvia tentou me chamar 
de volta para o presente, mas meu 
olhar vazio lhe informava que estava 
viajando por “terras distantes”. 

Ontem tive outra experiência 
com a música, assistindo ao filme 
“Gonzaga – de pai para filho”. Ouvin-
do aquelas músicas, dei-me conta 
que a voz de Luiz Gonzaga habita 
nosso imaginário nordestino, de 
forma inalienável. Suas saudades, 
suas faltas são também minhas, 
pessoa nascida e criada nesta região 
do Brasil. Luiz é meu pai, meu irmão, 
minha terra sofrida, enfim, meu chão 
poético.

Acima falei de perfume como 
agente da memória. Jovem, longe de 
casa, vivi uma paixão impossível que 
me atormentou por algum tempo. 
Um dia, entrou no meu ônibus, um 
homem com o mesmo perfume 
daquele que tentava esquecer. A sau-
dade brotou de chofre, um vexame! 
Sabia que não era ele o causador da-
quelas saudades, mas seu perfume, 
talvez até uma loção de barba, para 
mim com grande poder evocador.

Editorial

Um
Objetos abstêmios não identificados

Natureza em força

Teletransportada

Astúcia ou lealdade? - eis o que 
estão em volta chegam a  se per-
guntar na tentativa de decifrar 
a postura do governador de Per-
nambuco, Eduardo Campos, gran-
de vencedor dessas eleições e tido 
como candidato à presidência da 
República, além de  aliado  de Dil-
ma. E não é para menos. Veja como 
ele se sai, quando questionado se 
será candidato a presidente:
“É muito cedo para gente compre-
ender como estará o cenário do 
Brasil até lá. É preciso viver para 
ver”, esgrimou. Sobre a aliança 
com Dilma que poderia ficar aba-
lada com sua pretensão pessoal, 
Campos  escapa com maestria. 
“Somos da base do governo da 
presidente. Já tem gente demais 
para criar problemas para Dilma”.

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câma-
ra debate hoje a proposta de 
extinguir o exame de Ordem 
com o secretário de Educação 
Superior do Ministério da Edu-
cação, Amaro Henrique Lins.  O 
Exame da Ordem nunca deveria 
ser extinto, mas os “bacharéis”  
insistem em vencê-lo pela for-
ça, já que não conseguem pelo 
aprendizado.

O senador Cícero Lucena(PSDB) não 
deve se deixar abater por não ter sido 
eleito prefeito de João Pessoa. Não 
está sozinho. Se  servir de consolo, 
dos cinco senadores que tentaram 
ser prefeito nessas eleições, nenhum 
chegou lá. Já dos 87 deputados fe-
derais que disputaram o pleito,  25 
emplacaram o sucesso.

O Furacão Sandy varre os 
Estados Unidos de Costa 
a Costa, destruindo e ma-
tando ante a impotência 
de uma  nação poderosa 
contra o fenômeno natu-
ral. Afinal, ninguém recebe 
a brisa do Pacifico impune-
mente.

O Ministério da Saúde liberou, esta semana, quase R$ 55 milhões para 41 hos-
pitais universitários de cinco estados, que integram o Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais Universitário, o Rehuf,  um programa desenvolvido 
e financiado em parceria com o Ministério da Educação. No entanto, nenhum cen-
tavo para a Paraíba, que tem um dos Hus em estado de penúria.

Enquanto a presidente do TSE, 
ministra Lúcia Vânia,  espanta-
-se com uma abstenção em 
torno de 19% nas últimas elei-
ções, ela chega 70% no México. 
Se derrubarem a obrigatorieda-
de e o voto passar a ser facul-
tativo, também atingiremos a 
esse patamar. 
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O repasse referente ao 3º de-
cêndio do mês de outubro do 
FPM, que foi creditado ontem na 
conta das prefeituras, é 1,8% 
menor do que o valor que a 
Secretaria do Tesouro Nacional  
havia previsto no início de ou-
tubro. Assim, o mês fecha com 
um repasse efetivo 19% menor 
que o do mesmo período do ano 
passado.
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Explosões. Incêndios. Falta de 
energia elétrica.Desabamentos. De-
sabrigados. Gritos. Correrias. Medo. 
Pânico. Mortes. As cenas são quase as 
mesmas, mas não estamos falando de 
uma nova invasão dos Estados Unidos 
da América a um país árabe do Orien-
te Médio, como o Iraque, o Irã ou a 
Síria. 

Trata-se da devastação provoca-
da nas cidades da Costa Leste dos Es-
tados Unidos – por enquanto -, entre 
elas a moderníssima e badalada Nova 
Iorque, pela tempestade Sandy, a 
maior intempérie em quase um sécu-
lo a abalar a estrutura social da ainda 
maior potência militar e econômica 
do planeta.

Os estadunidenses não gostam 
de falar em meio ambiente e política 
externa. Consideram-se o umbigo do 
mundo e se acham autossuficientes 
em tudo. Enquanto houver dinhei-
ro para ir aos templos de fast-food - 
McDonald’s, Burger King, Pizza Hut 
- e entupir-se de gordura, não há do 
que reclamar.

Os sobrinhos de Sam só descon-
fiaram de que o mundo é maior do 
que a América do Norte e que na ou-
tra porção do planeta não habitada 
por estadunidenses tem gente que 
não concorda com o que eles fazem, 
quando explodiram as torres gêmeas 
do World Trade Center, em 2001.

Acontece que existe uma variável 
chamada acaso, parte integrante de 
uma força imprevisível e indomável 
chamada Natureza, cujo poder des-

trutivo é maior que todo o arsenal 
atômico armazenado em silos no sub-
solo dos Estados Unidos e em terras 
aliadas espalhadas por quase todo o 
globo.

O acaso voltou a entrar em cena no 
momento em que o presidente demo-
crata Barack Obama – que concorre à 
reeleição – e seu principal adversário 
– o republicano Mitt Romney – discu-
tiam se o Irã deveria ou não ser ataca-
do, para impedir que Mahmoud Ahma-
dinejad fabrique a bomba atômica.

Parte considerável dos estaduni-
denses aponta, por ordem de perigo, 
o Irã, a China, a Coreia do Norte, o 
Afeganistão, o Iraque e a Rússia como 
os principais inimigos de seu país. Ja-
mais imaginariam que a destruição 
viria em forma de chuva, neve e vento, 
além do mais com nome tão singelo... 
Sandy! 

Pelas contas de ontem, faltava 
energia elétrica para sete milhões de 
estadunidenses e quatrocentos mil 
deles estavam fora de suas casas. São 
pessoas e merecem ajuda material e 
solidariedade. Talvez precisem apenas 
aprender o valor da humildade; que a 
vida não se resume a dólares.

Vale lembrar a lição dada por João 
Nogueira e Paulo César Pinheiro em 
“As Forças da Natureza”: Quando o 
Sol/Se derramar em toda sua essên-
cia/Desafiando o poder da ciência/
Pra combater o mal/E o mar/Com 
suas águas bravias/Levar consigo o 
pó dos nossos dias/Vai ser um bom 
sinal...



Luiz Alouche
Advogado

Neide Donato
neidedonato@gmail.com
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EXCLUSIVO

om a chegada do final do ano, começa também 
a temporada de contratações temporárias, 
principalmente no comércio. Essa modalidade de 
trabalho envolve inúmeras vantagens tanto para 
o empregado, como para o empregador. Mas, 
apesar dos benefícios, essa relação de trabalho 
precisa ser acordada mediante um contrato de 
trabalho, para resguardar ambas as partes.
Segundo o advogado Luiz Fernando Alouche, o 
trabalhador temporário tem os mesmos direitos 
dos contratados por tempo indeterminado, 
inclusive a jornada normal de 8 horas e carga 
semanal de 44, além das horas extras e o 
pagamento do adcional noturno. Na entrevista 
abaixo, Luiz Alouche esclarece essas e outras 
questões que envolvem o assunto.

C

Trabalho temporário
direitos permanentes

O que é um contrato de 
trabalho temporário?

Contrato de trabalho tempo-
rário é uma modalidade excep-
cional de contrato de trabalho 
destinada a atender à necessida-
de transitória de substituição de 
pessoal em uma empresa ou des-
tinada a atender a um acréscimo 
extraordinário de serviços.

Qualquer empresa pode 
fazer?

Qualquer empresa poderá cele-
brar contrato de trabalho temporá-
rio, devendo observar, no entanto, os 
pressupostos específicos para a sua 
validação, que seriam a celebração 
do contrato por escrito e com o obje-
tivo de atender um acréscimo de de-
manda ou substituição de pessoal.

Que garantidas os traba-
lhadores têm nesse caso?

Os funcionários vinculados à 
empresa por meio de um contrato 
de trabalho temporário possuirão 
assegurados certos direitos pre-
vistos na Legislação Trabalhista, 
como a jornada máxima de 8 horas 

e a carga semanal de 44 horas, o 
direito a remuneração das ho-

ras extras, o direito ao repou-
so semanal remunerado, o 

direito ao pagamento de 
adicional noturno; o di-
reito ao pagamento de 
férias proporcionais, o 
direito ao pagamento 
de 13º salário, o direi-
to ao recebimento de 
vale transporte, à re-
gularização de FGTS 
e ao recebimento de 
seguro-desemprego.

Outro ponto que 
merece atenção é a 
questão da estabili-
dade provisória, uma 

vez que gestantes e 
acidentados do traba-
lho, segundo novo en-
tendimento da Justiça 
Especializada, também 
gozarão da mencionada 
estabilidade, mesmo ten-
do firmando contrato de 

trabalho temporário.

Quais as vantagens de 
aceitar esse tipo de empre-
go?

Como vantagem de aceitar 
este tipo de emprego destaca-
-se a possibilidade de, ao final 
do contrato temporário, o em-
pregado ser efetivado pela em-
presa contratante, hipótese esta 
que dependerá da desenvoltura 
e serviços prestados durante a 

vigência do mesmo. Ademais, 
ressalta-se que ao fi-

nal do contrato 
de trabalho o 
empregado po-
derá receber o 
seguro-desem-
prego.  

Quais as van-
tagens para as em-

presas?
A contrata-
ção de um 
e m p r e g a d o 

temporário 

pode trazer diversas vantagens à 
empresa. Inicialmente a empresa 
conseguirá suprir suas necessi-
dades extraordinárias, para aten-
der uma elevação na demanda 
de produtos e/ou serviços, sem 
a vinculação permanente com o 
empregado. Há de se ressaltar 
também que a empresa evita-
rá certos encargos trabalhistas, 
como aviso prévio e pagamen-
to de acréscimo de 40% sobre o 
FGTS.

Qual o período de maior 
uso desses contratos

O período de maior uso des-
ta modalidade de contrato de tra-
balho verifica-se principalmente 
em épocas de final de ano, quan-
do o fervor das compras de Natal 
faz aumentar de maneira surpre-
endente a média de consumo de 
uma maneira geral. Como alter-
nativa, para suprir as novas de-
mandas, as empresas, ligadas ao 
setor do comércio, lançam mão 
desta modalidade de contrato de 
trabalho, visando principalmen-
te uma redução de custos com 
novas contratações.

Quais os direitos do traba-
lhador temporário?

Além das garantias suscita-
das no item anterior, quais sejam, 
a jornada máxima de 8 horas e a 
carga semanal de 44 horas, o di-
reito a remuneração das horas 
extras, o direito ao repouso se-
manal remunerado, o direito ao 
pagamento de adicional noturno; 
o direito ao pagamento de férias 
proporcionais, o direito ao paga-
mento de 13º salário, o direito ao 
recebimento de vale transporte, à 
regularização de FGTS e ao rece-
bimento de seguro-desemprego, 
vale destacar que o trabalhador 
temporário terá direito a rece-
ber remuneração equivalente à 
remuneração dos funcionários 
permanentes.

De quanto tempo pode ser 
o contrato?

Sendo um tipo excepcional 
de contrato de trabalho, o traba-
lho temporário possui como pra-
zo máximo de duração 90 dias.

Esse contrato pode ser re-
novado?

O prazo de 90 dias poderá 
ser prorrogado por uma única 
vez, mediante prévia autorização 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego.

Cabe esclarecer que as em-
presas elas também poderão te-
cer o prazo mencionado quando 
ocorrerem circunstâncias que 
justifiquem a celebração do con-
trato de trabalho temporário por 
período superior a três meses. 
Neste caso, também deverá haver 
autorização anterior do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.

No caso de contratação do 
temporário, o tempo já conta 
para o 130 salário?

No caso de contratação do 
trabalhador temporário por pra-
zo indeterminado, o período an-
teriormente trabalhado deverá 
ser contabilizado para fins de 
pagamento de 13º salário, tendo 

em vista a verificação de um con-
trato único.

Quais as punições para as 
empresas que não obedecem as 
regras?

Para as empresas que não 
obedecerem as regras vinculadas 
a esta modalidade de contrata-
ção, como período de vigência do 
contrato, poderá haver incidên-
cia de multas administrativas por 
parte de órgãos fiscalizadores, 
como a Superintendência Regio-
nal do Trabalho. Ademais, as em-
presas poderão ser condenadas 
na via judicial ao pagamento de 
verbas salariais e indenizatórias 
como se tivessem celebrado um 
contrato de trabalho por prazo 
indeterminado.

Onde o trabalhador que 
teve seus direitos tolhidos 
pode reclamar?

O trabalhador que se sentir 
lesado pode procurar diretamen-
te a Justiça do Trabalho e postu-
lar em juízo seus direitos. 

Isso significa que ele pode-
rá, pessoalmente, requerer seus 
direitos perante a Justiça do Tra-
balho, sem necessidade de ser 
representado por advogado.

Entretanto, é de se lembrar 
que a presença de um advogado 
é imprescindível para resguar-
dar os direitos do empregado de 
forma total, vez que o advogado 
prezará pelo bom e rápido anda-
mento da ação, além de propiciar 
uma melhor intermediação entre 
seu cliente, a outra parte e o Juiz. 

O advogado é indispensável 
em determinadas fases proces-
suais, já que os recursos para o 
Tribunal Superior do Trabalho e 
para o Supremo Tribunal Federal  
somente poderão ser apresenta-
dos mediante a interferência de 
tal profissional.

Em quanto tempo em média 
ele recebe o dinheiro devido em 
caso de descumprimento dos 
direitos?

Em caso de descumprimento 
dos direitos trabalhistas, o prazo 
para pagamento dependerá dos 
trâmites de cada empresa. Entre-
tanto, caso a empresa não quite 
com suas obrigações, o emprega-
do deverá procurar ou a Justiça 
Trabalhista ou um advogado de 
sua confiança para que este pro-
picie os meios necessários para 
que o pagamento seja realizado 
em tempo mais breve possível. 
Convém destacar que a Justiça 
do Trabalho possui como prin-
cipio a celeridade processual, o 
que significa que ela preza para 
que todos os direitos lesados se-
jam ressarcidos em menor tempo 
possível.

A maioria das empresas 
respeita as regras nesses con-
tratos?

A maioria das empresas pre-
za pelo cumprimento correto 
do contrato temporário, pois do 
contrário, podem enfrentar di-
versos prejuízos, tais como fisca-
lizações pelos órgão licenciados, 
processos judiciais e até mesmo 
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Em cima da hora

Condenação de 21 anos é mantida
ASSASSINATO DE ADVOGADO

José Roberto matou o 
advogado Claúdio Antônio 
por conta dos honorários

Em decisão unânime, 
a Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
decidiu manter a pena de 21 
anos de prisão atribuída a 
José Roberto de Lima, tam-
bém conhecido como “Bel”. 
A condenação foi imposta 
pelo 2º Tribunal do Júri da 
capital, devido ao assassi-
nato do advogado Cláudio 
Antônio Pereira Martins da 
Silva. O órgão fracionário 
do TJPB apreciou a apela-
ção criminal na sessão de 
ontem, sob a relatoria do de-
sembargador Joás de Brito 
Pereira Filho.

O magistrado, em seu 
voto condutor, retirou a 
pena do crime de porte ile-
gal de arma, também esta-
belecida pelo 2º Tribunal 
do Júri da capital. O julgador 
levou em consideração as 
informações do processo, 
onde diz que “Bel” já tinha 
sido devidamente condena-
do pelo mesmo crime, em 
outro processo que tramitou 
em 4ª Vara Criminal de João 
Pessoa, inclusive com sen-

tença transitado em julgado.
“Diante de indevido bis 

in idem, representa violação 
à coisa julgada, é de rigor a 
anulação da sentença, nessa 
parte, ainda que a condena-
ção tenha sido emanada do 
Tribunal do Júri”, justificou 
Joás de Brito Pereira Filho.

Ainda conforme o pro-
cesso penal, no dia 12 de 
janeiro de 2009, por motivo 
torpe e agindo de maneira 
que não deu à vítima chan-
ces de defesa,  José Rober-
to de Lima matou com um 
tiro de revólver, na cabeça, 
o advogado Cláudio Antô-
nio Pereira Martins da Sil-
va, depois de atraí-lo até a 
Rua José Dantas Oliveira, 
no bairro José Vieira Diniz, 
nesta Capital. O motivo do 
assassinato foi uma discus-
são por causa da cobrança 
de honorários advocatícios 
pela vítima.

“Tais circunstâncias até 
recomendavam uma apena-
ção mais severa. Foi ceifada 
a vida de um profissional 
que estava em exercício 
de sua atividade, de forma 
brusca, covarde e sem aten-
der às súplicas para que o 
deixasse vivo”, comentou o 
relator.

Academia Paraibana de Letras

Edital
 
O Presidente da ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS - APL, no 

uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 7º do Estatuto Social 
combinado com o Art. 16 e 17 do Regimento, da APL, declara: 

1º. Vaga a Cadeira 17, então ocupada pelo acadêmico JOACIL DE 
BRITTO PEREIRA.

 2º. Abertas as inscrições, no período de sessenta dias, a partir da 
data da publicação deste Edital.

 3º. O início das inscrições para preenchimento da cadeira 17 que 
deverão ser realizadas na Secretaria da APL, das 8 às 12 horas dos 
dias úteis, obedecendo as exigências do Regimento e do Estatuto da 
APL, do prazo estabelecido no item anterior e do pagamento da taxa 
de inscrição.

João Pessoa, 31 de outubro de 2012
Damião Ramos Cavalcanti

PRESIDENTE

A condenação foi imposta pelo 2º Tribunal do Júri da capital, devido ao assassinato do advogado Cláudio Antônio Pereira Martins da Silva

FOTO: Divulgação

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) abriu 
inscrições para o Processo 
Seletivo do Bacharelado em 
Administração Pública na 
modalidade de Educação à 
Distância. São 200 vagas dis-
tribuídas igualmente entre 
os polos de Alagoa Grande, 
Araruna, Lucena e Mari. O 
Curso Superior será de res-
ponsabilidade do Campus 
João Pessoa do IFPB. Todas 
as vagas são para o primeiro 
semestre letivo de 2013. As 
inscrições vão até o dia 30 
de novembro e são feitas on-
line nesse link da Comissão 
Permanente de Concursos 
Públicos (Compec), organiza-
dora da seleção:  http://com-
pec.ifpb.edu.br/concurso/
detalheConcurso?id=73  

O curso do IFPB é oferta-
do pelo Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), atra-
vés do Programa Nacional de 
Formação em Administração 
Pública. Nessa seleção, o IFPB 
já está utilizando os critérios 
definidos em lei federal para 
cotas. Assim, há reserva de 
metade das vagas para es-
tudantes egressos da escola 
pública, também há cotas se-
guindo critérios de renda e 

ainda com base nos percentu-
ais estaduais de pretos, par-
dos e indígenas. A instituição 
reserva ainda 5% das vagas 
para pessoas com deficiência. 

A taxa de inscrição é de 
R$ 40. Quem tem direito a 
solicitar a isenção de paga-
mento da taxa de inscrição 
deve protocolar o pedido até 
o dia 9 de novembro. Entre 
os critérios ter cursado o En-
sino Médio em escola pública 
e estar inscrito em programa 
social do Governo Federal. 
Outras situações e os demais 
detalhes podem ser conferi-
dos no edital que está no link 
da Compec.

No dia 16 de novembro, 
deve ser divulgada a lista dos 
pedidos de isenção aceitos 
e no dia 19 ainda é possível 
ingressar com recursos. O re-
sultado final é divulgado em 
21 de novembro. No dia 7 de 
dezembro, a Compec divulga 
a listagem de inscritos.

A seleção para o curso 
é feita através de prova de 
múltipla escolha e de reda-
ção, a ser aplicada no dia 27 
de janeiro, de 8h às 12h, nas 
quatro cidades. O gabarito 
deve ser divulgado no mes-
mo dia, restando prazo para 
os recursos no dia seguinte.

IFPB inscreve para 200 
vagas em Bacharelado

ADmINISTrAçãO PúblIcA

O intenso trabalho da Polícia da 
Paraíba no combate ao tráfico resultou 
no aumento do número de apreensão 
de drogas e armas em todo o estado. 
De janeiro a setembro deste ano a po-
lícia apreendeu aproximadamente 503 
quilos de drogas, entre maconha, cra-
ck e cocaína. Neste mesmo período fo-
ram apreendidas 2.117 armas, sendo a 
maioria delas revólveres e pistolas, ad-
quiridas no mercado negro ou tomadas 
por assaltos a vigilantes, segundo infor-
mações do comandante da PM, coronel 
euller Chaves. ele informou, ainda, que 
no ano passado, no mesmo período, 
foram apreendidas 1.613 armas e 312,9 
quilos de entorpecentes.

A mais recente apreensão da polícia 
foi de aproximadamente mil comprimi-
dos de artane (alucinógeno utilizado 
para a prática do famoso golpe “boa 
noite cinderela”). A droga estava com a 
jovem Flaviana Santana Soares, 23 anos, 
que acabou sendo presa na noite da 
última segunda-feira, no município de 
Bayeux  (Região Metropolitana de João 
Pessoa), em razão do Disque Denúncia. 

Nos três primeiros trimestres deste 
ano, foi apreendida aproximadamente 
meia tonelada de drogas, ou seja, um 

número 60% maior ao contabilizado 
no mesmo período do ano de 2011. 

este ano, o destaque foi a apreen-
são de maconha que quase dobrou em 
relação ao mesmo período de 2011. 
Foram apreendidos 404,9 kg da droga 
nos três trimestres, enquanto em 2011, 
a polícia apreendeu 204,3kg. Além dis-
so, foi registrada a apreensão cinco 
vezes maior de cocaína, que saltou de 
979 gramas em 2011 para 5,8kg em 
2012. Também foram apreendidos de 
janeiro a setembro 92,3kg de crack.

Artene
A prisão de Flaviana Santana So-

ares aconteceu, segundo o sargento 
Pedro Paulo, porque a Polícia Militar 
recebeu uma ligação anônima infor-
mando que uma mulher estava ven-
dendo comprimidos psicotrópicos. Ao 
ser interrogada pela polícia a jovem 
disse que sua mercadoria era para a 
avó que sofre de Alzheimer.

“Recebemos a ligação e a pessoa 
ainda informou a placa do carro em 
que a jovem estava. Fizemos uma in-
terceptação entre os bairros Rio do 
Meio e Aeroporto e conseguimos lo-
calizar o veículo. Quando fizemos uma 
inspeção no carro, encontramos quase 
mil comprimidos em várias cartelas”, 
comentou o policial. 

Polícia apreendeu 503 kg 
de drogas e 2.117 armas

DE JANEIrO A SETEmbrO

Este ano, o destaque foi a apreensão de maconha que quase dobrou em relação ao ano passado

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Evandro Pereira 

Paraíba discute 
políticas para 
as mulheres em 
Fórum Nacional 

A secretária de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh), Iraê Luce-
na, participa até hoje da reu-
nião com gestoras estaduais 
de políticas públicas, em Bra-
sília (DF). O evento faz parte 
do Fórum Nacional de Orga-
nismos Governamentais de 
Políticas para as Mulheres, 
promovido pela Secretaria 
de Políticas para as Mulhe-
res, da Presidência da Repú-
blica (SPM/PR).

A reunião está discutindo 
temáticas como a importân-
cia do papel dos organismos 
de políticas para as mulheres, 
conjuntura política, elabo-
ração dos planos estaduais, 
enfrentamento à violência e 
metas para o próximo ano. A 
abertura do evento foi feita 
pela ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci, que falou 
do avanço na participação das 
mulheres na política. 

Segundo a secretária Iraê 
Lucena, a mini reforma elei-
toral, que obrigou os partidos 
políticos a candidatar 30% de 
mulheres, favoreceu o atual 
resultado das eleições, colo-
cando mais mulheres no po-
der, com um aumento de 31% 
no número de prefeitas eleitas 
no país. O Estado com maior 
número de prefeituras que de-
vem ser comandadas por mu-
lheres é Minas Gerais, com 71 
eleitas; seguido por São Paulo, 
com 67; Bahia (64), Paraíba 
(49) e Maranhão (41).

Violência
Iraê Lucena adiantou que 

também estão sendo tratadas 
as políticas de enfrentamento 
à violência contra a mulher 
em cada região, com foco na 
elaboração de novas medidas 
para a coibição da prática da 
violência doméstica.
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O poeta André Ricardo 
Aguiar fala sobre as 
versões de Fausto
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Orquestra Sinfônica Jovem se apresenta hoje com repertório 
de músicas de compositores brasileiros e estrangeiros

Coletânea sobre Lacan 
analisa conexão entre 
arte e psicanálise 

Renan Cepeda abre, 
hoje, mostra fotográfica 
em João Pessoa 
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A Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba promete para 
hoje um concerto bastan-
te alegre. Primeiro uma 
abertura de uma ópera 
composta pelo francês 
Daniel Auber que remonta 
cenas humoradas da vida 

do guerrilheiro italiano Michele Pezza. 
Depois, Mozart, Massenet e um Xote. 
Trata-se de obra do maestro Duda, que 
reúne o que tem de melhor no ritmo em 
uma adaptação para sinfônica e que será 
uma homenagem a Luiz Gonzaga.

Esse é o repertório do sétimo e 
último concerto oficial da temporada 
2012 da Jovem.  Geralmente, suas apre-
sentações são nas quintas-feiras, mas 
excepcionalmente nesta semana será 
numa quarta. Hoje, haverá solo de Maria 
da Conceição Silva, primeira trompista 
da orquestra. Começa pontualmente às 
20h, no Cine Bangüê do Espaço Cultural. 
A regência é do maestro Luiz Carlos Du-
rier e a entrada é gratuita.

“É uma característica da Jovem esco-
lher um repertório sempre animado, sem-
pre para cima, em que as pessoas possam 
se divertir”, disse o maestro Luiz Carlos 
Durier. “Muito feliz por estar terminando 
a temporada com planos da próxima ser 
muito boa tamtém”, completou.

FOTOS: Divulgação

O concerto inicia com a abertura de 
Fra Diavolo, ópera cômica do compositor 
francês Daniel Auber e libreto de Eugène 
Scribe, baseado na vida do guerrilheiro 
Michele Pezza, que atuava no Sul da Itália. 
Este trabalho de Auber foi considerado 
um dos “trabalhos mais bem-sucedidos da 
sua espécie antes de Offenbach”. O fato é 
que a música reflete com muito humor as 
trapalhadas fictícias caracterizadas pelos 
personagens.

O Concerto para trompa em Ré Maior, 
K412/386b tem dois movimentos, o se-
gundo foi concluído após a sua morte pelo 
aluno Franz Süssmayer, que acrescentou 
uma passagem do canto gregoriano “O 
Lamento de Jeremias”, cantado nas cele-
brações da Páscoa. Esta obra foi escrita 
pensando num amigo trompista de idade 
bem avançada. Por isso escreve de forma 
simples no aspecto técnico, mas extrema-
mente experiente e maduro na questão 
musical.

A solista será a potiguar Maria da 
Conceição Silva, que integra as Orquestras 
Juvenil da UFPB e Jovem da Paraíba, Banda 
Sinfônica José Siqueira da UFPB e a Orques-
tra de Câmara da cidade de João Pessoa.

A charmosa suíte nº. 4 “Cenas Pi-
torescas”, do francês Jules Massenet 
(1842 -1912), vem em seguida. Teve sua 
estreia em Paris no ano de 1874. A obra 

foi organizada em quatro movimentos, 
no primeiro, ouviremos uma Marcha 
elegante e solene, que estimula aquela 
empolgação de grandes festejos. Com 
uma orquestração delicada e colorida 
da Air de Ballet traz um belíssimo solo 
no naipe dos violoncelos. O terceiro 
movimento, Anjos, como um hino, cria 
uma atmosfera de paz celestial e con-
forto. A surpresa maior está reservada 
para o último movimento, grandiosa 
e selvagem, viva e alegre, excitante e 
explosiva a Festa Boêmia encerra esta 
suíte em grande estilo.

A conclusão do concerto se dará com 
uma joia da MPB. Serão executadas cinco 
obras-primas reunidas numa magistral e 
criativa orquestração do maestro Duda, 
intitulada “O Melhor dos Xotes”, onde 
todos os naipes e as combinações tim-
brísticas são evidenciados. A sequência 
com Xotes das Meninas, Riacho do Navio, 
Respeita Januário, Vida de Viajante e 
Cintura Fina ganha uma roupagem sin-
fônica da melhor qualidade, sem perder 
a naturalidade do mais autêntico fazer 
musical nordestino.

“Ao fim, uma homenagem a Luiz Gon-
zaga. É para divertir as pessoas”, disse 
Durier.

A Jovem encerra sua temporada deste 
ano e agora foca suas atenções para audi-

ções que irão formar o novo grupo para 
2013, de 10 a 13 de dezembro. Será no 
começo de 2013 e até os atuais membros 
terão que participar. Ao todo, o grupo 
precisa de oito músicos para violino, 
dois para flauta, um para fagote e duas 
para viola.

“Todos os anos todos fazem para 
entrar junto com os demais. Isso é um 
incentivo para continuarem estudando, 
crescendo. Nós fazemos um repertório 
que dá para ser tocado, mas é importan-
te que sempre se mantenham atentos à 
sua técnica, sua musicalidade e seu fazer 
musical”, disse Durier.

Um concerto de alegria

Hoje à noite o público ouvirá o 
último repertório da temporada 

2012 da Orquestra Jovem   

O concerto será 
concluído com cinco 
obras-primas, 
reunidas em “O 
Melhor dos Xotes”, 
uma criativa e 
magistral orquestração 
do maestro Duda 
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Vivências

A Paraíba no momento não possui nenhum hotel 
ou meio de hospedagem classificado por estrelas, 
como antigamente. O Ministério do Turismo desde o 
último dia 25 de setembro trouxe de volta o sistema 
que classifica- de um a cinco estrelas- os hotéis, pou-
sadas, resorts e estabelecimentos de hospedaria.

A classificação por estrelas é conhecida interna-
cionalmente e serve de referencial na hora de escolher 
um meio de hospedagem. Antigamente somente o 
Tropical Hotel Tambaú possuía as 5 estrelas da Em-
bratur. Hoje o hotel para retomar à mesma condição 
de antigamente terá que ser aprovado nos critérios 
eminentemente técnicos e à fiscalização constante e 
rigorosa.

Os primeiros a ganharem as novas estrelas foram 
19 meios de hospedagem de dez estados (nenhum 
ainda da Paraíba).  Os novos critérios foram estabele-
cidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios 
de Hospedagem (SBClass) do Ministério do Turismo. 
A definição do número de estrelas que um hotel é 
feita de acordo com critérios que analisam requisitos 
de sustentabilidade, infraestrutura, equipamentos e 
serviços oferecidos aos hóspedes.

Todos foram identificados por placa com marca 
do Governo Federal indicando um dos sete tipos de 
hospedagem (hotel, flat/apart-hotel, resort, hotel 
fazenda, hotel histórico, pousada e cama&café) e o 
número de estrelas. Para cada tipo existe uma matriz 
com itens obrigatórios e eletivos.

Desde o ano passado, 
essa classificação hote-
leira, por estrelas, passou 
a ser exclusiva do Gover-
no Federal e aquela que 
existia até então perdeu 
a validade. Para poder 
usar essa classificação os 
hotéis deverão ser ava-
liados pelo Ministério do 
Turismo e pelo Inmetro. 
No total, 97 hotéis estão 
inclusos nos sistema, em 
diversas fases do processo 
de classificação.

Os primeiros hotéis 

Na década de oitenta, tive 
um professor de História, na 
Faculdade de Filosofia de Ca-
tanduva – interior de São Paulo 
– que defendia a ideia, de que os 
próprios negros eram responsá-
veis pela escravidão 
no Brasil. Ele dizia 
que nenhum europeu 
entrou no continente 
Africano para caçar 
os nativos e torná-los 
cativos no Novo Mun-
do. Esta era uma 
trama entre árabes 
e chefes-de-tribos 
africanas.

Seu Waldemar, o 
professor, dizia: Os 
escravos no conti-
nente americano, 
produziam açúcar e 
cachaça, que eram 
trocados por homens, mulheres 
e crianças na África, para serem 
vendidos como escravos, do 
outro lado do oceano, ou seja, no 
Mundo Novo. Daí eles produziam 
mais cachaça para os  Reis Afri-
canos que, pinguços, barganha-

vam seus próprios irmãos, por  
tonéis de aguardente. Hum! Era 
mais ou menos assim que nosso 
mestre – branco – explicava. 

Bom, quando Seu Walde-
mar parou para respirar, apro-

veitei a deixa e 
saí da sala para 
tomar um cafe-
zinho. Mas quis 
voltar à aula, 
pois a teoria do 
mestre deixava 
muito a refletir 
e, francamente, 
pareceu-me bas-
tante deturpada e 
atrevida.

A África é 
um continen-
te enorme e as 
pessoas não 
são todas iguais 

somente pelo fato de terem a 
pele escura e cabelo pixaim. Os 
italianos, portugueses, ou es-
panhóis, são iguais, por terem 
nascidos brancos, no continen-
te europeu?

Muito antes do comércio 

mais vergonhoso da Huma-
nidade - quando a população 
negra tornou-se coisa, produ-
to rentável e de imenso valor 
para o desenvolvimento das 
Américas, já havia desavenças 
entre os povos africanos, gen-
te guerreira.  E os derrotados 
que sobreviviam, muitas ve-
zes tornavam-se escravos dos 
vencedores. E eram entregues 
ao transporte escravocrata. 
Eles não eram parentes. Eram 
os inimigos do Rei. Outra gente, 
outra etnia, outro idioma, outra 
cultura. Embora todos Negros. 
E na hora da acomodação 
dentro dos navios negreiros, 
separavam os parentes, patrí-
cios, companheiros, para evi-
tar rebeliões. Mas como fazer 
mestre Waldemar entender? 
Ele era de outra corrente de 
pensamento...

 E para não esquecer 
Gilberto Gil, na sua viagem de 
negritude, um trechinho de uma 
linda canção:  se o rei Zulu já não 
pode andar nu, salve a batina do 
Bispo Tutu...

Escritor - diariodebordo@gmail.com

As versões 
de Fausto

Antes de ser imortalizado por Goethe, o mito 
de Fausto teve um sem número de versões e um 
antecedente histórico. A lenda do homem que 
assina um contrato com o Diabo em troca de 
sucesso é bem mais realista, se considerarmos o 
período da história em que a prática de feitiçaria 
e a magia eram comuns entre os conhecimentos 
clássicos.

De onde vem a raiz histórica deste que é 
um dos mais recorrentes mitos da literatura 
ocidental? Vem de alguém que existiu.Viveu na 
Alemanha um certo praticante de magia negra 
conhecido como Jorge Fausto, considerado um 
charlatão e um herege. Afirmava ter dominado a 
tradição clássica dos gregos e romanos, alcançou 
sucessos e desventuras como mágico profissio-
nal, mas nunca foi verdadeiramente aceito nos 
círculos acadêmicos e o seu conhecimento foi 
para o desempenho próprio, arroubo do indivi-
dualismo.

Martinho Lutero fez ainda referência relacio-
nando Fausto com o Diabo. A primeira sugestão 
escrita de que Fausto foi morto pelo diabo é a de 
Johannes Gast, um pastor protestante, em seu 
Sermonis convivales: “o desgraçado conheceu 
um fim deplorável, pois foi estrangulado pelo 
diabo, e no esquife seu corpo permaneceu com 
o rosto voltado para baixo, apesar de o terem 
virado cinco vezes”. Estas referências são apenas 
resumidas, mas leva a crer uma continuidade à 
tradição luterana de intransigência às práticas 
demoníacas. 

A crença de que o Diabo matou Fausto 
tornou-se mais forte com a publicação do 
Faustbuch, na cidade de Frankfurt, em 1587, 
de onde cita-se a ideia do contrato de morte 
com data marcada.

A versão inglesa do Fausto apareceu em 
1592 escrita por Chistopher Marlowe como uma 
peça, The Tragical History of the Life and Death 
of Doctor Faustus. Com grandeza poética, Mar-
lowe soube conferir realidade aos três temas 
básicos do mito: a excitação pelo conhecimento, 
o entusiasmo pela beleza terrena e a danação 
espiritual. Marlowe alcançou sucesso nos três 
casos. E por fim, o Fausto de Goethe. Fausto é 
um indivíduo na multidão que festeja o feria-
do da Páscoa. Mefistófeles surge vestido como 
um sábio nômade e ao ser inquirido sobre sua 
identidade diz: “Sou o espírito que sempre nega 
/ e com razão; tudo que vem a ser / é digno so-
mente de morrer.” Ao assinar a fatídica linha do 
contrato, Fausto diz as célebres palavras: “Não 
haja dó, não haja mora! / E se um dia eu disser 
ao momento / que passa: Pára, és tão formoso! 
/ Então me faz morrer ao teu contento, / pois 
decerto morrerei bem venturoso. / Que toques 
então o sino derradeiro, / que tua obrigação 
comigo tenha fim, / que a hora pare, que caia o 
ponteiro / E que o Tempo termine para mim.” 
Em duas linhas de contrato, Fausto entrega a 
alma a Mefistófeles. 

***

O Clube do Conto está prestes a lançar sua 
mais nova antologia com recursos do FMC. 
Contos de Sábado é mais uma mostra da energia 
e longevidade de um grupo de contistas que há 
quase dez anos, vem se reunindo em diversos 
locais de João Pessoa. Os contos versão sobre 
temas variados e  os dezenove autores que estão 
na presente antologia são dos mais diversos 
estilos. O Clube do Conto não tem regras, apenas 
a peculiaridade de sugerir temas semanais para 
que os contos sejam lidos nas reuniões. Aceita de 
bom grado novos participantes, discute ideias, 
promove brincadeiras. Atualmente, é lotado no 
Shopping Sul todos os sábados, às 17h30. 

André 
Ricardo AguiarE as estrelas estão voltando....

Um ano de estórias

A África é um 
continente 
enorme e as 
pessoas não são 
todas iguais
somente pelo 
fato de terem 
a pele escura e 
cabelo pixaim
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classificados como 5 estrelas são: o Grand Hyatt e 
Transamérica, em São Paulo; o Castro´s Park, em 
Goiânia, o Naoum Plaza, em Brasília e o Vila Galé Ma-
res, resort na Bahia e o primeiro do Nordeste.  Como 
hotel histórico o primeiro classificado foi o Brasília 
Palace e a primeira certificação de 2 estrelas foi a 
Pousada Água Marinha, em Cabo Frio-RJ.

Dentre os principais objetivos do novo sistema de 
classificação estão os de aumentar a competitividade 
da hotelaria brasileira e servir como fonte de infor-
mação para o consumidor.  Segundo o Ministério do 
Turismo esta classificação brasileira foi realizada a 
partir do estudo de modelos internacionais. O objeti-
vo, segundo a pasta, é alinhar a hospedagem no Brasil 
com a de outros países, para preparar a estrutura 
hoteleira para os grandes eventos que o país irá sediar, 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

A adesão ao sistema é voluntária. Os hotéis que 
quiserem adotar a classificação devem ser cadastrados 
no Ministério do Turismo e requisitar a inspeção pelo 
Inmetro. Com a nova classificação a expectativa é que 
retornem as estrelas para os hotéis da Paraíba, pois 
isto muito ajuda aos turistas e visitantes do mundo 
inteiro na hora de escolher um estabelecimento. E que 
voltem as estrelas principalmente para os hotéis da 
Paraíba, pois os hóspedes, os verdadeiros avaliadores, 
desde já estão esperando.

FOTO: Divulgação



         

Coletânea Lacan, o Escrito, a Imagem analisa as 
conexões que existem entre psicanálise e arte

Livro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de outubro de 2012

Roteiro

Lacan se interessou por 
todos os campos do saber e, em 
contrapartida, exerceu impor-
tante influência sobre as mais 
variadas esferas da cultura. As 
ideias do psicanalista francês 
sobre as relações entre psicaná-
lise e arte são profundamente 
analisadas em Lacan, o Escrito, 
a Imagem (Autêntica, 184, pá-
ginas, R$ 47), que apresenta 
um compilado de cinco artigos 
produzidos por François Cheng, 
François Regnault, Gérard Wa-
jcman, Jacques Aubert e Jean-
Claude Milner. Com tradução 
da psicanalista e doutora em 
literatura Yolanda Vilela, a co-
letânea é precedida por um cir-
cunstanciado prefácio à edição 
brasileira, assinado pela tradu-
tora e pelo filósofo e psicanalis-
ta Gilson Iannini.

“Os poetas e escritores es-
tão bem à frente de nós, gente 
comum, no conhecimento da 
mente, já que se nutrem em 
fontes que ainda não tornamos 
acessíveis à ciência”. Esta frase 
de Freud mostra com clareza 
que ele via com alguma reserva 
o ideal científico da psicanálise. 
Para um melhor “conhecimento 
da mente” ele encaminha o inte-
ressado aos poetas, ao artistas, 
e não apenas aos cientistas. O 
pensamento freudiano em rela-
ção à obra de arte é, entretanto, 
ambíguo. Se de um lado a psica-
nálise pode ser aplicada ao texto 
literário, por outro lado a litera-
tura não poderia produzir todo 
o conhecimento possível sobre 
a mente. 

Por sua vez, Lacan atribui à 
arte e à literatura o estatuto de 
intérprete, em que o artista pre-
cede o psicanalista. Ao invés de 
“aplicar” a psicanálise à arte, é a 
arte quem “interpreta” a psica-
nálise. Reconhecendo também 
a insuficiência da linguística, 
ciência da linguagem, e que a 
descoberta do inconsciente re-
quer um mergulho nas águas 
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da linguagem, Lacan inventa 
sua “linguisteria”, que se dedica 
a definir o sujeito em relação ao 
significante, recorrendo tam-
bém à literatura, ao poema e até 
mesmo ao ideograma e à poesia 
chinesa. 

A fim de analisar as teses de 
Lacan, a obra conta com textos 
de dois amigos que o guiaram 
pelos desvios abissais do uni-
verso joyciano e do pensamento 
chinês, Jacques Aubert, que assi-
na De um Joyce a outro, e Fran-
çois Cheng, autor do texto Lacan 
e o pensamento chinês, passan-
do por eminentes interlocutores 
de seus seminários, Jean-Claude 
Milner e François Regnault auto-
res de Da linguística à linguiste-
ria e Claudel: o amor do poeta, 
respectivamente, até Gérard 
Wajcman, que apesar de não ter 
sido tão próximo de Lacan como 
os outros autores, oferece em 
seu texto A arte, a psicanálise, o 
século uma leitura singular da 
arte produzida no século XX. 

Aqui, a psicanálise deixa-se 
interpretar pela obra do artista, 
seja ele Joyce, Claudel ou a poe-
sia chinesa, na medida em que 

Furacão nos EUA atrapalha produção  
de série sobre dilúvio bíblico de Noé

A passagem do fucarão Sandy pela Costa Leste 
dos EUA causou a interrupção de diversos serviços 
públicos e paralisou a produção de filmes e séries de 
TV. Ironicamente, até Noah, épico de Darren Aronofsky 
sobre a Arca de Noé e o dilúvio narrado na Bíblia, pode 
ser prejudicado. 

Em Oyster Bay, no Estado de Nova York, que está 
na região afetada pelo furacão, as filmagens previs-
tas para serem retomadas ontem foram adiadas. A 
gigantesca arca montada no set, porém, continua à 
mercê dos ventos, que ontem estavam registrando ra-
jadas de 101km por hora. Por enquanto a estrutura de 
137 metros de comprimento não sofreu abalos, mas a 
arca não foi construída para suportar esse tipo de im-
pacto ou mesmo encarar uma subida das águas.

O controle está na sua mão

“A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora to-
das as coisas que eu penso me parecem iguais”. Pode até parecer 
exagero, mas o verso desta música de Arnaldo Antunes tem, em 
parte, um fundo de verdade. Afinal, ao mesmo tempo que a televi-
são tem o poder de educar, tem também o poder de contribuir com 
o empobrecimento da nossa cultura. Para cada público alvo, existe 
uma receita, existe um programa que se encaixa perfeitamente ao 
gosto do freguês.

Já se disse muito que a televisão tem o poder de alienar. E 
dessa discussão surgiu o “alienado”, termo muito utilizado na dé-
cada de 1960 no Brasil para identificar as pessoas que valoriza-
vam futilidades e “americanismos” e eram politicamente alheias 
e não engajadas. O programa da Jovem Guarda, por exemplo – co-
mandado por Roberto Carlos na TV –, era considerado um celeiro 
de “alienados”. Só porque valorizava uma música que, para alguns, 
era considerada “fútil”.    

Muitas décadas se passaram, e a sociedade continua mais ou 
menos a mesma. Muitos alienados e, cada vez mais, menos politi-
camente engajados. E o que a televisão tem a ver com isso, nos dias 
de hoje? Eu diria que tem uma parcela de culpa, como teve no pas-
sado, mas esta culpa não é só dela. É também da falta de educação, 
da ausência de políticas públicas voltadas para a cultura, ao longo 
de séculos, no nosso país.

Esse problema não é apenas nosso. É também dos países mais 
ricos e desenvolvidos do mundo. O Big Brother, por exemplo, não 
nasceu no Brasil. O culto ao ócio, ao fuxico, à intriga, ao sexo, ao 
álcool e à burrice não é exclusividade nossa. É inerente ao ser hu-
mano, com ou sem educação. A culpa é principalmente do próprio 
público, que consome o conteúdo. Só existe baixaria na televisão 
porque existe um público que gosta de ver baixaria na televisão. 

A televisão é apenas um meio poderoso, atraente, sedutor, capaz 
de difundir o que presta e o que não presta. Cabe a nós, o público, esco-
lher o que presta e o que não presta para nossas vidas. Diferentemente 
do passado, hoje temos um cardápio de opções na televisão, mesmo 
para aqueles que não tem dinheiro para ter em casa uma TV por assi-
natura. E temos também muita coisa parecida na programação, e o que 
muda é apenas o canal. Cabe a nós, então, saber separar o lixo do luxo.

E essa tarefa de garimpar o que é bom e o que é ruim, na pro-
gramação da televisão, torna-se ainda mais necessária para quem 
tem filhos. Os pais precisam exercer o papel de controle-remoto, 
contribuindo para a formação das crianças de hoje que serão os 
consumidores adultos de amanhã. O que é bom ou o que é ruim 
para elas só depende de você, e não da televisão. Afinal, nem tudo 
que a antena captar meu coração captura. “Vê se me entende pelo 
menos uma vez, criatura”. 

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

Foto: Divulgação

Ontem o diretor de 
The Wolverine, James 
Mangold, participou com 
Hugh Jackman de um vi-
deochat com internautas 
sobre o filme. A declara-
ção mais interessante en-
volve, segundo Mangold, 
“outros mutantes”.

Questionado sobre 
os personagens que 
cruzarão o caminho de 
Logan no filme, o diretor 
respondeu: “São Yakuza, 
industrialistas, políticos, 
mulheres de vários graus 
de identidade e espécie; 
nunca se sabe em quem 
se pode confiar. É bem 
elaborado. Há outros mu-
tantes”, disse. O longa tem 
como base a minissérie 
Eu, Wolverine. 

Diretor dá 
pistas do novo 
Wolverine

O rapper RZA, que estreia 
na direção em The Man With the 
Iron Fists, já tem mais dois proje-
tos pela frente, de acordo com o 
Hollywood Reporter.

O primeiro é Genghis Khan, 
cinebiografia épica do imperador 
mongol escrita por John Milius 
(Apocalypse Now, Conan, O Bár-
baro). Mickey Rourke chegou a 
ser cotado  para estrelar o filme, 
mas não há informação se ele 
continua no projeto. Andre Mor-
gan e Peter Lam  são os produ-
tores. As filmagens devem acon-
tecer em 2013, com locações na 
China (país onde o rapper filmou 
The Man With the Iron Fists).

O thriller de ação No Man’s 
Land é o segundo projeto. É cen-
trado em um homem que rouba 
um diamante de um poderoso 
criminoso. 

Rapper vai dirigir 
cinebiografia sobre 
Genghis Khan

Mídias em destaque

Drops & notas

O psicanailsta francês Jacques Lacan exerceu influência na cultura

a obra de arte é uma interpreta-
ção do inconsciente. Sincrônica 
à arte do século XX, a psicaná-
lise lacaniana faz entrar o irre-
presentável na representação, 
o impensável no pensamento, a 
ausência na presença.

Sobre os autores
Jacques Aubert é escritor e 

ensaísta especializado em James 
Joyce. Traduziu Ulysses para o 
francês. É professor emérito da 
Universidade Lumière-Lyon II. 
Publicou, entre outros, The Aes-
thetics of James Joyce.

François Cheng é poeta, 
tradutor, romancista e ensaísta. 
Agraciado com importantes prê-
mios literários, como o Prix An-
dré Malraux, Prix Roger Caillois 
e o Grand Prix de la Francopho-
nie. Professor do Institut Natio-
nal des Langues et Civilisations 
Orientales. Membro da Acadé-
mie Française desde 2002.

Jean-Claude Milner é 
linguista e filósofo, formado 
pela École Normale Supé-
rieure. Foi professor da Uni-
versidade Paris VII. Publicou, 
entre outros, O amor da lín-

gua, Os nomes indistintos, A 
obra clara e Le périple struc-
tural.

François Regnault é filóso-
fo, dramaturgo e tradutor, tam-
bém normalien. Convidado por 
Foucault, ensinou no Departa-
mento de Filosofia da Universi-
dade Paris VIII de 1970 até 1974, 
quando foi convidado por Lacan 
para integrar o recém-fundado 
Departamento de Psicanálise. 
Publicou, notadamente, Dieu est 
inconscient e Em torno do vazio: 
a arte à luz da psicanálise.

Gérard Wajcman é escritor 
e psicanalista. Ensina no Depar-
tamento de Psicanálise da Uni-
versidade Paris VIII, onde dirige 
o Centro de Estudo de História 
e de Teoria do Olhar. Autor de 
Fenêtre, chroniques du regard 
et de l’intime, L’objet du siècle 
(1998) e L’œil absolu.

Sobre a tradutora
Yolanda Vilela é psica-

nalista. Concluiu “maîtrise” e 
“D.E.A” em Psicanálise pela Uni-
versidade de Paris 8 (França); 
doutorado pelo programa de 
Pós-Graduação em Estudos Lite-
rários da UFMG, com tese sobre 
a obra do escritor francês Pascal 
Quignard e pós-doutorado pelo 
mesmo programa, com estudos 
sobre a letra e a imagem na obra 
de Pascal Quignard. É autora de 
traduções e artigos, publicados 
na França e no Brasil, que con-
templam os campos literário e 
psicanalítico.

Em cartaz

Hotel 
Transilvânia

Cena da animação Hotel Transilvânia, de Genndy Tartakovsky

O Hotel Transilvânia é o resort 
cinco estrelas do Conde Drácula, onde 
monstros e suas famílias podem viver 
livremente sem nenhum humano para in-
comodá-los. Em um fim de semana espe-
cial, Drácula convidou os monstros mais 
famosos para comemorar o aniversário de 
118 anos de Mavis. Mas, para desespero 
do anfitrião Drácula, um garoto normal 
acaba indo parar no hotel e se aproxima 
de Mavis.

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.

Serviço
Título: Lacan, o escrito, a 
imagem 
Autores: Jacques Aubert, 
François Cheng, Jean-Claude Mil-
ner, François regnault e Gérard 
Wajcman 
Tradução: Yolanda vilela
Coleção: FilôMargens
Número de páginas: 184,
Preço: r$ 47
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Exposição

Fotógrafo carioca Renan Cepeda participa de mesa redonda, hoje, 
e realiza a exposição Pinceladas de Luz na galeria da CAV, na capital

A Arte da Fotografia Agre-
gando Valor à Arquite-
tura de Interiores é o 
tema da mesa-redonda 
que o fotógrafo carioca 
Renan Cepeda e Nadja 
Peregrino proferem - 
sob a mediação de Paulo 

Rossi - a partir das 18 horas de hoje, na 
Casa das Artes Visuais (CAV), em João 
Pessoa. O evento antecede o vernissage 
da exposição Pinceladas de Luz, mostra 
reunindo trabalhos de Cepeda que per-
manecerá aberta no local de amanhã até 
20 de dezembro.

Durante a mesa-redonda, evento 
cujo acesso é gratuito e exclusivo para 
convidados, o tema abordado será a arte 
da fotografia e seu valor de mercado. 
Os interessados em participar do bate 
papo devem enviar um e-mail intitulado 
“Inscrição Mesa-redonda” para cav@
casadasartesvisuais.com.br informando 
nome e telefone para contato. Depois do 
evento, vai acontecer o oferecimento de 
coquetel de abertura da exposição, cuja 
curadoria é de Nadja Peregrino e reúne 
cerca de 20 imagens fotográficas reali-
zadas pela técnica light painting e com 
infravermelho.

As obras de light painting integran-
tes da exposição Pinceladas de Luz 
estarão dispostas no salão principal da 
galeria da CAV, localizada na Av. Espe-
rança, 1143, no bairro de Manaíra. Na 
área externa, estará uma instalação com 
a série Kalungas, também produzidas 
por aquela mesma técnica. Já no salão 
menor, fechado e pintado de preto, es-
tarão sendo expostas as fotografias em 
infravermelho, realçadas pelo uso de 
luz negra.

O fotógrafo carioca Rena Cepeda 
trabalha com superfícies coloridas, que 
parecem se espraiar em pinceladas no 
espaço. Para dissolver em várias cores 
a paisagem noturna captada, ele se vale 
da técnica light painting, que consiste em 
fotografar com uma câmera Rolleiflex 
(1952) de médio formato, utilizando 
filme cromogênico desenvolvido para 
lona exposição. Com isso, capta objetos 
em total escuridão, “escaneados” por 
fontes de luz, a exemplo de lanternas, 
velas ou flash portátil. 

A foto em destaque 
FOTOS: Divulgação

Premiado nacional e internacional-
mente (o mais recente, por exemplo, 
foi a segunda posição no Sony World 
Photography Awards - categoria pro-
fissional), Rena Cepeda nasceu em 
Santa Tereza (RJ) e começou a foto-
grafar aos 11 anos de idade. Antes de 

 

A Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) resolveu prorrogar as inscrições 
do 1o edital Walfredo Rodrigues de Longa 
e Curta-Metragem 2012/2013. Os inte-
ressados têm agora até 9 de novembro 
para inscrever seus projetos. Ao todo, foi 
disponibilizado R$ 1 milhão, destinado a 14 
produções audiovisuais inéditas.

As categorias contempladas pelo 
projeto são as seguintes: um longa-
metragem de ficção (R$ 440 mil); um 
longa-metragem de documentário (R$ 
200 mil); quatro curtas-metragens de 
médio orçamento (R$ 200 mil, sendo 
R$ 50 mil para cada projeto); e oito 
curtas-metragens de baixo orçamento 
(R$ 160 mil, sendo R$ 20 mil por filme). 
Entre os projetos de baixo orçamento, 
está prevista uma cota de, pelo menos, 
três filmes para estreante.

Todos os concorrentes devem ser 
maiores de 18 anos de idade. Serão acei-
tas inscrições de pessoenses, residentes 
na capital e na região metropolitana, ou 
de realizadores que moram em João Pes-
soa há, pelo menos, dois anos.

A inscrição deve ser enviada, pelos 
Correios, para a Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope, Rua Duque de 
Caxias no 352 – Centro/João Pessoa – 
Paraíba/ CEP: 58010821), ou ainda pre-
sencialmente, na sede do órgão.

O formulário padrão e os anexos do 
edital estão disponíveis no link “editais 
da Funjope”, dentro da página da Funjope, 
que fica no portal da Prefeitura de João 
Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br). Os 
projetos serão analisados por uma comis-
são formada por três integrantes da área 
de audiovisual.

A 17ª Mostra Estadual de Teatro, 
Dança e Circo - realização do Governo da 
Paraíba, por meio da Secretaria de Esta-
do da Cultura e Funesc (Fundação Espa-
ço Cultural) - será iniciado na próxima 
sexta-feira, em João Pessoa. A abertura 
do evento - que vai se prolongar até o 
próximo dia 9, reunindo 21 espetáculos 
paraibanos - ocorrerá às 20h, com a apre-
sentação, como atração convidada, de o 
Encontro Oposto – três movimentos em 
um ato, do Ivaldo Mendonça em Grupo, 
do Recife-PE. 

De acordo com a programação di-
vulgada pela Funesc, durante a abertura 
também haverá a participação especial 
do Núcleo de Pesquisa do Trabalho do 
Ator (NUPTA) da Universidade Federal 
da Paraíba, que apresentará o espetáculo 
D’repente, sob a coordenação do profes-
sor Everaldo Vasconcelos. E, às 22h, show 
com o grupo pessoense Baião de 3. 

O festival é dividido em dois grupos, 

mostra paralela e mostra oficial. Dos se-
lecionados, 14 são da mostra oficial (não 
competitiva) e 7 da paralela (competiti-
va). As apresentações começam às 19h30. 
Os espetáculos serão apresentados em 
dois locais, no palco principal do teatro 
e no palco do coreto do Bar dos Artistas, 
localizado na área externa do Santa Roza. 
Toda a programação é gratuita. Além dos 
grupos selecionados, dois grupos musi-
cais e dois espetáculos convidados estão 
na programação e vão abrir e encerrar o 
festival.

Da programação ainda constam ofici-
nas de teatro, dança e circo, assim como 
rodas de conversas serão realizadas no 
evento, todas abertas aos interessados 
em participar. As inscrições gratuitas 
podem ser feitas na diretoria de Artes 
Cênicas da Funesc até amanhã. A partir 
da próxima segunda-feira, os interes-
sados devem se inscrever no local das 
atividades. 

Pampacancha (acima) e Casa 
Rosa, dois dos trabalhos de 

Cepeda que integram a mostra

se dedicar exclusivamente, na última 
década, aos projetos pessoais, ele - que 
já participou de mais de 25 exposições 
coletivas e 14 individuais no Brasil 
(principalmente em São Paulo e no 
Rio de Janeiro) e em outros países 
(Argentina, Portugal, França, Holanda, 

Estados Unidos e Alemanha) - traba-
lhou como fotojornalista no Jornal do 
Brasil. O primeiro prêmio de fotografia 
recebido por Cepeda foi no Concurso 
Nacional de Fotografia Oceanográfica 
da Universidade do Rio Grande -RS, 
em 1990.



Presentes do Natal
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de outubro de 2012

Nordeste precisará investir 
R$ 25,8 bilhões em 8 anos 
para escoar a produção
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80% dos consumidores na grande JP irão às compras
FOTO: Divulgação

Mais de 80% dos parai-
banos vão realizar compras 
de Natal este ano, sendo o 
vestuário o principal item. A 
maior parte destes consumi-
dores pretende gastar entre 
R$ 251,00 e R$ 350,00 e o 
pagamento deverá ser feito à 
vista, utilizando o 13º salário 
para isso. Os shoppings são 
os locais preferidos para re-
alizar as compras.

Esta é a síntese da pes-
quisa realizada pelo Institu-
to Fecomércio de Pesquisas 
Econômicas e Sociais da Pa-
raíba, que entrevistou 440 
consumidores na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
neste mês de outubro para 
avaliar intenção de compras 
no período natalino. Desse 
total, 51,37% são do sexo 
masculino e 48,63% do sexo 
feminino. A maioria dos en-
trevistados (29,91%) possui 
idade entre 26 e 36 anos e 
recebem rendimentos de 
até dois salários mínimos 
(38,81%).

Conforme a pesquisa, 
80,37% dos 440 entrevista-
dos manifestaram desejo de 
realizar compras no Natal 
deste ano. O vestuário lidera 
a lista dos itens preferidos 
(72,16%), seguido dos cal-
çados (30,68%), dos brin-
quedos (26,42%), perfumes 
(17,05%), eletroeletrônicos 
(14,49%), eletrodomésticos 
(11,36%), jóias e bijuterias 
(8,52%) e móveis (5,97%). 
Os eletroeletrônicos mais 
citados foram: aparelho ce-
lular (39,22%), computa-
dor/notebook (33,33%) e 
vídeogame (9,80%). Já os 
eletrodomésticos preferidos 
são televisor (35%), fogão 
(17,50%) e geladeira (15%). 
(Os entrevistados podiam ci-
tar mais de um item). 

Gastos estimados
O levantamento do Ins-

tituto Fecomércio apontou 
ainda que a maioria dos 
consumidores (22,16%) es-
timou seus gastos em torno 
de R$ 251,00 e R$ 350,00, 
enquanto 21,59%,  esperam 
gastar entre R$ 101,00 e R$ 
250,00. Os entrevistados que 
pretendem adquirir produ-
tos acima de R$ 800,00 so-
mam 10,23%. 

A maioria de quem rece-
be até dois salários mínimos 
(31,75%) pretende gastar 
entre R$101,00 e R$ 250,00; 
32,69% dos que estão na fai-
xa de renda de R$2.489,00 a 
R$ 4.354,00 têm pretensão 
de gastar entre R$ 501,00 e 
R$ 800,00: e os que ganham 
acima de R$6.220,00, a maior 
parte (30,56%) estimou seus 
gastos em mais de R$ 800,00.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Consumidores 
estimam 
gastos entre 
R$ 251,00 e 
R$ 350,00. 
Vestuário lidera 
a lista de itens

Vagas temporárias devem ultrapassar 5%

São Paulo - As contratações de trabalha-
dores temporários para o período das festas 
de final de ano deverão crescer 5,5% - um 
acréscimo de 8 mil vagas sobre o total regis-
trado no ano passado (147 mil). No total, de-
vem ser abertas este ano 155 mil vagas em 
todo o país. A expectativa é que 15% des-
se contingente - ou 23 mil pessoas - tenham 
chances de serem efetivados.

A projeção faz parte do levantamento 
encomendado ao Instituto de Pesquisa Ma-
nager Ltda (Ipema) pela Associação Brasileira 
das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de 
Trabalho Temporário (Asserttem) e pelo Sin-
dicato das Empresas Prestadoras de Serviços 
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do 
Estado de São Paulo (Sindiprestem).

“Natal é uma data emocional em que os 
brasileiros vão às compras e isso demanda a 

contratação de mais mão de obra”, observou 
Jismália de Oliveira Alves, presidente da as-
sociação.

Ranking de serviços
Segundo ela, o Brasil ocupa a terceira 

posição no ranking mundial de serviços tem-
porários, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos e da África do Sul, onde o aquecimen-
to na oferta de emprego continua associado 
aos investimentos feitos à época da Copa do 
Mundo. Nos últimos três anos, a maior taxa 
de crescimento no Brasil foi registrada, em 
2010, quando o número de vagas aumentou 
12% em processo de retomada das atividades 
após a crise financeira internacional de 2008.

Na avaliação dela, o emprego temporá-
rio deverá ser favorecido pelas medidas de 
estímulos ao mercado interno como os des-
contos do Imposto Sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) para o setor de automóveis 
e de produtos da linha branca (geladeiras, 

fogões, máquinas de lavar etc.), além dos ju-
ros reduzidos e a entrada de mais dinheiro 
em circulação com o pagamento do décimo 
terceiro salário.

Jismália lembrou que a Lei 6.019/74 re-
gulamentou esse tipo de contratação, ga-
rantindo a esses trabalhadores os mesmos 
direitos dos empregados formais. A maioria 
das novas vagas deve surgir, de acordo com 
a pesquisa, no setor do comércio (75%), e o 
restante na indústria.

No comércio, a faixa de salários deverá 
ficar entre R$ 690 e R$ 1.055, com média de 
R$ 872, valor 3,5% superior ao registrado em 
2011.

Já na indústria, os pagamentos devem 
variar entre R$ 920 e R$ 1.390, com média 
de R$ 1.155, 5% acima do valor pago no ano 
passado. As oportunidades deverão estar, 
principalmente, nas empresas que produzem 
bens de consumo (alimentos, bebidas, brin-
quedos, eletrônicos, vestuário e papel).

Festas natalinas incrementam as vendas do comércio cujas compras serão feitas por meio do 13º salário; shoppings serão os locais preferidos dos consumidores

Como de hábito, o faturamento das micro e pequenas empresas deve aumentar no trimestre que abrange os meses de setembro, outubro, novembro e em dezembro, quando ocorre 
as festas de final de ano. A expectativa dos empresários do segmento gira em torno de 70%. Segundo pesquisa feita pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 
(Sebrae-SP), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o comércio é o setor mais otimista, com 74% apostando na melhora. Logo em seguida, vem a indústria 
(68%), construção civil (65%) e serviços (64%). O levantamento foi feito entre 5.600 empresas do Brasil inteiro.

No que se refere as cinco regiões do país, a região Nordeste aparece com as melhores perspectivas, com 80% de suas micro e pequenas empresas acreditando que aumentarão o 
faturamento. Logo depois vem o Centro-Oeste com 73%, Norte com 71%, Sul com 69% e Sudeste com 66%.

Quando avaliado o faturamento real, o índice mostra que em agosto, 28% das micro e pequenas empresas registraram elevação. Entre as que tiveram maior crescimento, aparecem as 
empresas de pequeno porte com 38%. As micro e pequenas empresas individuais apresentaram elevação de 26%. O destaque fica para o setor de serviços com 28% e, por região, o Sul (32%).

Com relação ao emprego, a pesquisa mostra que 27% têm expectativa de contratar no trimestre em questão. O otimismo é maior na construção civil, com 34% das empresas plane-
jando abrir novas vagas. Com relação ao tamanho, as que pretendem contratar mais são as empresas de pequeno porte, com 38%. Os empresários do Centro-Oeste mostraram-se mais 
otimistas com relação a isso.

No  mês de agosto, 8% das micro e pequenas empresas contrataram mais. Por separação de porte, 17% eram pequenas, 8% microempresas e 6% microempresas individuais. Entre 
os setores de destaque estão construção civil (10%), serviços (9%), indústria (8%) e comércio (6%). As regiões onde o emprego mais cresceu em agosto foram Norte (9%), seguido de 
Nordeste e Sudeste (8%).

Segundo o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, os números devem-se a uma resposta melhor da economia a partir de agora, com vários indicativos de melhorias e o otimismo do con-
sumidor. “Juntou, de um lado, a chegada das festas natalinas que, ano a ano, já eleva a contratação com um índice melhor da economia. Melhorou o faturamento e o índice de contratação 
e aumentou a expectativa. Tudo isso junto faz com que esse segmento, que já é o principal responsável pelo emprego e renda, aposte ainda mais”.

Barreto disse que o segmento de micro e pequenas empresas tem sofrido menos do que as grandes empresas porque são menos dependentes do mercado internacional. “O mundo 
vive hoje uma crise, então setores mais dependentes das exportações sentiram mais ao longo de 2012. As empresas de pequeno porte são muito mais voltadas para o mercado interno, 
então sentiram menos do que outros setores”, disse.

Saiba mais

Marli Moreira
Da agência Brasil
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Igreja ordena 4 novos padres
programação episcopal

Programação inclui 
mais três eventos que 
ocorrem hoje na basílica

Foto: Divulgação

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Arquidiocese da Pa-
raíba programou para hoje 
quatro importantes even-
tos, a exemplo da abertura 
do “Ano da Fé”, entrega das 
réplicas da imagem de Nos-
sa Senhora das Neves às re-
giões pastorais. E, ainda, a 
comemoração dos 15 anos 
de episcopado de Dom Aldo 
Pagotto e a ordenação pres-
biterial de sete diáconos.

A programação episco-
pal está marcada para ter 
início às 18h na Catedral Ba-
sílica de Nossa Senhora das 
Neves, em João Pessoa, com 
a ordenação presbiterial dos 
diáconos Antônio Souza da 
Silva, Daniel André Barreto, 
Deivson Silva de Santana, Hé-
lio Ferreira de Souza Júnior, 
Jorge Ivan do Nascimento, 
Saulo de Tarso Silva dos San-
tos, e Reynaldo Thadeu Gon-
çalves da Costa Segundo.

Dando sequência, a 
programação ocorrerá a 
abertura do “Ano da Fé”. Se-
gundo o arcebispo da Para-
íba, Dom Aldo Pagotto, esse 
evento mostra a preocu-
pação da Igreja Católica no 
que se relaciona com o dis-
tanciamento de milhares de 
cristãos batizados.

“O Ano da Fé deve pro-
vocar a própria Igreja a re-
pensar sua forma de se fazer 
presente junto aos que bus-
cam o sentido da vida e que 
precisam de esclarecimento 
e orientação proveniente do 
Evangelho. Que os cristãos 
não se intimidem com pes-
simistas e derrotistas que 
anunciam a morte da fé. Je-

apagão foi falha 
humana, diz aneel

políticas de cotas 
não surpreende

iNss disponibiliza 
consulta via internet

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, disse ontem 
que o número de inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2012 que se declararam pretos, 
pardos e indígenas, e portanto, são 
contemplados pela política de cotas, 
não surpreende por estar “bem 
próximo à sua presença relativa na 
população”. 

De acordo com informações 
do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), órgão do Ministério 
da Educação (MEC) responsável pelo 
exame, dos mais de 5,7 milhões de 
participantes da edição deste ano, 
2,4 milhões se declararam pardos; 
694 mil, pretos e 35 mil, indígenas.

“(Essa parcela de brasilei-
ros) representa, em média, 52% 
da população, então a inscrição no 
Enem, em que eles totalizam 54%, 
está muito próximo”, disse Aloízio 
Mercadante. 

Os beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
podem consultar pela internet a 
tramitação e o resultado de recur-
sos de processos administrativos 
na Previdência Social solicitados 
por meio do e-Recursos, implan-
tado em janeiro, em alguns estados 
brasileiros, para informatizar o sis-
tema. Desde o último dia 29, a visu-
alização de recursos pode ser feita 
pela internet. Para ter acesso ao 
andamento, devem ser informados 
os números de protocolo, Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) e benefício do 
segurado.

O e-Recursos tem o objetivo 
de facilitar o acesso dos beneficiários 
aos processos em trâmite no INSS, 
aumentando a transparência da insti-
tuição e economizando tempo e 
dinheiro. Até janeiro de 2012, todo 
processo de julgamento, recursos e 
consultas era presencial e manual. A 
partir de então, passou a ser possível 
protocolar processos e, agora, ter 
acesso a decisões recursais adminis-
trativas. Só em outubro, o sistema 
foi usado em cerca de 6,1 mil casos. 

 

Brasília – O diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), Nelson Hübner, disse ontem 
que houve falha humana no episódio 
de falta de energia que atingiu os es-
tados do Norte e do Nordeste na se-
mana passada. “Tem falha humana, 
sem dúvida nenhuma, na programação 
da proteção de um equipamento. 

O equipamento não foi devi-
damente programado”. Ele não 
acredita, porém, que a falha tenha 
sido intencional. Hübner disse que 
a Aneel está trabalhando em parceria 
com o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) para buscar as causas 
dos últimos casos de falta de energia 
no país. “Estamos buscando uma 
série de ações para coibir esse tipo 
de falha. O sistema brasileiro, que é 
tão sofisticado, tem que ter níveis de 
cobertura em termos de procedimentos, 
porque não pode a ação de um elemento 
qualquer causar um defeito.”

O diretor da Aneel informou 
hoje que o governo deve publicar 
amanhã as regras que as empresas 
do setor elétrico terão que cumprir 
para a renovação das concessões que 
vencem a partir de 2015. As empre-
sas que não se manifestaram dentro 
do prazo ficarão fora da renovação.

sus veio para todos, não para 
condenar, senão para salvar 
e fazer de todos seus segui-
dores. A fé é dádiva divina 
cujo poder transforma co-
rações e situações pela força 
do amor e da verdade que 
liberta (Jo 8, 32)”, completa 
Dom Aldo.

Entrega das réplicas
Outro ponto da progra-

mação será a entrega das 
réplicas da imagem de Nossa 
Senhora das Neves a cada um 
dos coordenadores das nove 

regiões pastorais da Arqui-
diocese, que terão a missão 
de organizar uma programa-
ção de peregrinação da ima-
gem pelas paróquias de cada 
uma das regiões.

A Arquidiocese da Pa-
raíba tem 83 Paróquias, 
distribuídas nas seguintes 
Regiões Pastorais: Agreste, 
Centro, Conjuntos, Litoral, 
Praia Norte, Praia Sul, Urba-
na Sul, Vale do Mamanguape 
e Várzea.

Com relação a Nossa 
Senhora das Neves, trata-se 

da padroeira de João Pes-
soa e da Paraíba por causa 
da coincidência da data do 
primeiro milagre da Santa 
com a data da fundação da 
capital, que aconteceu em 5 
de agosto, data da fundação 
da cidade.

As comemorações dos 
15 anos de episcopado de 
Dom Aldo Pagotto e a orde-
nação dos sete diáconos en-
cerram a programação. 

O arcebispo da Paraíba 
é natural de São Paulo (SP) 
onde nasceu no dia 16 de 

setembro de 1949. Filho de 
Angelo Pagotto Filho e Rosa 
di Cillo Pagotto foi ordenado 
padre no dia 7 de dezembro 
de 1977 em Caratinga (MG).

 Fez a profissão religio-
sa em dezembro de 1985. A 
nomeação episcopal saiu no 
dia 10 de setembro de 1997, 
e a sagração episcopal foi re-
alizada no dia 31de outubro 
de 1997 em Fortaleza (CE). 
Foi nomeado arcebispo da 
Paraíba no dia cinco de maio 
de 2004 e tomou posse um 
mês depois.

Lideranças jovens e representantes de regiões pastorais elaboraram pauta no Mosteiro de São Bento para a Semana Missionária 

Hoje, durante celebração na catedral, 
a partir das 18h, Dom Aldo Pagotto abre o 
“Ano da Fé” na Arquidiocese da Paraíba. 
“Na esperança de intensificar a ação evan-
gelizadora, o Papa Bento XVI abriu o Ano 
da Fé no dia 11 de outubro, estendendo-se 
até 30 de novembro de 2013. Aqui na nossa 
Diocese ele terá início no dia 3”, explicou o 
religioso.

Conforme esclarece Aldo Pagotto, “o 
Ano da Fé traduz a preocupação da Igreja 
Católica que enfrenta o distanciamento de 
milhares de cristãos batizados”. Segundo 
ele, a pergunta fundamental sobre a crise 
de fé é: por que os cristãos abandonam a 
Igreja? Isso significa que abandonam a fé? 
Será que os cristãos buscam a felicidade 
como se o amor de Deus e ao próximo não 
mais importasse?”, indaga ele.

Para o arcebispo, a sociedade de consu-
mo condiciona a vida e as escolhas das pes-
soas. Os valores que brotam da fé cristã não 
coincidem com a busca da felicidade apre-
sentada pelos padrões ordenados pela so-
ciedade atual. Vive-se um clima acentuado 
de individualismo.

Novos horizontes
 “A fé é dom de Deus. A fé leva os filhos 

e filhas de Deus a buscarem a felicidade na 
fraternidade solidária, aberta aos outros. 
A fé nos abre horizontes de esperança e 
amor a Deus e aos semelhantes. A fé é dom 
de Deus que aviva a sua imagem em nós. 
Duvida-se se alguém encontraria o sentido 
da existência sem amar seus semelhantes. A 
fé é acompanhada de amor e de esperan-
ça. A fé nos faz sair do egoísmo e nos leva 
ao encontro dos outros”, explica Dom Aldo 
Pagotto.

O arcebispo considera que o Ano da Fé 
deve provocar a própria Igreja a repensar 
sua forma de se fazer presente junto aos 
que buscam o sentido da vida e que preci-
sam de esclarecimento e orientação prove-
niente do Evangelho. Que os cristãos não se 
intimidem com pessimistas e derrotistas que 
anunciam a morte da fé. Jesus veio para to-
dos, não para condenar, senão para salvar 
e fazer de todos seus seguidores”, reforça 
Aldo Pagotto. 

preparação para a semana missionária 
Lideranças jovens e representantes das 

nove Regiões Pastorais que compõem a 
Arquidiocese da Paraíba participaram no 
sábado passado da 1ª grande Reunião de 
Preparação para a Semana Missionária no 
Estado. O encontro ocorreu no Centro Pas-
toral Mosteiro de São Bento, em João Pes-
soa, a partir das 9h. 

A Semana Missionária será realizada de 
16 a 20 de julho de 2013, conhecida como 
Pré-Jornada, que antecede à Jornada Mun-
dial da Juventude Rio-2013.

O encontro foi coordenado pelo asses-
sor de Juventude da Arquidiocese da Paraí-
ba, padre Pedro Geraldo Targino da Cunha, 
juntamente com o Padre Magela, e com o 
representante da Arquidiocese da Paraíba 
na Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), Felipe Cordeiro. 

Jornal mundial
“A Semana Missionária é um momento 

de união do povo que faz a Igreja Católica 
no Estado. É a oportunidade de viver a ex-
periência da Jornada Mundial da Juventu-
de, não só no Rio de Janeiro, mas também 
aqui na Paraíba”, explica o padre Pedro.

Durante a reunião, que teve a presença 
também do arcebispo Dom Aldo Pagotto, as 
lideranças foram divididas em equipes para 
definir os trabalhos que serão realizados na 
Pré-Jornada. 

Cada grupo ficará responsável por pla-
nejar e trabalhar em uma área específica do 
Encontro, como a logística e a infraestrutu-
ra. Tudo isso está sendo pensando para os 
500 peregrinos de língua inglesa e espanho-
la que vão participar da Semana Missionária 
aqui na Arquidiocese.

 Durante os cinco dias da Semana, os 
jovens de outros países vão viver experiên-
cias ligadas aos três pilares da Pré-Jornada: 
a Oração, a Solidariedade e a Cultura.

Na dimensão da Oração, os jovens vão 
participar de Celebrações Eucarísticas, reser-
vando parte do dia para a oração pessoal e 
para a leitura e vivência da Palavra de Deus. 
Em relação à Solidariedade, os peregrinos 
vão visitar hospitais, orfanatos, casas de re-
pouso e presídios da região. Na Cultura, a 
Semana Missionária vai apresentar aos jo-
vens as manifestações culturais do Estado.

Ano da Fé intensifica a evangelização

Semana Missionária terá 
a participação de 500 pere-
grinos oriundos da Espanha 
e da Inglaterra e evento 
ocorrerá em julho de 2013 
em João Pessoa
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Escoamento da produção
NE precisa investir R$ 25,8 bi nos próximos 8 anos

Brasília - A região Nordeste 
precisa investir R$ 25,8 bilhões em 
rodovias, ferrovias, hidrovias e por-
tos a fim de evitar gargalos no es-
coamento de produção. O dado faz 
parte do estudo Nordeste Compe-
titivo, encomendado pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) e 
divulgado ontem. Segundo o levan-
tamento, o valor deve ser aplicado 
nos próximos oito anos em 83 pro-
jetos eleitos como prioritários, sen-
do que a maior parte deles - 90% 
- diz respeito à ampliação e moder-
nização de portos e ferrovias. Caso 
o investimento não ocorra, a pes-
quisa prevê entrave ao transporte 
de cargas na região.

De acordo com o estudo da 
CNI, o investimento total para re-
solver os problemas de logística 
nos estados do Nordeste chega a 
R$ 71 bilhões para tocar 196 pro-
jetos. No entanto, com foco inicial 
somente nos prioritários, o estudo 
aponta que seria possível recupe-
rar o valor investido em uma média 
de 4,4 anos, com a economia de R$ 
30,2 bilhões gastos na região com 
frete, pedágios, transbordo e tarifas 
portuárias. 

Durante a divulgação dos da-
dos, representantes da CNI defen-
deram a colaboração entre os seto-
res público e privado para garantir 
as reformas necessárias. “Sugeri-
mos que uma força-tarefa multidis-
ciplinar (envolvendo setor público 
e privado) seja criada”, disse Rob-
son Braga de Andrade, presidente 
da CNI.

Burocracia
“Não podemos deixar que esse 

trabalho (a pesquisa) morra nas ga-
vetas dos móveis das autoridades 
governamentais”, afirmou José de 
Freitas Mascarenhas, vice-presi-
dente da entidade e presidente da 
Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (Fieb). Segundo ele, o es-
tudo Nordeste Competitivo teve a 
colaboração dos governos estadu-
ais e será levado a representantes 

FOTO: Divulgação

Mariana Branco
da Agência Brasil

Transporte de cargas na região nordestina poderá sofrer fortes entraves caso não ocorram investimentos, conforme diz a Confederação Nacional da Indústria

do Governo Federal.
A pesquisa destaca que a re-

gião Nordeste responde por 13,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro - soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país. O estudo pre-
vê que, sem os investimentos neces-
sários, a região enfrentará, a partir 
de 2020, uma situação crítica para 
escoar produtos e bens.

O trecho de ferrovias Açailân-
dia-Marabá, por exemplo, que liga 
duas cidades paraenses, mas corta 
o Nordeste, recebe 279 mil tonela-
das de carga diariamente. A capaci-
dade máxima é 311 mil toneladas. A 

previsão é que, em 2020, o volume 
diário de carga da rodovia chegue a 
877 mil toneladas.

Capacidade dos portos
A situação dos portos também 

deixa a desejar. De acordo com o le-
vantamento, atualmente, dois por-
tos nordestinos - Complexo Portu-
ário de São Luís, no Maranhão, e o 
Porto de Recife, na capital pernam-
bucana - operam acima de sua capa-
cidade. No entanto, a previsão é de 
que, em 2020, seis portos operem 
acima da capacidade e mais dois 
sofram com gargalos. Os casos mais 

críticos devem ser os do Complexo 
Portuário de São Luís e do Porto de 
Natal.

Quanto às rodovias que cruzam 
a região, três apresentam garga-
los, com carros e caminhões trans-
portando carga que ultrapassa em 
65% o peso suportado por essas 
estradas. Segundo o estudo da CNI, 
uma simulação de crescimento da 
produção até 2020 mostra que, sem 
investimentos, nove rodovias serão 
usadas acima de sua capacidade 
no prazo de oito anos. Duas delas 
podem apresentar estado crítico, 
ultrapassando em 151% o peso má-

ximo suportado.
O estudo Nordeste Competitivo 

é o terceiro de uma série para iden-
tificar gargalos no desenvolvimento 
do país. Já foram divulgadas pela 
CNI as pesquisas Norte Competi-
tivo e Sul Competitivo. A primeira 
revelou necessidade de investir R$ 
13,8 bilhões em obras prioritárias 
na região Norte. A segunda mostrou 
demanda por R$ 15,2 bilhões para 
os investimentos mais urgentes na 
região Sul. Um estudo semelhante 
sobre a região Centro-Oeste já está 
em andamento e deve ser divulgado 
no 2° trimestre de 2013.

Brasília – Estados e municípios da 
região Nordeste afetados pela seca des-
te ano poderão decidir se prorrogam 
ou suspendem a vacinação contra a fe-
bre aftosa – a depender das condições 
do gado. A segunda etapa de interven-
ção em bovinos e búfalos começa no 
dia 1º de novembro, com expectativa 
de imunizar 150 milhões de animais em 
todo o país. Com a medida anunciada 
ontem pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), esse 
número pode ser reduzido em até 16 
milhões de cabeças - gado estimado nos 
nove estados da região.

De acordo com o coordenador de 
Febre Aftosa do Mapa, Plínio Lopes, 
os departamentos veterinários dessas 
cidades terão que iniciar a vacinação 
normalmente e, ao longo do proces-
so, se considerarem necessário, podem 
prorrogar a aplicação das vacinas por 
30 dias ou ainda suspender o procedi-
mento. No caso de suspensão, os muni-
cípios terão que apresentar uma nova 

análise da situação até o dia 15 de ja-
neiro para que o ministério reavalie as 
condições locais.

“Onde ocorrer prorrogação ou sus-
pensão da vacinação, os bovinos que 
precisarem ser transportados para ou-
tros estados terão que ser vacinados 
previamente”, explicou Lopes. Segun-
do ele, a vacina pode ser aplicada inclu-
sive no local de destino do animal.

Lopes garante que a medida não 
vai prejudicar as metas do governo de 
alcançar áreas livres da aftosa. A expec-
tativa mantida pelos órgãos sanitários é 
que a região Nordeste atinja esse status 
no ano que vem. A última ocorrência 
de aftosa na região foi registrada há 
dez anos.

“Os índices vacinais da região estão 
dentro do satisfatório e desejado (aci-
ma de 85% do gado vacinado) e esta-
mos fazendo inquérito epidemiológico 
a cada 15 dias”, complementou.

Técnicos do Mapa que estão na 
região colhendo sangue dos animais 
em diversas propriedades asseguram 
que não há indicativos de vírus em cir-
culação.

O coordenador de aftosa do Mapa 
explicou ainda que a intenção é ame-
nizar os prejuízos contabilizados pelos 
produtores nordestinos. “O produtor já 
está prejudicado com os efeitos da seca. 
Queremos amenizar esses impactos e o 
risco de perder animais pelo manejo”, 
disse, destacando que, durante o trans-
porte ou a captura, o gado, enfraque-
cido pela falta de alimentos e água, 
“pode cair e não levantar mais”.

Segundo o diretor de Saúde Ani-
mal do ministério, Guilherme Marques, 
o manejo é o único risco nesses casos. 
Ele garante que os produtores que 
decidirem vacinar os animais não pre-
cisam se preocupar com os efeitos da 
imunização. “Temos testes feitos pelo 
ministério e por empresas. A vacina 
não provoca mortalidade ou aborto. O 
que provoca é o manejo (inadequado) 
do rebanho com fome e sede. O stress 
provocado nos animais.”

De acordo com Marques, a flexibili-
zação do calendário de vacinação con-
tra aftosa em casos extremos de chuva 
ou seca excessiva está prevista na legis-
lação brasileira. “Raríssimas vezes pror-

rogamos a campanha de vacinação. 
Temos que procurar sempre vacinar o 
maior volume de animais no país no 
menor espaço de tempo para combater 
a dispersão da doença pela transmissão 
entre animais”, explicou.

Segundo ele, além de a região não 
fazer fronteira com países vizinhos, o 
que minimiza o risco da doença, “ava-
liamos o serviço veterinário e eles têm 
tanto condições quanto arcabouço para 
sustentar uma área livre (da doença)”.

Vacinação contra febre aftosa pode ser suspensa
prEjuízos da sEca no nordEstE

Trabalho de imuni-
zação vai depender 
das condições dos 
animais; última ocor-
rência da doença foi 
registrada na região 
há dez anos

Carolina Gonçalves
da Agência Brasil



Diáconos e episcopado
A ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA  está 

hoje em festa com a ordenação presbiteral 
dos diáconos Antônio Souza da Silva, Daniel 
André Barreto, Deivson Silva de Santana, 
Hélio Ferreira de Souza Júnior, Jorge Ivan 
do Nascimento, Saulo de Tarso Silva dos 
Santos e Reynaldo Thadeu Gonçalves Se-
gundo. Ao mesmo tempo, a partir das 18h 
na Catedral Basílica de Nossa Senhora das 
Neves, serão comemorados os 15 anos de 
episcopado do arcebispo Dom Aldo Pagotto.

Após, às 21h, haverá jantar comemorati-
vo para as pessoas que adquiriram ingresso 
a R$ 25,00 na Cúria Metropolitana.

FOTO: Osmar Santos

Feira de moda
VEM AÍ O POP DAY, evento que vai movimentar a 

moda na Paraíba com sua realização no dia 9 de novembro, 
no Salão Paraíba do Tropical Hotel Tambaú.

Vão acontecer desfiles, sorteios de looks, ações de 
beleza, parcerias com empresas de cosméticos e vários 
expositores que venderão seus produtos diretamente ao 
público, numa promoção da Pop Up Eventos, consultoria 
de moda e comunicação de Recife-PE.

João e Joana D´Arc Aguiar, ela é a aniversariante de hoje

Auxiliadora e José Alves Cardoso, ela está hoje aniversariando

FOTO: Dalva  Rocha

Marcha nupcial
EM NOSSAS MÃOS convite para o casamento de 

Thiago Marcelo e Camilla Lisboa, a realizar-se no dia 15 
de novembro na Paróquia Menino Jesus de Praga, com 
recepção na Doce Mel.

A noiva é filha de José Célio Alves Patrício e Maria 
Denise Lisboa Barros Patrício e o noivo, filho de Marcos 
Antonio da Silva e Vera Lúcia de Araújo Silva.

Conselheiro Marcos 
Ubiratan Guedes Pereira, 
Sras. Carmen Chaves, 
Lilita Targino, empresá-
rios Rogeraldo Campinta, 
Auxiliadora Cardoso e 
Maristela Veloso, psicó-
loga Joana D´Arc Franco 
de Aguiar, médica Caroli-
na Moreira Montenegro, 
executiva Selma Dias 
Holanda, Luisa Maria Bor-
ges do Egypto, secretá-
ria Andrea Rocha. 

FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A vida é como uma 
bicicleta. Quem deixa de 
pedalar cai”

“Não leve a vida tão 
a sério. Ela não é 
permanente”

SEBASTIÃO CAMARGO PENTEADO KATHY HOLDER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A cidade de Recife ganha 
no bairro do Pina, o Shopping Rio 
Mar, considerado o maior do Nor-
deste e uma iniciativa do mega 
empresário João Carlos de Paes 
Mendonça.

   A promoter Roberta Aquino 
já está organizando um grupo de 
amigas leais para conhecer o novo 
empreendimento e, ao mesmo 
tempo, comemorar o aniversário 
de Roziane Coelho. A excursão será 
agora em novembro.

Zum Zum Zum
   O antigo restaurante Bargaço, no final da Praia do Cabo Branco, está se 
transformando pelas mãos da arquiteta Betânia Tejo no restaurante Gulliver Mar. 
A iniciativa é do empresário Paulinho Barreto, que vai explorar frutos do mar e 
dotar a cidade de  mais uma excelente opção gastronômica, como já é conhecida 
marca Gulliver.

   Outra boa opção na gastronomia paraibana será a inauguração de 
um restaurante no Hotel Cabo Branco Atlântico, da Família Torres Freitas, que 
será explorado pelo empresário Onildo Filho, da Casa Roccia.

   A chapa 1, composta pelos conselheiros efetivos Marcos Kalebbe 
Saraiva Maia Costa, Jeremias José de Oliveira, Elinaldo Macedo Alves de Lima, 
Herder Paulo Henrques da S. Filho,  Alessandra Nogueira Targino, Ruy Régis de 
Brito e Ednaldo Flor da Silva foram eleitos para comandar o Conselho Regional de 
Administração da Paraíba.

Selma Dias Holanda comemora hoje mais uma primavera

FOTO Goretti Zenaide

Anahilda Almeida e Larissa Pedrosa: amigas para sempre

Melhor Idade
TENDO COMO 

madrinha a apre-
sentadora Thereza 
Madalena, o Clube da 
Melhor Idade Cidade 
Verde realiza hoje 
e não ontem, como 
anunciamos, a festa 
Geração 80.

Será a partir das 
21h no Sonho Doce Re-
cepções, homenageando 
um grupo de valorosas 
pessoas que chegaram 
aos 80 anos com o 
vigor de um menino.

Homenagem a João Jurema
O INSTITUTO HISTÓRICO e Geográfico Paraibano 

promove hoje o temário “No centenário do Procurador João 
Jurema”, a partir das 9h na sua sede, no centro.

Os trabalhos, coordenados pelo presidente Joaquim 
Osterne Carneiro, terá exposição do professor José Octávio 
de Arruda Melo sobre “O homem e seu guarda-chuva”, 
comentários de Francisco Sales Cartaxo Rolim, fala da 
escritora Lourdinha Luna e dos advogados Paulo Américo 
Maia, Cleantho Gomes Pereira e Otinaldo Lourenço.

FOTO: Goretti Zenaide

Violeta de Sá Barreto, que prepara casamento de mais um filho e 
amiga leal Nadja Mangueira

Religiões e filosofias da Índia
ESTÃO CONFIRMADOS para o I Encontro Nordes-

tino de Pesquisas em Religiões e Filosofias da Índia, os 
workshops de Dança Indiana com a professora de São 
Paulo, Brundabati Leela, Meditação com o professor do Rio 
de Janeiro, Horivaldo Gomes, Hatha-Yoga com o professor 
paraibano Roberto Sansão e Introdução à Ashtanga Vinya-
sa-Yoga com os professores Gustavo Baes e Maria Lúcia.

O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de no-
vembro na Universidade Federal da Paraíba.

Francesca

FELIZES DA VIDA  
estão Auxiliadora e 
José Alves Cardoso 
com o nascimento da 
neta Francesca, na 
cidade de Boston, nos 
EUA. A pequena é filha 
de Cristiniana Cardo-
so e Valdo Morais, ela 
paraibana com loja de 
roupas importadas do 
Brasil naquela cidade e 
ele, industrial mineiro.

Mestres das Artes

O CONSELHO 
ESTADUAL de Cultura 
homologou edital da Secre-
taria de Cultura do Estado 
que concedeu, em caráter 
definitivo, o registro de 
Mestre das Artes “Canhoto 
da Paraíba” à Maria José 
do Nascimento (Mestre 
Zefinha), Francisco Alves 
(Coroné Chico Tripa) e José 
Hermínio Caieira.

Mestre Zefinha é 
artesã que trabalha com 
fibra de coco na cidade 
de Pitimbu, Chico Tripa 
mora em Bayeux sendo 
quadrilheiro, ou seja, que 
trabalha com quadrilhas de 
dança e Hermínio, de 84 
anos, mora em Santa Rita e 
trabalha com cultura popu-
lar, conhecido por rabequei-
ro por tocar a rabeca.

Fotografia
A CASA DAS ARTES 

Visuais realiza hoje, às 
17h, mesa redonda sobre 
o tema “A arte da foto-
grafia agregando valor à 
arquitetura de interiores”. 
Com Renan Cedepa, Nadja 
Peregrino e mediação de 
Paulo Rossi.
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Cemitérios da capital são 
preparados para visitas 
do Dia de Finados

Página 14

Castro Pinto ganhará 
mais um voo e nova 
área de check-in

Até o final deste ano, o 
Aeroporto Castro Pinto deve 
receber mais um voo ope-
rando no horário da manhã, 
uma nova área de check-
-in, pelo menos mais 300 
vagas no estacionamento e 
ampliação do espaço para 
triagem de bagagens. Foi o 
que garantiu a superinten-
dência regional da Infraero 
Nordeste, ontem, durante a 
assinatura de uma ordem de 
serviços de quase cinco mi-
lhões de reais. Além dessas 
inovações, o aeroporto ainda 
receberá a filial de mais uma 
rede de lanchonetes e de 
uma famosa marca nacional 
de óculos e relógios. 

As novidades foram 
anunciadas pelo superinten-
dente regional da Infraero 
Nordeste, Fernando Nicácio 
da Cunha Filho. Segundo ele, 
estas mudanças fazem parte 
de um projeto de moderni-
zação do aeroporto que deve 
terminar em fevereiro do 
próximo ano. 

“Estes trabalhos vinham 
sendo planejados há algum 
tempo e agora com a assina-
tura da ordem de serviço a 
Paraíba poderá contar com 
um aeroporto ainda mais 
moderno para receber tu-
ristas e atender os paraiba-
nos de uma forma bem mais 
confortável”, disse o superin-
tendente.

Ele ainda garantiu que 
até fevereiro de 2013 todos 
os serviços estarão finaliza-
dos, sendo que, em dezem-
bro algumas modificações 
que serão feitas no aeropor-
to já poderão ser usufruídas 
pelos usuários. “Obras como 
a nova área de triagem de 
bagagem e o novo estacio-
namento serão entregues 
ainda este ano. Para feverei-
ro de 2013 teremos apenas 
a nova área de check-in, que 
funcionará no lado oposto 
que hoje as companhias aé-
reas operam”, explicou.

Ainda serão entregues 

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br
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Aeroporto recebe investimentos
moDernização

as portas automáticas do ae-
roporto e um novo carro para 
limpeza da pista de pousos 
e decolagens. Atualmente o 
Aeroporto Castro Pinto con-
ta com 379 vagas de estacio-
namento. Com a nova área, 
haverá um aumento de qua-
se 60% da área.

GoL opera novo voo
Segundo o superinten-

dente do Aeroporto Castro 
Pinto, Alexandre Oliveira, o 
aeroporto tem atualmente 
14 horas de disponibilidade 
diárias para novos pousos e 
decolagens.  A boa notícia é 
que acabou de ser fechado 
um novo voo operado pela 
GOL com destino ao Rio de 
Janeiro, todas as manhãs. 
“Este voo chegará às 10h e 
retornará ao Rio de janeiro 
às 10h40”, explicou.

infraero 
Entre as obras a longo 

prazo anunciadas pelo supe-

rintendente da Infraero Nor-
deste, Fernando Nicácio da 
Cunha Filho, um novo termi-
nal de passageiros deve ser 
construído dentro do Aero-
porto Castro Pinto. Ele disse 
que esta é uma obra apenas 
para os próximos cinco anos. 
Entre as estruturas previstas 
também está uma nova torre 
de controle.

“Somente neste novo 
terminal poderemos contar 
com estruturas como uma 
rampa de embarque, por 
exemplo, pois na atual di-
mensão do terminal os es-
tudos mostram que fica im-
possível construirmos uma 
rampa agora”, explicou.

PBTur 
A presidente da Em-

presa Paraibana de Turismo 
– PBTur, Ruth Avelino, con-
siderou importante os inves-
timentos que serão feitos no 
Aeroporto Castro Pinto, uma 
vez que o Governo do Esta-
do vem trabalhando com o 
objetivo de incrementar o 
turismo na Paraíba e é inte-
ressante que o passageiro 
se sinta mais confortável ao 
chegar na hora de ir embora.

“A Paraíba vem numa 
luta para divulgar o Esta-
do como destino e temos 
registrado um aumento no 
fluxo de turismo, por isso 
é importante que o aero-
porto possa causar boa im-
pressão e organização; isso 
reflete no conforto do pas-
sageiro”, ressaltou.

Algumas 
obras vão ser 
concluídas 
em dezembro  
deste ano e 
o restante 
até fevereiro 
de 2013

Hoje, a partir das 9h, ocorre a 
reunião do Conselho de Pesquisa, En-
sino e Extensão (Consepe) da UFPB, 
para adequar resoluções relativas ao 
Processo Seletivo Seriado (PSS) às no-
vas exigências do Governo Federal de 
cotas. O novo calendário das provas, 
porém, ainda não será divulgado, em-
bora já haja uma sugestão do pró-rei-
tor de Graduação em relação às novas 
datas: seriam nos dias 16 e 17 de de-
zembro a primeira fase; e 20 e 21 de 
janeiro, a segunda.

“Após essa reunião, nós iremos pe-

dir ao núcleo de informática para ade-
quar o sistema a essa nova realidade. 
Só aí, então, poderemos decidir as no-
vas datas”, afirma João Lins, presidente 
da Comissão Permanente do Vestibular 
(Coperve). A previsão, porém, é de que 
até a próxima semana esse novo calen-
dário seja divulgado.

As resoluções que estão em pauta 
na reunião são: 9/2009, que criou o siste-
ma de cotas na UFPB; 27/2009, que trata 
do PSS e será modificada para incorpo-
rar as novas exigências do MEC; 28/2009, 
abordando o processo seletivo dos cur-
sos de Música, Teatro e Artes Visuais; e 
48-A/2010, sobre o processo seletivo no 
curso de Tradução.  

Consepe se reúne hoje para 
alterar resoluções do PSS

ProCeSSo SeLeTiVo

Rafaela Gambarra
Especial para A União

Foi empossada ontem 
a nova Junta Administrati-
va de Recursos de Infração 
(Jari) do Departamento 
Estadual de Trânsito. Os 
membros foram nomeados 
pelo governador Ricardo 
Coutinho, por Ato Governa-
mental publicado no Diário 
Oficial do dia 20 de outubro 
e empossados pelo superin-
tendente do Detran, Rodri-
go Carvalho.

Na nova composição, 
a Jari passa a ter como pre-
sidente o advogado Márcio 
Rogério Macedo das Neves, 
tendo como suplente o advo-
gado Jorge Eduardo da Silva, 
ambos indicados pelos mem-
bros do Conselho Estadual 
de Trânsito (Cetran).

Como represente do 
Detran, foram indicadas as 
advogadas Antônia de Pádua 
Mendes e Maria do Socorro 

Nunes Pereira, titular e su-
plente, respectivamente. A 
Jari terá ainda, como repre-
sentantes das entidades da 
sociedade ligadas à área de 
trânsito, o membro Antônio 
de Pádua Diniz Júnior e o 
suplente Manoel Cardoso de 
Melo Santos.

Na Jari, instalada na 
sede do Detran, em João Pes-
soa, são julgados os recursos 
de infrações de trânsito apli-
cadas por agentes dos órgãos 
de trânsito estaduais, que 
são o Detran e o Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(BPTran).

As multas aplicadas pe-
los demais órgãos de trânsi-
to são recorridas e julgadas 
no órgão responsável pela 
notificação. Em todos os ca-
sos, após o julgamento em 
primeira instância, cabe re-
curso junto ao Conselho Es-

tadual de Trânsito. O novo 
presidente da Jari, Márcio 
Neves, que substituiu o ad-
vogado João Ferreira Furta-
do Neto, agradeceu a con-
fiança do superintendente 
do Detran e a indicação dos 
membros do Cetran. Ele 
ainda pediu o empenho dos 
demais membros para dar 
celeridade aos recursos im-
petrados.

Já o superintendente 
do Detran , Rodrigo Carva-
lho,  agradeceu o empenho 
do ex-presidente e, além da 
celeridade nos processos, 
pediu que seja observada a 
legislação garantindo amplo 
direito de defesa aos infrato-
res. A Jari recebe, em média, 
50 recursos de infração de 
trânsito por mês. Os novos 
membros foram nomeados 
e empossados para atuar no 
período de dois anos.

Nova Junta do Detran promete 
acelerar tramitação de processos

Jari
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A ordem de serviço no valor de quase R$ 5 milhões, que foi assinada ontem, garante a realização de novas obras no aeroporto, como a ampliação do estacionamento e do espaço de triagem de bagagens

Os serviços integram o projeto de modernização do Castro Pinto



Os trabalhos de limpeza, 
poda de árvores e pintura já 
foram intensificados nos seis 
cemitérios públicos de João 
Pessoa, que este ano devem 
receber cerca de 150 mil vi-
sitantes no próximo dia 2 de 
novembro (sexta-feira), Dia 
de Finados. A Autarquia de 
Especial de Limpeza Urba-
na (Emlur) está disponibi-
lizando aproximadamente 
100 agentes de limpeza para 
concluir os trabalhos até 
amanhã. A Arquidiocese da 
Capital já confirmou missa 
com Dom Aldo Pagotto às 9h 
no Cemitério Senhor da  Boa 
Sentença, às 10h30 no Santa 
Catarina (Bairro dos Esta-
dos), e às 16h, no Cemitério 
do Bairro do Cristo. Cerca de 
15 missas serão celebradas 
nos cemitérios públicos da 
capital ao longo do Dia dos 
Mortos.

 Na capital os seis cemi-
térios públicos são: Santa Ca-
tarina (Bairro dos Estados), 
Cristo (Cristo Redentor), 
São José (Cruz das Armas), 
Penha (Praia da Penha), São 
Sebastião (Mussumago) e 
Senhor da Boa Sentença, no 
Varadouro. Segundo infor-
mações da Administração do 
Boa Sentença, no Dia de Fi-
nados os cemitérios públicos 
abrem os portões, por volta 
das 5h30 e só fecham após a 
saída de todos os visitantes.

Guarnições de policiais 
militares do 1º e do 5º Bata-
lhões e guardas municipais 
farão a segurança nesses lo-
cais. O Corpo de Bombeiros 
manterá uma equipe de res-
gate nos cemitérios Senhor 
da Boa Sentença e Santa 
Catarina, os dois mais mo-
vimentados e atenderão os 
demais cemitérios em caso 
de ocorrências.

No maior e mais antigo 
cemitério da capital, o Boa 
Sentença, as missas aconte-
cerão às 7h, 9h, 11h, 15h e 17 
horas. No Cemitério São José, 
em Cruz das Armas, as mis-
sas serão celebradas às 9h e 
às 16h. No Cemitério Santa 
Catarina as missas estão mar-
cadas para às 8h, 10h, e 16h. 
Nos demais cemitérios uma 
missa às 8h e outra às 16h. 

A doméstica Maria dos 
Anjos, 37 anos, também co-
nhecida como Anjinha, disse 
ontem que trabalha fazendo 
limpeza de túmulos no Cemi-
tério Senhor da Boa Sentença 
há 20 anos, e que o preço da 
limpeza varia de acordo com 
o tamanho do túmulo. “Em 
meu trabalho eu uso Bombril, 
cera, sabão e lixa, para deixar 
tudo bem limpinho, e por 
meu trabalho cobro valores 
que variam de R$ 30 até R$ 
70, de acordo com o tamanho 
do túmulo”, disse Anjinha, 
avisando que também aceita 
contratos mensais para lim-
peza de túmulos. 

Já o idoso José Severino 
Ramos, 70 anos, disse que 
faz limpeza de túmulo há 40 
anos e que também utiliza 
uma máquina para polir e 
deixar os túmulos brilhan-
do. “Eu cobro um pouquinho 
mais caro do que os demais 
lavadores de túmulo porque 
dou polimento e cobro pre-
ços entre R$ 40 e R$ 120, 
mas no final a freguesia gos-
ta porque o túmulo fica bri-
lhando”, disse José Severino.
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Cemitérios são preparados 
para visitas no Dia de Finados
Trabalhos de limpeza, 
poda de árvores e pintura 
são intensificados

José Alves
zavieira2@gmail.com

As flores e os serviços 
em cemitérios de João Pes-
soa são comercializados com 
uma variação de preço de até 
540%, de acordo com pes-
quisa realizada pelo Procon 
municipal. O órgão realizou 
o levantamento em cinco ce-
mitérios e nove floriculturas 
da capital para orientar os 
consumidores para o próxi-
mo Dia de Finados.

 Segundo o levantamen-
to, a maior diferença no cus-
to das taxas de serviços nos 
cemitérios foi encontrada 
na compra de ossuário, que 
vai de R$ 25 a R$ 160, com o 
menor valor nos cemitérios 
Santa Catarina e no Nossa 
Senhora da Penha, e o maior 
no Cemitério Cristo Reden-
tor. A diferença chega a R$ 
135, o que representa uma 
variação de 540%.

 A segunda maior varia-
ção de preço foi verificada 
para a taxa de transferência 
de terreno perpétuo. Os cus-
tos vão de R$ 30 a R$ 117, 
que significa uma diferença 
de 290% entre os estabe-
lecimentos. O menor valor 
foi verificado no Cemitério 

Nossa Senhora da Penha e o 
maior no Boa Sentença.

 A taxa para limpeza de 
túmulo custa de R$ 20 a R$ 
50 entre os locais pesquisa-
dos, representando 150% 
de diferença. O menor valor 
é praticado pelos cemitérios 
Santa Catarina e Nossa Se-
nhora da Penha, e o maior 
pelo Boa Sentença.

 
Variações
O Procon-JP encontrou 

uma variação de preço de até 
400% para as flores, com op-
ções a partir de R$ 1, no caso 
da haste de flor do campo e 
também da rosa tipo 2, de 
Recife. Esses preços foram 
verificados na floricultura 
Rosa Mística. 

 Segundo a pesquisa, a 
maior variação de preço foi 
verificada no pacote de flores 
do campo, que custa R$ 4, na 
floricultura Independência, e 
R$ 20, na Beija Flor. A opção 
de flor com valor mais alto 
é a grinalda de rosa gran-
de, que custa até R$ 430, na 
Beija Flor. O mesmo produto 
pode ser encontrado por R$ 
170 na Rosa Mística.

Preço de flores e serviços

Locais devem 
receber este 
ano cerca 
de 150 mil 
visitantes 
na próxima 
sexta-feira

Feriadão terá fiscalização intensificada
A Polícia Rodoviária 

Federal, o Detran e o Ba-
talhão de Policiamento 
de Trânsito vão intensi-
ficar as fiscalizações du-
rante o feriadão pelo Dia 
de Finados. A tolerância 
é zero para quem for fla-
grado ao volante dirigin-
do sob o efeito de álcool. 
Lançada pelo Governo 
do Estado no dia 21 de 
setembro, a ação perma-
nente pelo cumprimento 
da Lei Seca, já flagrou e 
multou 926 motoristas di-
rigindo com sintomas de 
embriaguez. 

Nas rodovias fede-
rais que cortam a Pa-
raíba os números são 
maiores. De janeiro a se-
tembro deste ano a PRF 
já flagrou 894 motoris-
tas dirigindo sob efeito 
de bebidas alcoólicas. 
Desse total, 276 acaba-
ram presos. E desde que 
a Lei Seca foi sancionada 
em 2008, a PRF informou 
que 3.322 motoristas fo-
ram pegos cometendo a 
mesma infração.

Segundo o coman-

dante do BPTran, coro-
nel Paulo Sérgio, na zona 
urbana as blitze já estão 
sendo diárias e servem 
para tirar de circulação os 
veículos irregulares, para 
combater o crime, e para 
fazer valer a Lei Seca. A 
ação integra o Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran), Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
(BPTran), Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), Corpo de Bombei-
ros e  Samu.

As equipes de fisca-
lização estão utilizando 
viaturas equipadas com 
etilômetros (bafômetros), 
para aplicação dos testes 
de alcoolemia, e compu-
tadores que permitem 
a consulta “online” ao 
banco de dados do De-
tran para verificar a do-
cumentação de veículos e 
condutores.

Pela vida
O objetivo da ação 

permanente, que tem 
como slogan “Nossa luta 
é pela vida!”, é fazer com 

que a chamada ‘lei seca’, 
em vigor desde junho de 
2008, seja efetivamente 
cumprida na Paraíba.

Durante todo o ano 
de 2011, a PRF flagrou 
611 motoristas dirigin-
do sob efeito de bebidas 
alcoólicas, sendo que 48 
acabaram presos. Este 
ano houve um aumento 
de 28,31% no número de 
pessoas pegas dirigindo 
embriagadas se compa-
rado com todo período 
de 2011, e o número de 
pessoas detidas passou 
de 48, em 2011, para 276 
pessoas nos nove primei-
ros meses do ano.

Valor da multa
A proposta em tra-

mitação na Câmara dos 
Deputados que torna 
mais rígida a Lei Seca 
prevê também um au-
mento da multa para 
quem dirige sob efeito 
de álcool. O valor, hoje 
estipulado em R$ 957,70 
tende a passar para R$ 
1.915,40. Além da mul-
ta, o motorista que diri-

ge bêbado está sujeito a 
suspensão do direito de 
dirigir por um ano e re-
tenção do veículo, além 
de responder na esfera 
criminal, com pena que 
varia de seis meses a dois 
anos de prisão.

Acidentes
O coronel Paulo Sér-

gio disse que o número 
de acidentes de trânsito 
nos 223 municípios pa-
raibanos foi reduzido em 
12%, levando em com-
paração os últimos dez 
anos. Ele afirmou que em 
João Pessoa, os trechos 
que merecem mais aten-
ção são os principais cor-
redores a exemplo das 
avenidas Epitácio Pessoa, 
Josefa Taveira, Cruz das 
Armas, Beira Rio e Ruy 
Carneiro. O coronel re-
velou também que este 
ano houve uma redução 
de 57% no número de 
acidentes na Região Me-
tropolitana de João Pes-
soa em comparação ao 
mesmo período do ano 
passado. (ZA)

A Emlur está disponibilizando aproximadamente 100 agentes de limpeza para concluir os trabalhos de limpeza nos cemitérios até amanhã

Serviços de limpeza de túmulos e pintura nos cemitérios de João Pessoa feitos por particulares variam de R$ 30 até R$ 120

FoToS: Evandro Pereira



O Projeto Cooperar já 
investiu R$ 42 milhões em 
projetos de desenvolvimen-
to rural sustentável na Pa-
raíba. Na estruturação da 
cadeia produtiva de mel es-
tão sendo investidos R$ 2,64 
milhões. Com financiamento 
do Estado, por meio do Fun-
do de Combate e Erradica-
ção da Pobreza e do BNDES, 
estão sendo construídos 25 
casas de extração de mel e 
cinco entrepostos.

Na semana passada, 
o representante do Ban-
co Mundial (Bird), Eduard 
Bresnyan, e o coordenador 
geral do Projeto Cooperar, 
Roberto Vital, visitaram em 
Santa Helena uma das 25 
unidades de extração de 
mel, a primeira a ser con-
cluída e equipada. A Casa do 
Mel integra o conjunto de 
cinco unidades em instala-
ção no Sertão. O mel extra-
ído vai ser beneficiado no 
entreposto de Poço Dantas.

A Associação dos Api-
cultores de Santa Helena é 
constituída por 25 famílias 
que colhem mel desde 1998, 
mas que somente agora os 
apicultores se organizam 
por meio do associativismo 
e estão otimistas com a aju-
da do Cooperar e do Banco 
Mundial. O contrato inicial é 
no valor de R$ 127 mil.

O presidente da asso-
ciação, José Josimar Júnior, 
afirmou que cada família de 
apicultor trabalha com cer-
ca de 35 colmeias. A meta 
é chegar a uma produção 

Governo investe R$ 2,64 milhões 
na cadeia produtiva de mel da PB
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Estão em construção
25 casas de extração de 
mel e cinco entrepostos
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Representante do Banco Mundial, Eduard Bresnyan, e coordenador do Cooperar, Roberto Vital, visitaram, em Santa Helena, uma das 25 unidades de extração de mel

Atendendo a um pedi-
do do Ministério Público do 
Estado da Paraíba (MPPB), 
Ivanildo Pereira de Sousa, 53 
anos, está cumprindo prisão 
preventiva na Cadeia Pú-
blica de São João do Cariri, 
que fica  a 216 quilômetros 
de João Pessoa). Ivanildo é 
acusado de crimes de maus-
-tratos, abandono, explora-
ção e apropriação indébita 
contra uma família composta 
por uma idosa, uma portado-
ra de deficiência mental e um 
menor de idade.

O pedido de prisão pre-
ventiva partiu do promotor 
de Justiça, José Bezerra Di-
niz, da Promotoria de São 
João do Cariri, depois que foi 

constatado que Ivanildo, na 
condição de procurador de 
duas das três vítimas, pra-
ticou vários ilícitos penais. 
“Ele, há mais de sete anos, 
gerenciava os recursos des-
sas pessoas indefesas e man-
tinha em seu poder as senhas 
bancárias das duas e outros 
dados. Ele ficava com todo o 
dinheiro, enquanto as duas e 
o menor viviam em condição 
de miséria”, relata o promo-
tor José Diniz.

De acordo com as inves-
tigações, o acusado ficava 
de posse do benefício pre-
videnciário de uma das víti-
mas e da aposentadoria de 
outra, cujos valores mensais 
somados ultrapassavam os 

R$ 5 mil. “Ele também con-
traiu empréstimos bancários 
em nome de uma das víti-
mas, chegando ao valor de 
R$ 23.700,00”, aponta José 
Diniz, adiantando que está 
encaminhando uma ação de 
cancelamento de emprés-
timo junto aos bancos. “E o 
acusado também terá que 
ressarcir todo o recurso que 
foi desviado dessa família”.

Enquanto o acusado fi-
cava com os recursos, as três 
vítimas estavam vivendo 
sem alimentação adequada, 
vestuário, medicamentos e 
morando numa residência 
sem nenhuma estrutura e 
com aparência de abandono. 
“Ele submeteu essas pessoas 

a tratamento desumano e vil, 
deixando-as em estado de 
abandono”, lamenta o pro-
motor de Justiça, informando 
que outra pessoa da comuni-
dade, considerada idônea, já 
está responsável como nova 
procuradora da idosa e da 
portadora de deficiência 
mental.

As vítimas exploradas 
por Ivanildo Pereira de Sou-
sa são a viúva aposentada 
Amélia Maria da Conceição 
Sousa, de 85 anos e com as 
duas pernas amputadas; 
sua filha Maria Rosemary de 
Sousa, de 36 anos e com de-
ficiência mental; e o menor 
adolescente C.P.S.L., de 16 
anos.

Homem cumpre prisão preventiva
SÃO JOÃO DO CARIRI

Policiais da 1a 
Companhia de Polícia 
Militar Independen-
te (CPMI) prenderam 
João José de Araújo, 
suspeito de tentar ma-
tar a ex-companheira 
com diversos golpes de 
faca, no último dia 14 
deste ano.  O suspeito 
foi localizado na ma-
nhã de ontem, em casa, 
no centro do município 
de Alhandra.

Segundo o coman-
dante da 1a CPMI, ma-
jor Marcos Benevides, 
João  José de Araú-
jo havia fugido logo 
após o fato, livrando-
-se do flagrante. En-
tretanto, ontem, o 
juiz da Comarca única 
de Alhandra expediu 
o mandado de prisão 
preventiva contra o 
suspeito, que foi cum-
prido prontamente 
pela Polícia Militar.

“Ele não ofereceu 
resistência à prisão”, 
revelou major Benevi-
des, que comandou a 

ação juntamente com 
o delegado titular da 
Delegacia de Alhan-
dra, Elias Rodrigues, 
responsável pelo in-
quérito do caso. “Nós 
concluímos a investi-
gação, que apontou 
João José como cul-
pado da tentativa de 
homicídio. De imedia-
to, pedimos a prisão 
preventiva dele, mas 
ficamos aguardando 
a decisão da Justiça”, 
contou o delegado.

Ciúmes
Segundo ele, que 

ouviu as testemunhas 
logo após o ocorrido 
e também o suspeito 
(este somente ontem), 
o delito teria sido mo-
tivado por ciúmes. Até 
o início da tarde, João 
José de Araújo per-
manecia na Delegacia 
de Alhandra, de onde 
deverá ser transferi-
do para a cadeia local, 
conforme a determina-
ção judicial.

Preso acusado de 
praticar homicídio

EM ALHANDRA

de 15 mil toneladas de mel 
certificado por ano. “Os api-
cultores estão confiantes e, 
no próximo, ano a comercia-
lização vai ser bem melhor”, 
afirmou Josemar.

Na região de Santa He-
lena, o pico da produção de 
mel acontece nos meses de 
março, abril e maio. “O tra-
balho da gente antes era di-
fícil. Agora, com a instalação 
da Casa do Mel, com apoio 

do Cooperar, a produção vai 
ser elevada e o mel terá mais 
qualidade”, comemora. As 
Casas do Mel estão sendo 
equipadas com computador 
e internet para facilitar a 
contabilidade e os contatos 
com o mercado comprador 
de mel.

O representante do Ban-
co Mundial, Eduardo Bres-
nyan, avalia que é visível a 
mudança tecnológica e de 

processos que vão melho-
rar o desenvolvimento lo-
cal. “Percebemos melhorias 
na gestão, planejamento e a 
coordenação, além de uma 
visão para o futuro com in-
clusão produtiva. O Governo 
Estadual, o Governo Federal 
e o Banco Mundial têm inte-
resse em contribuir com essa 
meta de inclusão produtiva, 
especificamente na zona ru-
ral”, destacou Bresnyan.

O gestor do Cooperar, 
Roberto Vital, afirmou que 
o projeto de apicultura de 
Santa Helena será importan-
te no processo de implanta-
ção de outros investimentos 
que o governo planeja para 
a região.

Por intermédio do Pro-
jeto Cooperar, o Governo do 
Estado executa 25 convê-
nios de apoio à apicultura 
nas cidades de Areia, Cai-

çara, Logradouro, Santa He-
lena, São José da Lagoa Ta-
pada, Triunfo, Barra de São 
Miguel, Barra de Santa Rosa, 
Cuité, Picuí, Bonito de San-
ta Fé, Diamante, Itaporanga, 
Baía da Traição, Itapororo-
ca, Mataraca, São José dos 
Ramos, Gurjão, Monteiro, 
Água Branca, Mãe D’água, 
Maturéia, Princesa Isabel, 
São José do Sabugi e São 
Bentinho.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) di-
vulgou edital de segunda 
chamada para matrícula no 
Ensino Técnico Subsequente 
no período 2012.2. O edital 
da Pró-Reitoria de Ensino diz 
respeito aos campi de Picuí e 
Guarabira. Há 23 novos con-
vocados para vagas remanes-
centes no campus Guarabira 

e 19 em Picuí. O edital pode 
ser acessado a partir do site 
do IFPB: WWW.ifpb.edu.br 

Em Picuí, a matrícula co-
meçou nessa terça e vai até o 
dia 1º de novembro. Em Gua-
rabira, os convocados podem 
comparecer de 5 até 8 de no-
vembro. Cada campus tem 
seu horário de atendimento. 
Todos os contatos e detalhes 
estão no edital.

Os documentos necessá-
rios para efetuar a matrícula 
são: Cópia autenticada legível 
(ou original mais cópia legí-
vel) da Certidão de Nascimen-
to ou de Casamento; Carteira 
de Identidade (RG), constan-
do data de expedição; CPF; 
Certificado de conclusão do 
Ensino Médio; duas fotos 3X4 
e Certificado de reservista ou 
de dispensa de incorporação 

militar (só para homens com 
18 anos ou mais).

Essa é a segunda cha-
mada e o IFPB destaca que 
os candidatos que presta-
ram as provas do último 
Processo Seletivo dos Cur-
sos Técnicos (PSCT 2012) 
devem ficar atentos porque 
ainda pode haver novas con-
vocações se sobrarem vagas 
após essas datas.

IFPB divulga chamada de matrícula
PICUÍ/GUARABIRA



UNIÃO  A16 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de outubro de 2012

Maioria vota contra adesão
HU NÃO ADERE à EBSERH

Paraíba CAMPINA

Dos 40 conselheiros 
presentes à reunião, 36 
reprovaram novo modelo

Em reunião extraordi-
nária realizada na última 
segunda-feira, o Colegiado 
Pleno do Conselho Univer-
sitário da Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG) decidiu pela não ade-
são do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro (HUAC) à 
Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), 
criada pelo Governo Federal 
como modelo de gestão para 
os hospitais universitários 
do país.

Pela cidade

A entrevista coletiva teve um ambiente ameno, 
praticamente informal. Romero respondeu às perguntas e 
brincou com jornalistas, radialistas e aliados. Mas, sobre seu 
secretariado, não deu sinais, exceto ao garantir que algumas 
pastas terão como requisito o critério técnico.

l COMPANHIA

O prefeito eleito estava acompanhado do vice, 
Ronaldo Cunha Lima Filho; da esposa, a médica Micheline; 
da deputada Eva Gouveia, dos deputados estaduais e 
secretários Manoel Ludgério e Adriano Galdino; e de 
vereadores, como o presidente da Câmara Municipal, 
Nelson Gomes Filho (que foi reeleito).

l A CRítICA
 

Durante a entrevista coletiva, Ronaldo Cunha Lima 
Filho, ao falar sobre o trânsito, criticou o comando da 
STTP na cidade. “O trânsito é gerido, com todo o respeito à 
pessoa, por um vendedor de óculos”, afirmou, referindo-se 
ao superintendente do órgão, Salomão Augusto.

A resposta
 

Não demorou e, após a declaração repercutir na mídia, 
Salomão usou as redes sociais para, num tom de ironia, rebater 
a crítica do vice-prefeito eleito. “O maior vendedor de óculos 
que o trânsito de Campina já viu: Salomão Augusto”, escreveu, 
falando na terceira pessoa.

Pós-Graduação

A Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 
abriu, até o dia 14 de novembro, inscrições para o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Computação. Ao todos, 
estão sendo oferecidas 45 vagas, sendo 35 para mestrado 
e 10 para doutorado. Os interessados devem acessar o site 
www.computacao.ufcg.edu.br para realizar a inscrição.

Provas do Enem

Acontecem neste fim de semana em todo o país, as provas 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes que 
irão realizar as provas do concurso deverão ficar atentos a alguns 
detalhes importantes no dia das provas. Segundo as informações 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, a principal orientação é 
com relação ao horário. 

Horário de Brasília

As provas acontecerão de acordo com o horário de 
Brasília, portanto no Nordeste, os estudantes devem chegar 
uma hora antes. Os portões serão abertos às 12h, e as 
provas terão início às 13h, no horário de Brasília. O Enem 
é composto por quatro provas objetivas com 45 questões 
cada, e uma redação. Os resultados individuais das provas 
poderão ser consultados pelos estudantes no site da Inep 
(www.inep.gov.br) a partir do dia 28 de dezembro.

Liberado

O Governo Federal já liberou R$ 3 bilhões para ações 
emergenciais de enfrentamento à estiagem. Mais de 3 milhões de 
famílias estão sendo diretamente beneficiadas em dez estados 
(AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN e SE). São recursos para Bolsa 
Estiagem, Garantia-Safra e Água para Todos, além de repasses 
por meio do Cartão de Pagamento da Defesa Civil, recuperação de 
poços, e uma linha especial de crédito. 

Medida

O prefeito eleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, 
confirmou, durante coletiva concedida na manhã de ontem, 
na sede da FIEP, que deverá enxugar a máquina, através da 
redução das despesas de custeio e da diminuição do número 
de cargos comissionados na prefeitura.

.
Compromissos

“Vamos ter que agir com determinação, equilíbrio, 
fazer todo um esforço para tentar regularizar as contas”, 
afirmou Romero Rodrigues. “Do contrário, não terei como 
cumprir os compromissos que assumi com a população da 
cidade durante a campanha”, complementou.

Clima

Após extenso debate, 
que avançou pela noite, 36 
conselheiros de 40 presentes 
declararam voto contrário ao 
parecer do relator, professor 
Márcio Caniello, que defen-
deu a adesão à Ebserh como 
solução para a questão dos 
152 servidores temporários 
do HUAC, cujos contratos se 
encerrarão no início de 2013. 
O Conselho Universitário é 
formado por 50 conselheiros. 
Quatro representantes da co-
munidade universitária vota-
ram favoráveis à adesão, en-
quanto 10 não compareceram.

Como o processo em 
discussão se referia apenas 
ao HUAC, por questões regi-
mentais, a decisão quanto ao 
Hospital Universitário Júlio 

Bandeira (HUJB), do campus 
de Cajazeiras, ficou para ser 
discutida em sessão extraor-
dinária a ser marcada pela 
Secretaria dos Órgãos Deli-
berativos Superiores (Sods).

Na avaliação da diretora 
do HU, Berenice Ramos, a de-
cisão foi positiva por manter a 
unidade hospitalar funcionan-
do com atendimento exclusi-
vamente gratuito. “Estamos 
satisfeitos, porque o pensa-
mento da gestão foi mantido 
com a não adesão”, pontuou.

Esse também é o posi-
cionamento da Associação 
dos Docentes da UFCG (Adu-
fcg), bem como do Sindicato 
dos Trabalhadores em En-
sino Superior do Estado da 
Paraíba (Sintesp-PB). O Dire-

tório Central dos Estudantes 
– DCE da UFCG, da mesma 
forma, segue a linha de não 
querer a adesão.

Encaminhamentos
A Reitoria da UFCG en-

caminhará ofício ao Juiz da 
4ª Vara Federal da Paraíba, 
Rogério Roberto Gonçalves 
de Abreu, comunicando a não 
adesão do HUAC à Ebserh. O 
magistrado havia estabeleci-
do o próximo dia 5 de novem-
bro como prazo final para 
envio da ata de reunião do 
Colegiado Pleno deliberando 
sobre a questão. A comunica-
ção também será encaminha-
da ao Ministério Público Fe-
deral e ao Ministério Público 
do Trabalho do Estado.

Phillipy Costa
Especial para A União

Composto de três 
núcleos distintos, acon-
tecendo em lugares di-
ferentes e com interação 
por transmissão de vídeo, 
o espetáculo “Particular” 
será apresentado na Pra-
ça de Arte e Cultura da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), no centro 
de Campina Grande. A 
apresentação, que inte-
gra dança, música e tea-
tro, tem entrada gratuita 
e também será transmiti-
do via internet.

O espetáculo traba-
lha com a experimenta-
ção das modalidades da 
linguagem sonora, visual 
e verbal, a partir da ex-
ploração das zonas de 
contato entre literatura, 
música, artes cênicas e 
visuais. “Particular”, diri-
gido por Anderson Mar-

cos com orientação do 
professor Paulo Matias 
de Figueiredo Júnior, faz 
parte do projeto “Corpos, 
movimento e tecnologia: 
Perspectivas na criação de 
um metaespetáculo”, de-
senvolvido como trabalho 
de conclusão do curso de 
Arte e Mídia da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande (UFCG). 

Segundo o diretor 
da apresentação, a obra 
surgiu da vontade de pro-
duzir sentidos através de 
combinações de unidades 
expressivas desenvolvi-
das por diversos artistas 
de variadas linguagens. 
“Não se trata de transpor 
significados de uma lin-
guagem às outras, mas de 
pensar o som, as formas, 
cores e palavras, como 
matéria-prima para o pro-
cesso sem que haja preo-
cupação da classificação”, 
explica Anderson Marcos.

Espetáculo virtual que integra dança, música
e teatro será no centro de Campina Grande

“PARtICULAR”

Diogo Almeida
Especial para A União

FOTO: Ilustração

Uma série de atividades 
será realizada, nos dias 7 e 21 
de novembro, no Campus de 
Bodocongó, para recepcionar 
os novos servidores técnico-
-administrativos aprovados 
no último concurso público 
da Universidade Estadual da 
Paraíba. A Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos vai pro-
mover um “Workshop de 
Boas-Vindas”. Na ocasião, os 
recém-empossados assistirão 
a palestras voltadas a assun-
tos inerentes à categoria, no 
turno da manhã.

Com início previsto para 
as 8h, as atividades serão aber-

tas com uma ginástica laboral 
oferecida pelo Departamento 
de Educação Física, seguida 
das boas-vindas da Adminis-
tração Central. O pró-reitor de 
Recursos Humanos, professor 
Sandy Gonzaga de Melo, será o 
encarregado da apresentação 
da estrutura da Universidade 

aos novos servidores.
Haverá, também, orienta-

ções e explicações referentes 
ao Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração dos servido-
res, além de uma explanação 
completa sobre as regras do 
estágio probatório e avaliação 
de desempenho.

UEPB organiza workshop de recepção 
aos novos servidores concursados 

BOAS-VINDAS

Divulgadas as normas para submissão
ENCONtRO DE INICIAÇÃO

A Universidade Esta-
dual da Paraíba realiza, nos 
dias 19 e 20 de novembro, 
no Centro de Integração Aca-
dêmica, no Campus I, em Bo-
docongó, o 4º Congresso de 
Pós-Graduação e o 19º En-
contro de Iniciação Científica 
da Instituição que, este ano, 
abordam o tema “Contribui-
ções para a Educação no Sé-
culo XXI”. 

Os eventos, simultâne-
os, devem reunir mais de mil 
participantes, entre professo-
res, pesquisadores e estudan-
tes envolvidos na pesquisa 
científica, nas mais diversas 
áreas do conhecimento.

Os organizadores di-
vulgaram as normas para 
submissão de trabalhos. Os 
resumos devem ser subme-
tidos no sistema E-PIC no 

período de 29 de outubro a 
13 de novembro, utilizando 
os mesmos dados forneci-
dos quando da inscrição do 
projeto no Programa de Ini-
ciação Científica. O resumo é 
de responsabilidade do pro-
fessor orientador do projeto 
e será analisado pelo Comitê 
Institucional de Pesquisa ou 
por avaliador ad hoc e deve 
apresentar os resultados fi-

nais da pesquisa (Cota 2011-
2012).

Já os pôsteres a serem 
apresentados nos eventos 
devem ser confeccionados 
sendo um por projeto, mes-
mo que o mesmo possua 
mais de um plano de traba-
lho. O pôster será afixado no 
dia 20 de novembro. As nor-
mas completas estão dispo-
níveis em www.uepb.edu.br.



MP do Pão e Leite é aprovada
VOTAÇÃO NA ASSEMBLEIA

Deputados apreciaram 
ontem quase 70 matérias 
que estavam na pauta
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Presidência da Câmara 
Municipal é disputada 
por dois grupos
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Depois de quase quatro 
meses sem votar nada, a As-
sembleia Legislativa juntou 
tudo o que havia acumulado 
e na sessão ordinária de on-
tem apreciou 68 matérias 
que constavam na pauta de 
votação.

Ao todo, foram apro-
vados oito Projetos de Lei, 
um projeto de Resolução, 
uma Medida Provisória e 
58 requerimentos dos par-
lamentares. Entre as maté-
rias aprovadas, três mensa-
gens do Governo do Estado, 
transformadas em Projetos 
de Lei na Casa de Epitácio 
Pessoa.

Uma mensagem auto-
riza o Poder Executivo a 
efetivar remanejamento de 
dotações orçamentárias de 
quase R$ 2 milhões do Mi-
nistério Público Estadual 
(MPPB) para a realização 
de serviços administrati-
vos, construção de novas 
sedes, pagamento de en-
cargos de pessoal, despesas 
com exercícios anteriores e 
informatização do órgão.

A segunda mensagem 
autoriza o Estado a realizar 
a abertura de crédito espe-
cial ao orçamento do Tribu-
nal de Contas , no valor de 
R$ 2,5 milhões, para serem 
empregados na reforma, 
ampliação e modernização 
do órgão, bem como com a 
capacitação dos servidores 
do Tribunal.

Já o projeto 1184/2012 
autoriza o Governo a abrir 
crédito especial de R$ 160 
mil para a Fundação de De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente (Fundac).

Os deputados também 
aprovaram a Medida Pro-
visória 37/2012 que ins-
titui o auxílio financeiro 
denominado Pró-Produtor, 
abrindo crédito extraordi-

nário em favor da Fundação 
de Ação Comunitária (FAC).

De acordo com o líder 
do Governo na ALPB, o de-
putado Hervázio Bezerra 
(PSDB), a MP visa aumentar 
em R$ 0,15, a título de sub-
sídio do Estado, o preço do 
litro de leite adquirido dos 
pequenos produtores pa-
raibanos para o programa 
do Leite.

Projetos da Casa
De autoria dos parla-

mentares, foi aprovado um 
projeto do deputado Fran-
cisco de Assis Quintans 
(DEM), que proíbe as ope-
radoras de telefonia móvel 
a cobrarem pelas chamas 
realizadas entre os mesmos 
usuários, quando a ligação 
anterior tenha sido inter-
rompida. Também de auto-
ria de Quintans, o projeto 
que obriga as empresas de 
plano de saúde a autoriza-
rem todos os exames que 
exijam análise prévia, em 
um prazo máximo de 24 ho-
ras, quando o paciente for 
idoso.

Entre todas as matérias 
em pauta, somente duas ti-
veram apreciação adiada. 
Uma que proíbe o repasse 
de ICMS para as igrejas e 
outra que obriga o Governo 
a parcelar dívida de empre-
sas privadas com a Cagepa. 
O adiamento da primeira foi 
a pedido do líder Hervázio 
Bezerra e a segunda do lí-
der da bancada do PT, Aní-
sio Maia.

Entre os 58 requeri-
mentos aprovados, está o 
de autoria da bancada do 
PT, que solicita a realiza-
ção de uma sessão especial 
para celebrar o Dia da Cons-
ciência Negra, comemorado 
anualmente no dia 20 de 
novembro; e o de autoria 
do deputado João Gonçal-
ves (PEN) solicitando outra 
sessão especial para discu-
tir o lançamento da Cartei-
ra de Estudante de Certi-
ficação Digital na Paraíba. 
As datas das sessões ainda 
serão definidas.

Os parlamentares estaduais, depois de quatro meses sem votar nada, apreciaram ontem 68 matéria, incluindo oito Projetos de Lei

O Programa Emer-
gencial de Manutenção 
do Rebanho foi lançado 
ontem pelo Governo do 
Estado, garantindo aos 
agropecuaristas paraiba-
nos a complementação 
alimentar  dos rebanhos 
bovinos, caprinos e ovi-
nos durante o período 
da seca. A solenidade de 
lançamento do programa 
aconteceu no Agrocentro 
de Patos, onde foi iniciada 
a entrega da ração.

De acordo com o 
secretário de Estado 
do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pes-
ca, Marenilson Batista, 
o programa também é 
destinado aos produto-
res inscritos no Progra-
ma Leite da Paraíba de 
forma a garantir a pro-
dução e a distribuição 
do leite à população.

O produtor Antonio 

Wanderley foi o primeiro 
a receber o alimento para 
o rebanho e agradeceu 
pela iniciativa. “Quero 
agradecer em nome de 
toda a comunidade pecu-
arista da região. O progra-
ma veio amenizar muito 
a situação do homem do 
campo, do agricultor, com 
o preço subsidiado”, de-
clarou o produtor.

Investimentos 
O presidente da 

Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa), 
José Tavares Sobrinho, 
informou que nos pró-
ximos meses mais R$ 8 
milhões serão aplicados 
no programa emergen-
cial totalizando R$15 
milhões. O Estado alerta 
que, para ter acesso ao 
programa, os agropecu-
aristas devem ter seus 

rebanhos vacinados.
O presidente da Fe-

deração da Agricultura 
e Pecuária da Paraíba 
(Faepa), Mário Borba, 
agradeceu a  ação. “O 
Governo do Estado olha 
para o produtor rural e 
já distribuiu, através da 
Defesa Civil, ração para 
pequenos produtores 
familiares e agora lança 
um programa inédito, 
subsidiando 50% do cus-
to. Eu quero parabenizar 
essa ação”, comemorou.

O Governo do Estado 
está investindo R$ 7 mi-
lhões na distribuição com 
preço subsidiado de até 
50% na silagem de milho 
ou sorgo, torta de algo-
dão e farelo de soja. Fo-
ram adquiridas 4.225 to-
neladas de farelo de soja 
e torta de algodão e 4.400 
toneladas de silagem de 
milho e sorgo.

Distribuição de ração garantirá a 
sobrevivência do rebanho na PB

PERÍODO DE ESTIAGEM
CEOD debate 
combate à seca e 
obras relativas à 
habitação em JP

Assuntos relacionados à 
habitação e ações emergen-
ciais contra os efeitos da seca 
foram temas discutidos du-
rante a reunião do Conselho 
Estadual do Orçamento De-
mocrático (CEOD), realizada 
no Centro de Atividades e 
Lazer do Aposentado e Pen-
sionista Padre Juarez Benício 
(Cejube), no loteamento Co-
linas do Sul, em João Pessoa.  
Quatorze regiões orçamentá-
rias do Estado participaram 
do evento, que foi realizado 
ontem e segunda-feira pas-
sada. 

Segundo a subsecretária 
executiva do Orçamento De-
mocrático Estadual, Ana Pau-
la Almeida, todas as regiões 
foram representadas. Além 
dos conselheiros regionais, 
estavam presentes os geren-
tes. “No primeiro dia, houve 
um diálogo entre a gestora 
da Habitação, Emília Correia 
Lima, e os conselheiros”, lem-
brou. Na última segunda-fei-
ra,  ainda houve uma rodada 
de informes, quando os con-
selheiros relataram o anda-
mento das obras e ações. 

Para o secretário executi-
vo da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, Carlos Alberto 
Bezerra, que esteve no evento 
para falar sobre as ações con-
tra a estiagem, reuniões como 
as do CEOD são fundamentais 
em um governo democrático e 
transparente. 

“Em uma reunião como 
essa, podemos ouvir reivin-
dicações e sugestões. O Go-
verno do Estado foi muito fe-
liz em instituir o Orçamento 
Democrático Estadual como 
o principal instrumento 
para pensar políticas públi-
cas”, avaliou.

O programa garante ração com preço subsidiado, permitindo a manutenção do rebanho na seca

Entendimentos diversos
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PSDB), 
disse ontem que não vê ne-
nhuma intervenção da parte 
do Poder Judiciário em deci-
dir manter a liminar que de-
terminou o desarquivamen-
to do pedido de empréstimo 
da Cagepa.            

“Cada Poder tem sua 
independência e a diferen-
ça de entendimentos que 
aconteceu está mais relacio-
nada ao fato de o Regimen-
to Interno da Casa oferecer 
condições de dubiedade de 
interpretações”, comentou o 
presidente Ricardo Marcelo.

O pedido de emprésti-
mo da Cagepa não chegou 
sequer a ser votado na As-
sembleia, sendo arquivado 
antes disso. Uma liminar do 
Tribunal de Justiça determi-
nou o desarquivamento do 
projeto.

Ricardo disse que a al-
ternativa natural do Poder 
Legislativo é aguardar o jul-
gamento do mérito da ques-
tão pelo Pleno do Tribunal e, 

paralelamente, encaminhar 
a reforma do Regimento.

“A comissão interna que 
indicamos com essa tarefa 
já concluiu seus trabalhos e, 
nos próximos dias, o plená-
rio deverá estar aprovando 
a reforma do Regimento”, 
disse. 

Reajuste e inauguração
O deputado Ricardo 

Marcelo  anunciou ontem 
um reajuste de 7% para to-
dos os servidores efetivos da 
Casa. O anúncio foi feito du-
rante a inauguração da nova 
estrutura do Setor de Saúde, 
que funcionará no Anexo IV 
da ALPB, localizado na Ave-
nida Bento da Gama, em Ja-
guaribe. 

A inauguração fez parte 
das atividades em comemo-
ração à Semana do Servidor 
Público. A programação foi 
aberta com a Caminhada do 
Servidor, cuja concentração 
foi realizada na Praça João 
Pessoa e seguiu até o prédio 
do Setor de Saúde no bairro 
de Jaguaribe.

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB
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Dois grupos disputam presidência
CÂMARA MUNICIPAL
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GERAL

Vereadores começam a 
se articular para garantir 
o comando da Mesa

A primeira sessão re-
alizada na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa após 
a eleição do prefeito da 
capital, Luciano Cartaxo 
(PT), no último domin-
go (28), movimentou os 
bastidores da Casa com 
o aumento das especula-
ções sobre a disputa pela 
presidência e a compo-
sição da Mesa Diretora. 
Desde que foram conheci-
das as novas composições 
para a próxima legislatura 
(2013/2016), a busca por 
apoios tem sido a tônica 
das conversas entre vere-
adores fora das sessões. 

Dois grupos estão ofi-
cialmente na disputa pelo 
cargo. Um deles, liderado 
por Durval Ferreira (PP), 
atual presidente da Câma-
ra, que conta com apoio de 
17 vereadores. O outro foi 
oficializado ontem e conta 
com os vereadores mais 
votados na eleição do dia 
7 de outubro, como Raoni 
Mendes (PDT), Raíssa La-
cerda (PSD), Bruno Farias 
(PPS) e Bira Pereira (PSB). 
No entanto, ainda não foi 
definido o nome que repre-
sentará o grupo na disputa.

A CMJP é a maior da 
Paraíba. São 27 vereado-
res – seis a mais do que a 
última legislatura. O pre-
feito eleito, Luciano Carta-
xo, deve ter apoio da maio-
ria dos vereadores para 
compor a base aliada, mas 
ainda não se pronunciou 
sobre a preferência para a 
presidência da Casa. Além 
do PT, a coligação formal 
que apoiou Cartaxo conta 
com PRB, PP e PPS, o que 
pode render ao prefeito 
eleito o apoio de 20 dos 27 
vereadores. 

O atual presidente da 
Casa, Durval Ferreira foi 
o primeiro a manifestar o 
desejo de dar sequência 
ao trabalho desenvolvido 
à frente da presidência. 
Após a confirmação da 
reeleição, Durval Ferreira 
começou a articular junto 
aos demais parlamentares 
o que pode lhe render o 

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

terceiro mandato no prin-
cipal cargo da Câmara. 

O candidato à reelei-
ção saiu na frente em bus-
ca de apoio dos demais 
parlamentares. Um mani-
festo assinado por 17 ve-
readores eleitos e reelei-
tos foi lançado na última 
segunda-feira em favor da 
candidatura à reeleição 
de Durval Ferreira. O fato 
faz o candidato despontar 
como favorito à disputa. 
O grupo é formado pelos 
reeleitos Zezinho do Bo-
tafogo (PSB), Fernando 
Milanez (PMDB), João dos 
Santos (PR), Luiz Flávio 
(PSDB), Benilton Luce-
na (PT) e Sérgio da SAC 
(PSL). Os novatos que se 
juntaram ao apoio a Dur-
val Ferreira são: Renato 
da Emlur (PSB), Marco 
Antônio (PPS), Djanilson 
Fonseca (PPS), Professor 
Gabriel (PDT), Santino (PT 
do B), Chico do Sindicato 
(PP), Helton Renê (PP), 
Lucas Brito (DEM) e Bos-
quinho (DEM).

Apostando na renova-
ção da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, o vereador Raoni 
Mendes (PDT) surge como 
um nome comentando, 
mas o parlamentar prefe-
re adotar um discurso de 
cautela e conter a euforia. 
O discurso de Raoni Men-
des anda em harmonia 
com o da vereadora Raíssa 
Lacerda (PSD). A vereado-
ra prega uma renovação na 
CMJP e manifestou o dese-
jo de ser a presidente da 
Casa. A parlamentar che-
gou a declarar ter o apoio 
de 12 vereadores rumo à 
presidência da CMJP.

O vereador mais vo-
tado confirmou a parti-
cipação no grupo que irá 
disputar a presidência 
e disse que a decisão do 
nome que representará o 
bloco de vereadores será 
anunciada nas próximas 
reuniões dos aliados. “Se 
for do interesse que os 
meus projetos sejam acei-
tam, estou à disposição 
para presidir a Câmara. 
Existem os diálogos, as 
alianças, mas não sou um 
candidato formal. Vai de-
pender do desejo dos ou-
tros vereadores”, senten-
ciou Raoni Mendes.

Durval Ferreira (PP) já se lançou candidato à reeleição na Casa

A eleição para a Mesa 
Diretora da Câmara Muni-
cipal acontece de acordo 
com votação dos próprios 
vereadores, instantes após 
a posse do dia 1º de janeiro 
de 2013. 

Após serem empos-
sados, os 27 vereadores 
de João Pessoa se reúnem 
em sessão extraordinária, 
ainda sob a presidência do 
vereador que presidiu a 
sessão de instalação, para 
a eleição da Mesa Diretora.

De acordo com o texto 
do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, o presidente é o 
representante da Câmara 
e a mais alta autoridade 
da Mesa, dirigindo-se ao 
Plenário em conformidade 
com as atribuições que lhes 
são conferidas, quando ele 
se pronunciar coletivamen-
te e o supervisor dos seus 

trabalhos e da sua ordem. 
É de responsabilidade do 
presidente aprovar o orça-
mento da Câmara.

São mais de 35 compe-
tências e atribuições para 
o presidente da Câmara 
Municipal previstos no Re-
gimento Interno. Dentre 
as atribuições estão repre-
sentar a Câmara Municipal, 
inclusive prestando infor-
mações em mandado de se-
gurança contra ato da Mesa 
ou Plenário, sobre assuntos 
pertinentes à Câmara; re-
presentar a Câmara junto 
ao prefeito, às autoridades 
federais, estaduais e peran-
te as entidades privadas em 
geral; ordenar as despesas 
da Câmara Municipal e as-
sinar cheques nominativos 
ou ordem de pagamento 
juntamente com o servidor 
encarregado do movimento 
financeiro.

Atribuições do presidente

O prefeito eleito de Cam-
pina Grande, Romero Rodri-
gues (PSDB), e seu vice, o tam-
bém tucano Ronaldo Cunha 
Lima Filho, concederam en-
trevista coletiva à imprensa 
na manhã de ontem, na sede 
da Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (FIEP). 
Uma das principais declara-
ções de Romero foi a respei-
to das despesas públicas. Ele 
afirmou que terá que enxugar 
a máquina. “Vamos ter que fa-
zer cortes profundos no cus-
teio, como também a redução 
dos cargos comissionados. 
Do contrário, não terei como 
cumprir os compromissos 
que assumi com a população 
da cidade durante a campa-
nha. Nós vamos ter que agir 
com determinação, equilíbrio, 
fazer todo um esforço para 
tentar regularizar as contas”, 
declarou o prefeito eleito. 

Para Romero, as previ-
sões orçamentárias devem 
ser mais precisas. “Os dados 
do Tribunal de Contas do Es-

tado mostram que no exercí-
cio 2010, o último consolida-
do, até agora, no Tribunal, o 
orçamento enviado à Câma-
ra era de aproximadamente 
R$ 700 milhões, dos quais 
apenas em torno de R$ 470 
milhões foram empenhados. 
Tem alguma coisa errada 
entre o que foi planejado e o 
que foi executado. Claro que 
nenhum orçamento vai bater 
(totalmente), porque se trata 
de uma previsão, mas vamos 
deixar uma margem menor 
de diferença”, ponderou. Ele 
lembrou que só poderá rea-
lizar maiores intervenções a 
partir de 2014. “Só vou po-
der fazer isso futuramente, 
porque o orçamento do pró-
ximo ano é herdado desta 
gestão, não tem como mexer, 
mas precisarei chamar o or-
çamento um pouco mais para 
a realidade”, complementou.

Mesmo assim, o prefei-
to eleito espera contar com 
o apoio dos vereadores para 
promover modificações con-
sideradas inadiáveis. “Vamos 
ver o que poderemos fazer, 
até porque há alguns progra-

mas sociais que vamos im-
plantar, a exemplo do ‘Che-
que Moradia’, que deu certo 
no Governo do Estado e va-
mos implementar em Cam-
pina Grande. Tenho certeza 
que a Câmara Municipal não 
haverá de se negar a dar essa 
contribuição”, disse. Romero 
Rodrigues explicou, ainda, 
que somente no dia 9 de no-
vembro anunciará os nomes 
que vão compor a equipe de 
transição. E só em dezembro 
deverá confirmar seu secre-
tariado. O tucano afirmou, 
porém, que em algumas pas-
tas, como Saúde, Educação e 
Obras, o critério será técnico.

Romero Rodrigues vai 
reassumir o cargo de deputa-
do federal no dia 5 de novem-
bro. No início da campanha, 
o tucano pediu licença, não 
remunerada, dando a vez ao 
suplente, o demista Major 
Fábio. No dia 30 de dezem-
bro, ele renuncia ao mandato 
para assumir o comando da 
Prefeitura de Campina Gran-
de, e, com isso, o suplente 
será efetivado no mandato 
em Brasília. 

Romero: “Cortes profundos” 
e redução de comissionados

PRIMEIROS ANÚNCIOS TCE analisa 
contas de 18 
prefeituras e
4 câmaras 

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) julga hoje 
22 processos. Os conselhei-
ros vão analisar as contas de 
18 prefeitos, entre elas Ca-
bedelo e Santa Rita, cidades 
situadas na Região Metropo-
litana de João Pessoa. Outros 
quatro processos são de Câ-
maras Municipais. A sessão 
plenária começa às 9h.

O TCE vai examinar as 
contas de 2010 dos prefei-
tos de Amparo (João Luís de 
Lacerda Junior), Bom Jesus 
(Manoel Dantas Venceslau), 
Cabedelo (José Francisco 
Régis), Conde (Aluísio Vina-
gre Régis), Congo (Romual-
do Antonio Quirino de Sou-
sa), Curral de Cima (Nadir 
Fernandes de Farias), Juarez 
Távora (José Alves Feitosa), 
Mogeiro (Antonio José Fer-
reira), Salgado de São Félix 
(Adáurio Almeida), Santa 
Rita (Marcus Odilon Ribeiro 
Coutinho), Uiraúna (Glória 
Geane de Oliveira Fernan-
des) e Zabelê (Íris do Céu de 
Sousa Henrique).

Também, as contas de 
2009 dos prefeitos de Cruz 
do Espírito Santo (Rafael Fer-
nandes de Carvalho Junior), 
Igaracy (Jucelino Lima de Fa-
rias) e Lagoa Seca (Edvaldo 
Herculano de Lima.

Terão o julgamento das 
contas de 2011 os prefeitos 
de Alagoinha (Alcione Ma-
racajá de Morais Beltrão), 
Areial (Adelson Gonçalves 
Benjamim) e Camalaú (Aris-
teu Chaves Sousa). As Câ-
maras de Vereadores com 
processos de prestação de 
contas anuais na pauta do 
TCE são as de Mogeiro e San-
ta Inês (2010), Lastro e Naza-
rezinho (2011).

Haverá o julgamento, 
ainda, das contas da Com-
panhia de Água e Esgotos do 
Estado (exercício de 2007), 
da Secretaria de Estado do 
Turismo e do Desenvolvi-
mento Econômico (2011) 
e da Fundação Espaço Cul-
tural (2011). A sessão ple-
nária será conduzida pelo 
vice-presidente do TCE, 
conselheiro Fábio Nogueira, 
então no exercício da presi-
dência.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

O Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) recomentou à atual prefeita 
da cidade de Damião, Maria Eleono-
ra Diniz, e ao prefeito eleito Lucildo 
Fernandes de Oliveira, que garantam 
a continuidade dos serviços prestados 
pela administração municipal e evitar 
que a população seja prejudicada com 
a mudança de gestão, a partir de 2013.

De acordo com a recomendação 
ministerial, eles terão que providen-
ciar, logo após a homologação do re-
sultado das eleições, a criação de equi-
pes de transição mista, compostas por 
representantes das duas gestões.

Outro grupo de trabalho integra-
do por técnicos nas áreas contábil, 
tributária, jurídica e outros setores 
deverá ser criado para receber a do-

cumentação da equipe de transição. 
Com isso, o novo prefeito poderá se 
preparar para assumir o governo.

O MPPB também recomendou que 
os gestores observem a resolução nor-
mativa número 9/2012, do Tribunal de 
Contas do Estado (que versa sobre a 
instituição de equipe de transição).

A atual prefeita também deverá 
fazer o levantamento das dívidas dos 
município e prestar informações deta-
lhadas sobre os credores e sobre a ca-
pacidade de a administração realizar 
novas operações de crédito de qual-
quer natureza. 

Com isso, será possível conhecer 
o grau de comprometimento do orça-
mento para o primeiro ano de manda-
to dos novos prefeitos.

MPPB recomenda criação de 
equipe de transição em Damião

NOVA GESTÃO

Fotos: Divulgação

Raoni Mendes (PDT) surge como alternativa de renovação
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Governadores pedem agilidade
VOTAÇÃO DO FPE NO SENADO

Brasília - Passadas as 
eleições municipais, go-
vernadores de estados do 
Nordeste e do Centro-Oes-
te estiveram ontem no Se-
nado para reivindicar ao 
presidente José Sarney 
(PMDB-AP) que acelere 
o processo de votação do 
projeto de lei que altera as 
regras do Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE) 
e a proposta que trata da 
redistribuição dos royal-
ties do petróleo (ainda em 
tramitação na Câmara).  A 
intenção do presidente da 
Câmara, Marco Maia (PT-
-RS), é iniciar a votação 
dos royalties esta semana.

O governador de Mato 
Grosso do Sul, André Puc-
cinelli, pediu a ajuda de 
Sarney para marcar uma 
audiência dos governado-
res do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste com a pre-
sidente Dilma Rousseff. 
Segundo ele, os estados 
dessas regiões também 
reivindicam a renegocia-
ção de suas dívidas e com-
pensações à desoneração 
de tributos compartilha-
dos como o Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI).

André Puccinelli dis-
se que, sem uma redis-
tribuição igualitária dos 
royalties do petróleo e 
das novas regras do FPE, 
os estados menos desen-
volvidos vão se rebelar. 
“É preciso que fique claro 
que as regiões são diferen-
tes. Temos que ter com-
pensações. Mato Grosso 
do Sul, por exemplo, tem 
a região do Pantanal que é 
intocável, onde não pode-
mos realizar investimen-
tos como infraestrutura”, 
exemplificou ele.

Piauí
Outro que esteve pou-

co antes com Sarney para 
tratar de assuntos espe-
cíficos e desses em parti-
cular foi o governador do 
Piauí, Wilson Martins. So-
bre as novas regras para o 
FPE, ele julgou importan-
te que o Senado mantenha 
no texto repasses maiores 
aos estados mais pobres 
e os em desenvolvimen-
to. “Para aprovar a maté-
ria [em 2012] só precisa 
querer e ter um entendi-

Projeto de lei altera 
as regras do Fundo de 
Partição dos Estados

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

mento”, destacou Wilson 
Martins.

O governador piauien-
se acrescentou que as ar-
ticulações do Congresso 
sobre a matéria devem 
ter como aliado o Governo 
Federal, principalmente 
a presidente Dilma Rous-
seff. Ele disse ainda que 
o Senado e a Câmara têm 
que priorizar as mudan-
ças nas regras do FPE, de-
terminadas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
sob pena de os estados 
deixarem de receber os 
repasses constitucionais a 
partir de janeiro de 2013.

O presidente da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, disse que só 
um crescimento sustenta-
do da economia entre 3% 
e 4% ao ano vai garantir a 
melhoria das condições fi-
nanceiras dos estados e da 
sociedade como um todo. 
Ele também esteve com 
o presidente do Senado e 
pediu pressa na votação 
da medida provisória que 
cria mecanismos para re-
duzir o valor da conta de 
energia elétrica ao consu-
midor.

“Sem um crescimen-
to permanente da eco-
nomia vai faltar pão para 
todo mundo, não só para 
os governadores”, disse 
Paulo Skaff, ao tomar co-
nhecimento das reivindi-
cações dos governadores 
Wilson Martins e André 
Puccinelli. O presidente 
da Fiesp disse que, além 
de um crescimento per-
manente, é necessário 
que o fortalecimento da 
indústria nacional e que 
as medidas tomadas pelo 
governo se traduzam em 
competitividade e investi-
mentos em educação.

Brasília - Um decreto 
publicado ontem, no Diário 
Oficial da União, permite o 
pagamento parcelado do 
Seguro Obrigatório de Da-
nos Pessoais causados por 
Veículos Automotores de 
Vias Terrestres – Dpvat. As 
parcelas devem ser pagas 
junto com o IPVA, o Impos-
to sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores, mas 
o parcelamento é facultati-
vo, cabendo a cada Estado a 
decisão.

Veículos licenciados pela 
primeira vez não terão direi-
to ao parcelamento do Dpvat. 
Também fica determinado 
que a divisão do pagamento 
só poderá ser feita por pro-
prietários de veículos regis-
trados em estados em que o 
licenciamento dependa da 
quitação do Dpvat e do IPVA.

Pagamento do Dpvat 
pode ser parcelado

SEGURO OBRIGATÓRIO Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Vinícius Soares
Da Agência Brasil

A proposta 
que trata da 
redistribuição 
dos royalties 
do petróleo 
para com os 
Estados ainda 
está em 
tramitação 
na Câmara 
Federal

Promotores querem mudança na lei
ADOÇÃO DE CRIANÇAS

FOTO:  Fabio Rodrigues Pozzebom

A audiência pública da CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil discutiu as denúncias de adoções ilegais na cidade de Monte Santo (BA)

Brasília - A denúncia da adoção 
irregular de cinco crianças de uma 
mesma família de lavradores, do 
interior baiano para famílias de 
São Paulo, revela que a legislação 
brasileira está desatualizada e pre-
cisa ser revista. A opinião foi dada 
ontem, em audiência pública da 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Tráfico e Pessoas, da 
Câmara, pelo promotor de Justiça, 
titular da Fazenda Pública do mu-
nicípio de Euclides da Cunha (BA), 
Luciano Taques Guignone.

A crítica foi reforçada pelo 
juiz substituto da Vara Criminal do 
Fórum da Comarca de Monte Santo 
(BA), Luiz Roberto Cappio Guedes 
Pereira. “É óbvio que a sanção pe-
nal não pode ser de um a quatro 
anos para quem faz intermediação 
de uma criança para outra família, 
seja por guarda ou tutela. Esse caso 
mostra como a legislação brasileira 
está caduca nesse sentido”, criticou 
o juiz substituto do município onde 
moravam as crianças.

Para o promotor Luciano 
Taques Guignone, a legislação é 
omissa em relação a determinados 
casos de adoção, principalmente, 
como no ocorrido no interior da Ba-
hia, onde, segundo ele, não houve, 

até o momento, a comprovação de 
pagamento aos pais.

“Como podemos enquadrar 
pessoas que não pagaram nada 
para as mães. Há uma lacuna pe-
nal. Caímos em um limbo penal, 
porque [os acusados só poderão 
ser enquadrados] há necessidade 
de comprovação do pagamento 
ou promessa de recompensa [para 
adoção]. Precisamos de uma revisão 
desse aspecto, que permita a in-
criminação sem uma paga direta”, 
ressaltou Guignone.

“Precisamos, em primeiro lugar, 
a tipificação dessas condutas. Hoje, 
a reprimenda penal para quem 
subtrai uma criança é a mesma de 
quem furta um celular, com pena de 
um a quatro anos. Com essa pena 
ninguém jamais irá para a cadeia”, 
frisou o promotor.

Para o juiz substituto da Vara 
Criminal do Fórum da Comarca de 
Monte Santo, as quadrilhas que 
praticam o tráfico de pessoas são 
as mais “perigosas” e mais comple-
xas de ser desarticuladas, porque 
atuam com “discrição” e “astúcia”. 
Segundo ele, na maioria dos casos, 
essas quadrilhas usam o aparato 
estatal para dar legalidade aos pro-
cessos.

“Ficou claro que houve o uso 
do aparato estatal para fins escusos. 
No nosso direito interno, doméstico, 

não há a menor adequação sobre o 
que se vê no direito internacional e 
o direito doméstico sobre a maté-
ria”, pontuou o Guedes Pereira.

Segundo Guignone, “falhas 
graves” no sistema de garantias da 
criança e adolescente permitiram a 
adoção das cinco crianças em Mon-
te Santo. Ele relatou que as quadri-
lhas que atuam em rincões pobres 
do interior do país contratam “o-
lheiros” que aliciam gestantes para 
convencê-las a doarem seus filhos.

“Verificamos, examinando o 
processo, algumas falhas formais. 
Mas o que nos preocupa não é o 
que está no processo, mas o que 
está por fora do processo. São 
pessoas trabalhando para facili-
tar a colocação de crianças em 
família, à margem do Estado, ou 
até mesmo usando o Estado”, 
disse o promotor.

De acordo com ele, em muitos 
casos, a quadrilha consegue con-
vencer as famílias pobres a assi-
narem declaração de doação. “A 
princípio, quem verificar o proces-
so vai achar que houve o respeito 
a legislação. Talvez, com algumas 
falhas, mas um processo legal. 
Transcorre com pequenas falhas, 
mas o que nos incomoda é o que 
está por fora. Verdadeiros em-
presários de crianças que aliciam 
famílias”, criticou o promotor.

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Brasília - O novo presi-
dente do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), Lin-
dolfo Neto de Oliveira Sales, 
assumiu o cargo na manhã 
de ontem. Ex-chefe de gabi-
nete do ministro da Previ-
dência Social, Garibaldi Al-
ves Filho, ele promete uma 
gestão mais técnica com 
foco na melhoria do atendi-
mento aos beneficiários.

“É uma tarefa que deve 
ser pensada de forma estra-
tégica, mesmo antes do pri-
meiro contato entre o benefi-
ciário e a Previdência. Minha 
proposta é priorizar o cará-
ter técnico, o que irá nortear 
a gestão sempre tendo como 

foco a melhoria da qualida-
de do atendimento”, disse o 
novo presidente, na cerimô-
nia de posse.

Em novembro, o novo 
presidente se reúne com o 
ministro da Previdência, di-
retores do instituto e geren-
tes das superintendências 
nacionais para conhecer 
melhor as demandas do se-
tor. Ele manterá a execução 
do Plano de Ação da Previ-
dência para 2013, que tem 
o objetivo de aperfeiçoar os 
atendimentos à população 
e resgatar a valorização dos 
servidores.

Lindolfo Sales substitui 
o procurador federal Mauro 
Hauschild, que presidiu o ins-
tituto desde o início de 2011. 
A nomeação do novo presi-

dente foi publicada no Diário 
Oficial da União na última 
quarta-feira. Ele será o res-
ponsável pelo comando Na-
cional do INSS, que atende a 
cerca de 250 mil pessoas por 
dia, em mais de 1,4 mil agên-
cias da Previdência Social.

O ministro Garibaldi Al-
ves destacou a importância 
do instituto. “O INSS é o cora-
ção da Previdência e se con-
funde com ela. Aliás, cobram 
do INSS o que não é sua atri-
buição, tal é a grandiosidade 
da missão desse instituto.”

O ex-presidente Mauro 
Hauschild, ao passar o cargo 
a Lindolfo Sales, agradeceu 
ao ministro Garibaldi, aos 
servidores da Previdência, à 
família e falou sobre a expe-
riência na chefia do INSS. “A 

população quer atendimento, 
serviço e tempo de resposta. 
Hoje, os desafios não são mais 
quantitativos, mas qualitati-
vos. Sabemos quais serviços 
prestar e como trabalhar”, 
disse Hauschild, que retor-
nou às atividades de servidor 
na Advocacia-Geral da União 
(AGU), desde a nomeação de 
Lindolfo Alves, no dia 24.

Lindolfo Sales é mestre 
em Engenharia Civil pela 
Universidade do Missouri, 
nos Estados Unidos, e pro-
fessor dessa área na Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Ele já foi 
secretário de Planejamento 
e Finanças no Rio Grande 
do Norte e diretor-geral do 
Departamento de Trânsito 
(Detran) do Estado.

Novo presidente promete melhorar atendimento
INSS
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Obama alertou para mais 
perigos e inundações que 
deve causar a tempestade

Nova York -  No quartel-
general da Cruz Vermelha, o 
presidente Barack Obama 
prometeu ontem manter 
toda a ajuda do governo nas 
semanas seguintes à passa-
gem da tempestade extra-
tropical Sandy, alertou para 
mais perigos e inundações 
e advertiu: “A tempestade 
ainda não acabou”. Sandy, 
que tocou a terra na noite 
da última segunda-feira em 
Nova Jersey, está agora so-
bre a Pensilvânia e, segundo 
a CNN, já matou 38 pessoas 
nos Estados Unidos - sendo 
17 delas em Nova York - e 
uma no Canadá, e deixou 
oito milhões sem luz em 15 
estados e no Distrito de Co-
lumbia. 

“Durante a escuridão da 
tormenta, creio que há uma 
luz no fim do túnel para os Es-
tados Unidos” - disse Obama 
no QG da Cruz Vermelha, em 
Washington.

Em Nova York, os ônibus 
voltarão a funcionar a partir 
das 17h (horário local), com 
passagens gratuitas. As estra-

das começam a ser reabertas 
amanhã, mas 250 mil nova
-iorquinos ainda estão sem 
luz e levará de três a quatro 
dias para a energia ser resta-
belecida em toda a cidade. De 
acordo com o prefeito Micha-
el Bloomberg serão necessá-
rios dias para a cidade de 
Nova York se recuperar.

“Esperávamos uma tem-
pestade de grandes propor-
ções, e foi o que aconteceu. Foi 
uma tempestade devastado-
ra, talvez a pior que já tenha-
mos visto” - disse Bloomberg.

Segundo o último balan-
ço das autoridades, o núme-
ro de mortos subiu para 38, 
com novos registros de cinco 
mortes na Pensilvânia e duas 
na Virgínia. O total inclui 17 
mortes em Nova York; quatro 
em Nova Jersey; cinco na Pen-
silvânia; duas em Maryland; 
três em Connecticut; duas 
na Virgínia, duas em Virgínia 
Ocidental e uma na Carolina 
do Norte; além de outra mor-
te no mar, no naufrágio do 
HMS Bounty. O Sandy matou 
ainda uma pessoa no Canadá 
e 67 no Caribe. No total, foram 
105 pessoas mortas até o mo-
mento.

Os estragos causados 
pelo Sandy levaram o presi-
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dente Barack Obama a decla-
rar os estados de Nova York e 
Nova Jersey regiões de “gran-
de desastre”. Neste último, 
um dique rompeu, deixando 
centenas de moradores pre-
sos em suas casas e no alto de 
reboques, aguardando serem 
resgatadas.

Nova York foi um dos lo-
cais mais duramente atingi-
dos nos EUA. O nível de água 
atingiu altura inédita desde 
1821. No centro de Manhat-

tan, por exemplo, a água ul-
trapassou os quatro metros. A 
água invadiu túneis e estações 
de metrô, numa situação que 
levará dias para ser normali-
zada. Bloomberg pediu paci-
ência e anunciou que os táxis 
poderão pegar vários passa-
geiros enquanto o problema 
persistir. Segundo o prefeito, 
as escolas continuarão fecha-
das hoje. O governador de 
Nova York, Andrew Cuomo, 
disse que quase 2 milhões de 

moradores estão sem luz só 
no Estado. Os túneis de metrô 
foram inundados durante a 
madrugada, e a previsão das 
autoridades é que o metrô só 
volte a funcionar em quatro 
ou cinco dias.

“O metrô de Nova York 
tem 108 anos, mas nunca ti-
nha enfrentado um desastre 
tão devastador quanto o da 
última noite” - disse Joseph 
Lhota, presidente da MTA, 
empresa que opera o serviço 

de transporte metroviário, 
explicando que todos os sete 
túneis que ligam Manhattan 
ao Brooklyn e ao Queens es-
tão inundados.

A situação do trans-
porte aéreo também é caó-
tica. Desde domingo, quase 
16 mil voos foram cancela-
dos com destino ou origem 
a Costa Leste. Segundo o 
site da ABC News, compa-
nhias devem suspender as 
operações em Washing-
ton ainda ontem. Em Nova 
York, todos os quatro ae-
roportos continuam fecha-
dos. Segundo o governador 
Cuomo, o JFK deve reabrir 
hoje, mas o La Guardia 
deve continuar fechado, 
por causa de danos sofri-
dos com a tempestade.

Enquanto isso, no Que-
ens, entre 80 e 100 casas 
foram incendiadas na ma-
drugada de ontem e até 
agora bombeiros tentam 
controlar fogo. O hospital 
da Universidade de Nova 
York precisou retirar seus 
mais de 200 pacientes após 
falhas no gerador. Segundo 
autoridades, pode levar até 
uma semana para o serviço 
de energia ser totalmente 
normalizado.

Barco de 151 m)etros de comprimento foi jogado para a costa pelo furacão no distrito de Staten Island

Em Nova Jersey, outro dos estados 
mais afetados na Costa Leste americana, 
uma barragem rompeu ontem de ma-
nhã e alagou as cidade de Moonachie, 
Little Ferry e Carlstadt com 1,5 metro 
de água em alguns pontos. Moonachie, 
uma cidade de apenas 2.700 moradores, 
está isolada. Segundo o sargento poli-
cial Tom Schmidt, as ruas foram inunda-
das em apenas 45 minutos. Num parque 
de reboques, os moradores foram obri-
gados a subir no teto dos veículos para 
fugir das águas. Em Newark, também 
no Estado, o prefeito disse à CNN que 
vai demorar dias até que a energia seja 
restabelecida na cidade.

- Foi uma noite de extrema dificul-
dade. Estamos fazendo o melhor que 
podemos. Nossa cidade está em perigo 
agora - disse Ralph Verdi, chefe da po-
lícia de Little Ferrie, à CNN, explicando 
que a cidade já está 75% submersa.

Os danos podem alcançar US$ 20 
bilhões - e somente metade estaria as-
segurada. Mas os prejuízos vão além. 

Além desses US$ 20 bilhões em danos, 
a empresa de consultoria IHS Global In-
sight previu de US$ 10 bilhões a US$ 30 
bilhões de perdas em negócios.

Depois de passar por Nova York, a 
região entre Nova Jersey e Connecticut 
é a que corre o maior risco, explicaram 
meteorologistas. A tempestade se for-
taleceu ainda nas primeiras horas da 
última segunda-feira e se deslocou a 50 
km/h, com ventos de mais de 145 km/h. 
A chuva, o vendaval e a neve devem 
afetar desde a Carolina do Norte até 
Nova Inglaterra, mas a expectivativa é 
que a tempestade perca força. A par-
te baixa da ilha de Manhattan é a mais 
vulnerável aos alagamentos, o que 
obrigou desde domingo o fechamento 
de metrô e depois, na última segunda-
feira, de duas pontes que conectam a 
região com o Brooklyn e Nova Jersey. 
Este último foi reaberto nesta manhã, 
segundo o jornal espanhol “El País”. 
Desde que passou pelo Caribe, Sandy já 
deixou mais de 90 mortos.

Danos podem chegar a US$ 50 bi

A supertempestade Sandy causou 
pelo menos 15.773 cancelamentos de 
voos em todo o mundo, de acordo com 
a empresa Flight Aware, especializada 
em acompanhar rotas aéreas. O núme-
ro inclui cancelamentos de voos previs-
tos para hoje.

Como os aeroportos da Costa Les-
te dos Estados Unidos funcionam como 
grandes centros de conexão de voos, 
Sandy afetou linhas aéreas em todo o 
mundo. A empresa Flight Aware estima 
6.047 cancelamentos de voos ontem. E 
os problemas vão se estender até pelo 
menos hoje, quando companhias aére-
as já preveem mais 635 voos suspensos.

No último domingo, já haviam sido 
registrados 1.300 cancelamentos e na 
segunda-feira (29) mais 7.791 voos fo-
ram suspensos por conta do furacão.

A supertempestade chegou à Cos-
ta Leste dos Estados Unidos por volta 
das 20h da última segunda-feira, com 

ventos de cerca de 129 quilômetros por 
hora. Com isso, afetou pelo menos 25 
aeroportos da região - JFK e La Guardia 
(em Nova York) e Newark (em Nova Je-
rsey) fecharam. Aeroportos de regiões 
próximas como Washington, Baltimore 
e Filadélfia também não estão operan-
do ou funcionam com capacidade míni-
ma. 

Na Europa, vários voos para os Es-
tados Unidos foram cancelados. Em 
Londres, o aeroporto de Heathrow re-
gistrou pelo menos 84 cancelamentos 
por causa da Sandy. No Brasil, o controle 
de voos do site da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) 
informa que ao menos nove voos vin-
dos ou com destino aos Estados Unidos 
foram cancelados na manhã de ontem, 
nos aeroportos do Galeão (RJ) e de Gua-
rulhos (SP). Os voos tinham como ori-
gem ou destino Nova York, Miami, Wa-
shington ou Newark.

Sandy cancela voos no mundo
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Marcelo Villar é o novo 
técnico do Botafogo 
após saída de Manta

VôLEI DE PRAIA PARAIbAno

26 duplas disputaram a 
categoria Sub-15 cujas 
finais ocorreram domingo

Circuito define campeões

As duplas Renato/Ra-
fael, no masculino e Júlia/
Ramanna, no feminino, fo-
ram os grandes nomes do 6º 
Circuito Paraibano Sub-15 
de Vôlei de Praia, encerra-
do no último domingo, na 
arena montada na Praia de 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, numa promoção da Fe-
deração Paraibana de Vôlei, 
através do seu Departamen-
to de Vôlei de Praia. Vinte e 
seis equipes disputaram a 
competição.

De acordo com Giovani 
Marques, do Departamento 
de Vôlei de Praia da Fede-
ração, com o encerramento 
do Circuito Paraibano Sub-
15, restam apenas as etapas 
do Sub-19, Sub-21 e Sub-23, 
programados para o mês de 
novembro. “Também acon-
tecerão ainda as etapas do 

Master 35+ e do Vetetano 
50+”, afirmou Giovani, acres-
centando que nos dias 10 e 
11 de novembro haverá um 
torneio de duplas mistas.

No caso do Circuito Pa-
raibano Sub-15 de Vôlei de 
Praia, além das duplas cam-
peãs, tiveram  vagas no pó-
dios as duplas Matheus Bri-
to/Henrique e Paulo/Luc, 
respectivamente, segundo 
e terceiros colocados na ca-
tegoria masculina. No femi-
nino, Aline/Anna e Yanka/
Clar foram as duplas segun-
da e terceira colocadas.

Campinas  
Nove paraibanos, sen-

do sete no masculino e dois 
no feminino, estarão dispu-
tando a partir da próxima 
sexta-feira, até o domingo, 
a quarta etapa do Circuito 
Banco do Brasil de Vôlei de 
Praia, que ocorrerá no par-
que Taquaral, em Campina, 
interior de São Paulo. Esta-
rão presentes as principais 
estrelas nacionais da moda-
lidade. Ao todo, 28 duplas, 

16 masculinas e 12 femini-
nas, jogarão na cidade pau-
lista no decorrer do final de 
semana. As disputas come-
çam às 9h de sexta, com a 
fase classificatória. 

No sábado, as disputas 
terão início às 9h e se es-
tenderão até as 13h, com as 
quartas de final. Mais tarde, 
entre 17h e 20h, serão dis-
putadas as semifinais. As fi-
nais serão na manhã de do-
mingo. Três etapas já foram 
disputadas na temporada 
2012/2013, em Cuiabá-MT, 
Goiânia-GO e Belo Horizon-
te-MG.

No feminino, a lideran-
ça é da dupla Juliana/Laris-
sa (CE/PA), com três títulos 
conquistados, e com 1.200 
pontos acumulados. 

No masculino, foram 
três campeões diferentes: 
Alison/Emanuel (ES/PR), 
Pedro Solberg/Bruno Sch-
midt (RJ/DF) e Ricardo/
Pedro Cunha (BA/RJ), pela 
ordem. O baiano e o carioca 
são os líderes da classifica-
ção, com 920 pontos.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Após se destacar no Brasileiro 
Sub-15 como cestinha da competi-
ção com 220 pontos marcados e ser 
uma das peças fundamentais na luta 
da Seleção Paraibana contra o rebai-
xamento, a ala Malu Martins segue 
para mais um desafio, dessa vez com 
a Seleção Brasileira Sub-15. A parai-
bana se apresentou ontem ao técni-
co Júlio César Patrício e já integra o 
time de meninas convocadas para o 
19º Campeonato Sul-Americano.

O grupo que irá competir no 
Sul-Americano começa a treinar 
hoje na Arena Olímpica de São Se-
bastião do Paraíso, em Minas Ge-
rais. Os treinos serão realizados em 
dois períodos, de 10h às 12 e de 18h 
às 20h. O treinamento se estende 
até o dia 16 do próximo mês. A com-
petição continental será disputada 
na cidade venezuelana de Cumana, 
de 17 a 26 de novembroe irá classifi-
car os três primeiros colocados para a 
Copa América Sub-16 de 2013.

“Essa é uma seleção bastante jo-

vem. Na primeira semana faremos os 
testes físicos e a partir da segunda já 
queremos definir a equipe que viajará 
para a Venezuela. Venho conversan-
do com a comissão técnica e estamos 
com nossos objetivos traçados. Que-
remos ir para a competição com uma 
equipe forte fisicamente e buscar a 
vaga na Copa América”, disse Patrício.

O técnico da Seleção Brasileira 
Sub-15 esteve presente no Campe-
onato Brasileiro Sub-15 Feminino, 
Primeira Divisão, que terminou do-
mingo passado na cidade paranaen-
se de Goioerê. Um dos objetivos do 
comandante foi observar as atletas 
convocadas para os treinos da sele-
ção nacional.

“Gostei muito do que observei. 
As meninas são fortes tecnicamen-
te e com uma boa média de altura, 
além de serem importantes em suas 
equipes. Queremos que o Brasil te-
nha padrão de jogo e acredito que 
não será difícil, depois do que vi no 
campeonato. Aproveitei também 
para analisar possíveis talentos que 
possam ser convocadas futuramen-
te”, disseo treinador.

Paraíba na elite
Com duas vitórias e quatro der-

rotas, a Seleção Paraibana conse-
guiu se segurar na Primeira Divisão 
do Brasileiro Sub-15. O jogo que ga-
rantiu a permanência das paraiba-
nas na elite foi contra a Seleção do 
Maranhão, na manhã do último do-
mingo. O placar da vitória paraibana 
foi de 56 a 39. O resultado favorável 
deixou a Paraíba em sétimo lugar na 
classificação final, primeira posição 
fora do rebaixamento. Foram rebai-
xados Maranhão, Mato Grosso do 
Sul e Pernambuco. O campeão do 
torneio nacional foi a equipe de São 
Paulo, que venceu o Rio de Janeiro 
por 65 a 34 na final, disputada tam-
bém no domingo.

“Sabíamos que seria um jogo di-
fícil, mas as meninas entraram com 
muita vontade e soubemos adminis-
trar bem os momentos de instabili-
dade, além do nosso diferencial que 
é Malu, a melhor atleta do campeo-
nato”, afirmou a técnica da equipe 
paraibana, Priscila Stéfani, se refe-
rindo à última partida da Seleção 
Paraibana no Brasileiro.

Malu Martins se integra a Seleção brasileira em Minas Gerais
BASQUETE

Herbert Clemente
Especial para A União

Malu Martins 
foi o principal 

destaque da 
Paraíba no 

Brasileiro de 
Basquete Sub-15

Aline/Anna (2o lugar), Júlia/Ramanna (1o lugar) e Yanka/Clara (3o lugar) no Circuito Paraibano Sub-15 No masculino, Matheus Brito/Henrique (2o lugar), Renato/Rafael (1o lugar) e Paulo/Luc (3o lugar) 

A Unidade de Competições de 
Praia da Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) anunciou no início 
da semana as datas e locais das úl-
timas quatro etapas da temporada 
2012/2013 do Circuito Banco do Bra-
sil. Os torneios fecharão a tempora-
da, entre janeiro e abril de 2013, e 
como a reportagem de A União já ti-
nha antecipado no último domingo, 
a etapa de João Pessoa foi confirma-
da para fevereiro.

A sétima etapa da temporada 
será disputada em Fortaleza-CE, en-
tre os dias 17 e 20 de janeiro. João 
Pessoa-PB sediará a oitava etapa, en-
tre 21 e 24 de fevereiro. Maceió-AL 
será a terceira sede nordestina conse-
cutiva, entre os dias 14 e 17 de março. 
A última das dez etapas programadas 
acontecerá em Brasília-DF, entre os 
dias 18 e 21 de abril.

Desde o início do Circuito Bra-
sileiro de Vôlei de Praia, a cidade 
João Pessoa nunca deixou de rece-
ber uma etapa da temporada. Com 

a inclusão da etapa pessoense, essa 
será a vigésima terceira vez que a ci-
dade recebe a maior competição do 
país na modalidade. Segundo o di-
retor de Vôlei de Praia da Federação 
Paraibana de Vôlei (FPV), Giovanni 
Marques, a entidade estava lutando 
pela inclusão.

“É uma etapa tradicional que 
não podia ficar de fora do calendá-
rio. Ouvimos da CBV que ela seria 
incluída em fevereiro e estamos fe-
lizes. Lutamos muito para que João 
Pessoa estivesse dentro novamente”, 
frisou.

A temporada 2012/2013 do 
Circuito Banco do Brasil começou 
em Cuiabá-MT, entre os dias 13 e 
16 de setembro. Depois, já passou 
por Goiânia-GO, de 27 a 30 do mes-
mo mês, e por Belo Horizonte-MG, 
entre 11 e 14 de outubro. Além de 
Campinas, o torneio passará tam-
bém por Curitiba-PR, de 14 a 18 de 
novembro, e Rio de Janeiro-RJ, de 6 
a 9 de dezembro.

CBV confirma a etapa de João Pessoa



Jogos Escolares entram na
reta final na cidade de Patos
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Diversas modalidades 
definem os campeões 
esta semana

Uma vitória e um empa-
te. Foi esse o saldo positivo 
dos times de futebol soçaite 
do Clube dos Oficiais da Polí-
cia e Bombeiro Militar da Pa-
raíba – COPM/BM – nos dois 
amistosos realizados em 
Caxias do Sul contra o Juven-
tude local. O COPM/BM re-
tribuiu a visita dos gaúchos, 
já que no primeiro semestre 
deste ano eles estiveram nas 
dependências do clube e par-
ticiparam de amistosos, em 
João Pessoa.

Na categoria cinquentão 
o time do COPM/BM mos-
trou que está em grande fase 
e derrotou o time do Juven-
tude pelo placar de 7×3 para 
a satisfação geral dos torce-
dores paraibanos que presti-
giaram a partida. No encon-
tro principal, na categoria 
aberta, o time do COPM/BM 

Futebol soçaite do COPM é 
destaque em Caxias do Sul

Equipe de futebol soçaite fez amistosos no Rio Grande do Sul

FOTO: Divulgação

A etapa estadual dos 
Jogos Escolares da Paraíba 
2012, categoria de 15 a 17 
anos, termina esta sexta-feira 
na cidade de Patos. A última 
fase da etapa começou ontem, 
com as disputas nas modali-
dades basquete, voleibol, vôlei 
de praia, judô, xadrez e tênis 
de mesa. A competição está 
sendo realizada no ginásio o 
Rivaldão, no Colégio Cristo Rei 
e no ginásio das Faculdades 
Integradas de Patos (FIP). Os 
campeões dos Jogos Escolares 
disputam as Olimpíadas Es-
colares Brasileiras, que serão 
realizadas de 25 de novembro 
a 8 de dezembro, em Cuiabá, 
capital do Mato Grosso.

“Os Jogos Escolares deste 
ano até agora foram promovi-
dos de forma tranquila, sem 
nenhum problemazinho, tudo 
resolvido da melhor forma 
possível. Desses últimos anos, 
foram os melhores jogos que 
aconteceram no Estado da 
Paraíba, em termos de com-
petição em si, hospedagem, 
alimentação, tudo”, disse José 
Hugo, coordenador geral do 
evento. 

José Hugo ressaltou ainda 
o alto nível técnico dos atletas 
que se envolveram na compe-
tição organizada pelo Governo 
do Estado, assim como aqueles 
que ainda disputam a etapa es-
tadual de Patos até a próxima 
sexta. O coordenador da com-
petição estudantil paraibana 
espera bons resultados dos 
atletas do Estado nas Olimpía-
das Escolares.

“Na categoria de 12 a 14 
anos a gente teve recorde em 
termos de medalhas e a espe-
rança para a categoria dos atle-
tas mais velhos é essa também, 
porque o nível da competição 
está muito alto”, afirmou o co-
ordenador geral dos Jogos Es-
colares. No último sábado, após 
a realização das finais do han-
debol, mais duas equipes ga-
rantiram vaga nas Olimpíadas 
Escolares deste ano. No mascu-
lino, os atletas do Colégio IRB 
venceram o time do Diocesano 
de Itaporanga por 26 a 23 e ga-
rantiram a vaga para o torneio 
nacional. No feminino, o Papa 
Paulo VI venceu as meninas do 
Diocesano de Itaporanga pelo 
placar de 26 a 13 e também 
asseguraram uma vaga para as 
Olimpíadas Escolares.

Concurso Cultural – A 
organização das Olimpíadas 
Escolares está promovendo 
o Concurso Cultural Repórter 
Júnior 2012. O vencedor do 
concurso irá com um acompa-
nhante para Cuiabá, trabalhar 
junto com a equipe de comu-
nicação na cobertura oficial 
do evento e conhecer todos os 
detalhes da competição, das 
escolas e dos atletas.

Para participar do con-
curso, o candidato deve usar 
a criatividade e preparar uma 
pequena cobertura jornalísti-
ca, de própria autoria, de um 
assunto fictício ou real sobre 
um evento esportivo. O autor 
da melhor cobertura, com tex-
tos, fotos ou vídeos, será o ven-
cedor. Além disso, os autores 
das três coberturas jornalís-
ticas com o maior número de 
pessoas diferentes elogiando 
o trabalho, através dos comen-
tários no Facebook, ganharão 
camisas do evento.

Herbert Clemente
Especial para A União

A final do voleibol dos Jogos Escolares na categoria 15 a 17 anos acontece na próxima sexta-feira

não foi bem e acabou perden-
do para os gaúchos pelo pla-
car de 5×0. 

Depois dos jogos os dois 
times participaram de mais 
uma grande confraterniza-
ção. Para o presidente do 
COPM/BM, coronel Francis-
co de Assis, o saldo da ex-
cursão foi positivo atingindo 

os objetivos planejados pela 
diretoria. ” O mais importan-
te para nós é essa integração 
entre os Oficiais e seus fami-
liares e o intercâmbio com 
companheiros de outros 
Estados. A viagem foi mui-
to positiva”. A delegação do 
COPM/BM retornou ontem 
para João Pessoa.

Os XXII Jogos Paraibanos 
para Pessoa com Deficiência 
serão abertos na próxima se-
gunda-feira (5), com a parti-
cipação de 500 paratletas de  
23 escolas e entidades. A sole-
nidade começa às 14h, no pá-
tio da Fundação Centro Inte-
grado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad). Haverá 
desfile, hasteamento das ban-
deiras com execução do Hino 
Nacional e o acendimento da 
tocha pelo paratleta Joeferson 
Marinho, abrindo oficialmen-
te o evento, que vai se esten-

der até o dia 12 de novembro. 
Os paratletas vão disputar 

medalhas em quatro modalida-
des: atletismo, voleibol, bocha 
e futsal. As competições acon-
tecerão na Funad, Vila Olímpi-
ca, Ronaldo Marinho e Colégio 
Sesquicentenário, nos dois tur-
nos. Durante os dias dos jogos, 
a Funad vai trabalhar com as 
equipes técnicas e reabilitado-
res, garantindo a infraestrutura 
e apoio aos participantes. 

O evento terá apoio da Se-
cretaria de Esporte Juventude 
e Lazer do Estado. Entidades 

ligadas  ao trabalho voltado 
para a pessoa com deficiência 
confirmaram presença. Todo 
o trabalho está sendo condu-
zido pelo Núcleo  de Educação 
Física e Desporto (NED) da 
Funad, coordenado por Verô-
nica Cavalcanti. Segundo ela, o 
evento contempla as pessoas 
com deficiência, independente 
da idade e da deficiência. “Esse 
será um momento de integra-
ção e de mostrar o potencial 
das pessoas com deficiência 
que trabalham com esporte”, 
observou.

Jogos para deficientes serão
realizados na próxima semana

FOTOS: Ortilo Antônio

O Palmeiras caminha para a Segunda Divisão do 
campeonato brasileiro. Se em 2012 está sendo um 
ano “negro”, o próximo ano poderá ser de glória, 
isto porque, o Verdão poderá se consagrar bicam-
peão da Segundona. Em 2002, o clube foi rebaixa-
do à Segunda Divisão devido à péssima campanha 
no campeonato e voltou por cima, quando, no ano 
segundo, disputou e venceu o campeonato com 
larga folga em relação aos seus adversários, entre 
eles o Botafogo-RJ, retornando à Primeira Divisão 
no ano seguinte. É bom ocorrer isto, pois, somen-
te assim, a diretoria estrutura melhor o time.

Bi-Segundona

Árbitros “sacanas”
O Palmeiras perdeu para o Internacional-RS por 2 

a 1 e todos questionam um gol de “mão”, marcado por 
Barcos, do Verdão, que poderia ter resultado no empate. 
O gol foi anulado, mas, o árbitro não chegou a comentar 
em súmula o ocorrido, o que foi um grande erro. No en-
tanto, erros de arbitragem já decidiram títulos, mudaram 
o rumo de várias competições e alguns, são motivo de 
debate até hoje. Entretanto, há erros que só podem ser 
explicados pela má intenção do árbitro. Outros, de tão 
grosseiros, fogem de qualquer classificação. No Brasil, já 
aconteceram lambanças monumentais do apito. 

Em 2005, se já não bastasse o escândalo da máfia 
do apito, o Brasil ainda teve que assistir à desastrosa 
arbitragem de Márcio Rezende de Freitas na partida 
Corinthians x Internacional. O colorado Tinga é derrubado 
pelo goleiro Fábio Costa. Pênalti claro, mas não na opi-
nião do árbitro, que além de não marcar a falta, expulsa 
Tinga, por “simulação”.

Em 1998, para tentar corrigir os constantes erros 
de arbitragem, a Federação Paulista resolveu apostar 
em árbitros estrangeiros. Foi um desastre. Na semifinal 
do paulistão, entre Corinthians e Portuguesa, o apito 
ficou a cargo do argentino Javier Castrili. A Lusa vencia 
por 2 x 1, numa partida cheia de lances duvidosos, mas, 
a maior sacanagem aconteceu nos acréscimos do 20 
tempo. César, zagueiro da Lusa, intercepta com o peito, 
uma bola dentro da grande área. Castrili não titubeou, 
marcou pênalti, alegando toque de mão do jogador lusi-
tano. O Timão empata e beneficiado pelo regulamento 
(e pelo juiz)  vai à final.

Em 1995, Márcio Rezende de Freitas decidiu o título 
brasileiro. A performance dele foi catastrófica. Com um 
gol de Túlio em impedimento o Botafogo saiu na frente. 
O empate do Santos também nasceu de uma jogada ir-
regular: o lateral capixaba ajeita a bola com a mão e toca 
para Marcelo Passos marcar. Para finalizar o festival de 
erros, o árbitro, alegando impedimento, anula um gol legí-
timo de Camanducaia, gol que daria o título ao Santos.

O Guarani de Sobral-CE deu o 
troco aos paraibanos. Tirou do 
Botafogo-PB o técnico Pedro 
Manta, que vinha fazendo um 
bom trabalho. É que, antes, o 
Treze havia contratado Sérgio 
Cosme, campeão da Série D 
pela equipe cearense. 

Guarani-CE

Brincadeira que circula na intenet: “O Vasco é um time 
milionário, fez a quina”. A referência é devido a péssima 
campanha do time na Série A do Campeonato Brasileiro. 
Há quase um mês o time não vence. A última vitória foi 
em 6 de outubro, quando ganhou do lanterna Atlético-GO 
por 1 a 0. De lá para cá foram cinco derrotas: 1 a 0 para o 
Corinthians, 2 a 1 para o Internacional, 3 a 2 para o Bota-
fogo, 2 a 0 para o Santos e 2 a 0 para o São Paulo.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Como o assunto é futebol 
nacional, o Flamengo que 
se cuide. Hoje joga com 
o Atlético-MG, em Minas 
Gerais. Uma derrota pode 
deixar o time em situação 
complicada e mais perto 
da zona do rebaixamento.

Flamengo

A quina do Vasco



Marcelo Villar assume o Botafogo
mudança de comando

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Técnico, bicampeão pelo 
Treze, assina contrato
com Tricolor da Maravilha

O novo técnico do Bo-
tafogo é Marcelo Villar, que 
foi bicampeão paraibano e 
campeão da Copa Paraíba 
pelo Treze. O nome dele foi 
confirmado ontem no final 
da manhã pelo novo dire-
tor técnico do Belo, Ariano 
Wanderley. Segundo ele, a 
negociação não foi fácil, já 
que outros clubes do Nor-
deste também queriam con-
tratá-lo. Villar deixou o Galo 
recentemente, após uma má 
campanha no Campeonato 
Brasileiro da Série C. Ele vai 
substituir o técnico Pedro 
Manta, que pediu demissão 
na última segunda-feira, 
após o treino, alegando ter 
recebido uma proposta irre-
cusável do Guarany de Jua-
zeiro, no Ceará.

Marcelo Villar vai se 
apresentar na Maravilha do 
Contorno na pré-tempora-
da 2013. Segundo  Ariano 
Wanderley, o time sub 21, 
que jogará hoje contra o Tre-
ze, no Amigão, em Campina 
Grande, será comandada por 
Aguinaldo, técnico do juve-
nil. "Nesta partida da Copa 
Paraíba Sub 21, o time será 
comandado pelo técnico do 
juvenil, Aguinaldo”, frisou. 

Ariano Wanderley con-
firmou ainda que Marcelo 
Villar continuará no clube 
para as disputas do Cam-
peo-nato Paraibano de 2013 
e a possível Copa do Brasil, 
caso o Belo ganhe a Copa 
Paraíba Sub-21. Nesta com-
petição, o Alvinegro é líder 
isolado com cem por cento 
de aproveitamento. 

O zagueiro Marcelo Vi-
lar encerrou sua carreira 
como jogador precocemen-
te, aos 24 anos, e  iniciou 
a carreira de treinador em 
1984, contudo, o seu pri-
meiro trabalho em uma 
equipe profissional só acon-
teceu em 1996, quando o 
mesmo comandou o Itapi-
poca-CE. Em 1997 foi para 
o Ceará Sporting Club, onde 
conquistou o título estadual 
daquele ano. Em 1998 teve 
uma passagem pelo Forta-

leza, para no ano seguinte, 
em 1999, comemorar mais 
um título estadual cearense, 
novamente pelo Ceará Spor-
ting Club. A próxima con-
quista aconteceu em 2001, 
quando Vilar se sagrou cam-
peão da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, defendendo 
as cores do extinto Roma 
Barueri, atual Grêmio Re-
creativo Barueri-SP.

Com um início de car-
reira estonteante, Vilar rece-
beu convites para trabalhar 
em vários estados do Brasil. 
Com idas e vindas por clubes 
cearenses, Vilar também tra-
balhou em clubes no Para-
ná, Pernambuco, Piauí e São 
Paulo, destaque para o ano 
de 2006, quando comandou 
a S. E. Palmeiras-SP.

Todavia, o destino re-
servava mais conquistas 
na carreira deste vitorio-
so treinador, e elas vieram 
acontecer na Paraíba, no 
comando do Treze de Cam-
pina Grande, onde em 2009 
foi campeão da Copa Para-
íba, e nos anos seguintes, 
2010 e 2011, conquistou o 
bi-campeonato estadual.

Mesmo conquistando 
títulos e mostrando resul-
tados positivos à frente do 
Treze, o treinador estava 
sempre na mira de uma boa 
parte da torcida galista, que 
acusava o técnico de retran-
queiro, até que nos altos e 
baixos do time de Campina 
Grande na série C do Brasi-
leiro deste ano, o treinador 
acabou sendo desligado 
do clube, depois de quatro 
anos de bons serviços pres-
tados.

Como quem é bom ja-
mais fica muito tempo para-
do, Marcelo Vilar aceitou o 
convite da diretoria do Bo-
tafogo Futebol Clube, para 
comandar o time na reta 
final da Copa Paraíba, e nas 
disputas do Campeonato 
Paraibano 2013.

Como todos sabem, no 
futebol, a formação de um 
grande time começa com a 
contratação de um grande 
técnico, e isso o Botafogo já 
fez, agora é focar no traba-
lho e ir em busca dos objeti-
vos a serem alcançados por 
todos que fazem o Botafogo 
Futebol Clube.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze e Botafogo fazem 
hoje, às 20h30, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, um 
jogo de opostos pela quinta ro-
dada da Copa Paraíba Sub-21, 
competição que dará direito a 
segunda vaga – a primeira é do 
Campinense, atual campeão es-
tadual – na Copa do Brasil/2013. 
O Belo é líder isolado, com seis 
pontos ganhos e o único invicto, 
contra um ponto do Galo da Bor-
borema, que carrega a lanterna 
da disputa. Outra vantagem do 
alvinegro da capital é que ainda 
restam duas partidas - Treze e 
Centro Sportivo Paraibano (CSP), 
que é o vice-líder, com 4 pontos 
– diferente do rival que faz o úl-
timo compromisso na fase classi-
ficatória. 

Com duas vitórias consecuti-
vas, contra o Treze (1 a 0) e CSP 
(3 a 1), no Estádio Leonardo Vina-

gre da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas, o time da Maravilha 
do Contorno fará a primeira par-
tida fora de casa com a vaga ga-
rantida na final da disputa. Uma 
vantagem que não tira o foco da 
equipe, que deseja manter a pon-
ta da tabela e encerrar a fase com 
100% de aproveitamento. No Bo-
tafogo, que será comandado pelo 
auxiliar técnico Aguinaldo - Mar-
celo Villar só se apresenta ao clu-
be na pré-temporada 2013 -, de-
pois da saída de Pedro Manta, o 
grupo está motivado e conscien-
te que ainda não ganhou nada, 
já que terá dois jogos, antes da 
iniciar a final que decidirá quem 
será o segundo representante da 
Paraíba na disputa nacional. 

As novidades devem ficar 
por conta dos reforços adquiri-
dos – Ricardinho (lateral-direi-
to), Sinho (volante) e Robertinho 
(meia), que vieram do Vitória de 
Santo Antão-PE – e ainda aguar-

dam a regularização para ter 
condições de jogo. A única baixa 
continua sendo o lateral-direito 
Italo, que ainda se recupera de 
uma contusão na coxa esquerda. 

Mesmo na última posição, 
com apenas um ponto ganho, 
no empate contra o CSP (0 a 0), 
no Amigão, além das derrotas 
para o Botafogo (1 a 0) e CSP (2 
a 1), na Graça, o Treze joga a úl-
tima cartada para tentar obter a 
primeira vitória e somar quatro 
pontos ganhos. Uma tarefa difícil 
para quem ainda sonha em che-
gar às finais contra o Botafogo. 
Nas hostes galistas a palavra de 
ordem é vencer o rival, indepen-
dente do que vai acontecer entre 
CSP e Botafogo que ainda vão 
se enfrentar na última rodada. 
O time serrano não contará com 
Wesley (lateral-esquerdo), que 
cumprirá suspensão automática 
e Júnior (atacante), que foi veta-
do pelo departamento médico. 

Treze e Bota se enfrentam hoje pela Copa Paraíba
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcelo Villar fez um excelente trabalho no Treze ao ganhar dois campeonatos estaduais em 2010 e 2011 e ainda uma Copa Paraíba

O Paraíba já tem seu treina-
dor para as disputas do Campe-
onato Paraibano de Futebol Pro-
fissional da 1ª Divisão, edição 
2013. O carioca Edson Ferreira 
da Silva, 52 anos, atualmente 
residindo em Alagoas e que no 
ano passado ajudou o Peneden-
se a subir a elite do futebol da-
quele estado, já está de contra-
to assinado e chega na cidade de 
Cajazeiras no dia 17 de novem-
bro, dois dias antes da apresen-
tação do novo time. Este ano, 
ele comandou o Clube Esportivo 
Olhograndense (CEO-AL), mas, 
tem passagem pelo Sport-PE, 
Náutico-PE e CRB –AL. 

Com Edson Ferreira da Silva 

chega também o preparador físi-
co Bruno Anselmo Pinto da Silva, 
27 anos, que estava na equipe do 
Pesqueira, de Pernambuco. Vem 
ainda o treinador de goleiros An-
dré Godói da Silva, 30 anos, com 
passagem por diversos clubes de 
Alagoas, com destaques para o 
Ipanema, Corinthians, Santa Rita 
e CEO. O zagueiro Eduardo Ro-
drigues, que defendeu o Paraíba 
de Cajazeiras no último campe-
onato paraibano será o auxiliar 
técnico. Ele trabalhou com Edson 
Ferreira em Alagoas.

“Estamos dando qualidade 
ao nosso time. A meta é fazer 
uma grande equipe, iniciando 
pelo seu comandante máximo 
em campo, que é o treinador”, 
disse ontem o presidente do Pa-

raíba, Tiko Miudeza. Catorze jo-
gadores, três deles com atuação 
em grandes clubes do Rio de Ja-
neiro (Flamengo, Fluminense e 
Vasco), já estão contratados pelo 
Paraíba para as disputas do Pa-
raibano 2013. 

“Vamos apresentar o novo 
grupo em grande festa progra-
mada para o dia 21 de novem-
bro. O local ainda não foi confir-
mado, mas, será em uma grande 
praça esportiva de nossa cida-
de”, garantiu o presidente Tiko 
Miudeza, acrescentando que 
“pretendemos, neste dia, reali-
zar um desfile com uma modelo 
de grande referência no cená-
rio esportivo brasileiro, quando 
estaremos mostrando os novos 
uniformes da equipe”.

edson Ferreira é o novo treinador do 
Paraíba para as disputas do estadual

CAjAzEiRAs

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O carioca Edson Ferreira da Silva tem um novo desafio na sua carreira
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Atlético-MG recebe o Flamengo
JOGO PARA FICAR NA HISTÓRIA

 

Atlético-MG e Flamengo 
jogam hoje, no Estádio Inde-
pendência, em Minas Gerais, 
pela 33ª rodada do Brasilei-
rão. É o encerramento da ro-
dada que teve início na quin-
ta-feira da semana passada. 
A partida será às 21h50, ho-
rário de Brasília. Em segun-
do lugar na competição, com 
63 pontos, o Atlético-MG re-
cebe o Rubro-Negro carioca 
em casa e precisa dos três 
pontos da 33ª rodada do 
Brasileirão para não se dis-
tanciar do líder, Fluminense, 
que contabiliza 72 pontos na 
tabela. Já o Flamengo, com 
40 pontos, busca a vitória 
para se afastar da zona de re-
baixamento, que está apenas 
três colocações abaixo.

O Fluminense, líder iso-
lado do campeonato, não 
joga no meio de semana, 
mas está muito atento ao 
que acontecerá na partida de 
hoje. Com 72 pontos, nove a 
mais do que o segundo colo-
cado, o Galo, o Tricolor cario-
ca espera manter a vantagem  
para se sagrar campeão an-
tecipadamente do certame. 
Porém, esta situação revela 
para os torcedores do Flumi-
nense um ingrato dilema: o 
de torcer ou não pelo arquir-
rival Flamengo. 

Artilheiro do Galo no 
Campeonato Brasileiro , com 
dez gols, o atacante Jô acre-
dita que a tranquilidade será 
fundamental  para o Atléti-
co. “Temos que ter a mesma 
tranquilidade do último jogo, 
quando tivemos paciência 
e maturidade para vencer o 
Fluminense“, destacou. 

O meia Renato Abreu, 
pediu mais inteligência e 
raça ao Flamengo para en-
frentar o Atlético-MG. “Acho 
que teremos um jogo difícil. 
O Atlético  está embalado e 
motivado para vencer, mas 
também estamos com uma 
motivação muito grande 
para sair dessa situação”, dis-
se o jogador.

FOTOS: Vipcomm/Divulgação

Partida ocorre na capital 
mineira e encerra a 33a 
rodada do Brasileirão

Mano Menezes convocou a seleção bra-
sileira ontem e, mais uma vez, não lembrou 
de alguns dos maiores destaques do Campe-
onato brasileiro. Ronaldinho Gaúcho, ber-
nard, Fred e Diego Cavalieri são alguns dos 
nomes “esquecidos” na convocação para o 
amistoso contra a Colômbia. O técnico, no 
entanto, reforça que nenhuma porta está 
fechada. “Não vou publicamente dizer que 
estou observando este ou aquele jogador. 
Essas avaliações são internas”, disse Mano.

As duas goleadas em sequência anima-
ram Mano, que deve manter o time-base 
no dia 14 de novembro, contra a Colômbia, 
em Nova Jérsei (EUA). só que desta vez, ao 
contrário da última convocação, o treina-
dor tinha liberdade para chamar quantos 
atletas quisesse do brasil, já que não pre-
judicaria nenhuma equipe na disputa do 
Campeonato brasileiro.

Mesmo assim, ele convocou apenas oito 
atletas “nacionais”. Na coletiva de imprensa 
que aconteceu depois da convocação, Mano 
foi questionado textualmente sobre Ronal-
dinho Gaúcho. Além de repetir o discurso 
sobre o meia do Atlético-MG, sinalizou aos 
outros postulantes a uma vaga.“Não fechar 
a porta para ninguém é respeitar a capaci-
dade que esses jogadores têm e a vontade 
de produzir bem”, disse ele.

Mano esquece dos destaques da Série A
 CONVOCAÇÃO PARA AMISTOSO

Os convocados

l GOLEIROS
Diego Alves (Valencia)
Jefferson (Botafogo)

l LATERAIS
Daniel Alves (Barcelona)
Fabio Santos (Corinthians)
Adriano (Barcelona)

l ZAGUEIROS
Thiago Silva (PSG)
David Luiz (Chelsea)
Rever (Atlético-MG)
Leandro Castan (Roma)

l VOLANTES
Sandro (Tottenham)
Paulinho (Corinthians)
Arouca (Santos)
Ramires (Chelsea)

l MEIAS
Giuliano (FC Dnipro)
Thiago Neves (Fluminense)
Kaká (Real Madrid)
Oscar (Chelsea)

l ATACANTES
Leandro Damião (Internacional)
Neymar (Santos)
Hulk (Zenit)
Lucas (São Paulo)

Treinador não consegue explicar porque não convoca Fred e Ronaldinho Gaúcho

A diretoria do Santos en-
frenta problemas para refor-
çar o elenco para a próxima 
temporada. A cúpula santista 
pretende contratar jogadores 
de expressão, mas tenta não 
inflacionar a sua folha de paga-
mento. Os dirigentes procuram 
reduzir a despesa atual.

Desta forma, o técnico Mu-
ricy Ramalho e o Comitê Gestor 
do Santos planejam uma refor-
mulação no grupo de jogado-

res, ação mais conhecida no 
futebol como “desmanche”.

Muricy tem à disposição 
36 jogadores no elenco. Se não 
bastasse, o treinador terá o 
retorno de mais cinco atletas 
que estão emprestados e não 
foram aprovados por ele nes-
ta temporada – casos de Tiago 
Luís, Breitner, Rafael Caldeira, 
Anderson Carvalho e Dimba . 
Entre os 41, duas dezenas po-
dem deixar o clube.

20 jogadores devem 
deixar o Santos-SP

DESMANCHE

Na atual edição do Cam-
peonato Brasileiro, o Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) puniu diversos clubes 
com perdas de mandos de 
campo por conta de arremes-
sos de objetos, desordens, bri-
gas ou uso de raio laser. Para 
este tipo de infração, a punição 
é jogar, no mínimo, 100 quilô-
metros de distância da cidade 
sede do clube. Entretanto, o 

diretor de competições da CBF, 
Virgílio Elísio, é contra a medi-
da e preferia que o sistema de 
jogos com portões fechados 
voltasse a vigorar no país.

“O padrão que se utiliza 
no primeiro mundo do fute-
bol, e o Brasil pertence a ele, é 
jogar de portas fechadas. Tal-
vez tenhamos que encontrar 
o encaixe técnico legal porque 
isso já foi assim. Esse jogo lon-

ge atrapalha tudo”, disse ele. 
O procurador-geral do 

STJD, Paulo Schmitt, não com-
partilha desta opinião, e acre-
dita ser impossível o retorno 
de jogos com portões fecha-
dos. “Não penso dessa forma, 
porque vejo que, no panorama 
jurídico atual, não há condi-
ções de retroceder à forma de 
execução de perdas de mando 
com o portão fechado”, opinou.

Diretor da CBF defende a 
volta dos “portões fechados”

PERDA DO MANDO DE CAMPO

O dia ontem foi de muito trabalho e também de descontração para o time carioca e o clube mineiro, que vão se enfrentar no Estádio Independência, com recorde de público no encerramento da rodada
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Casos encerram as 
pautas do ano de 2012

Fátima Lopes e RamaLho

O último julgamen-
to do 2º Tribunal do Júri 
de João Pessoa deste ano 
será marcado por um dos 
casos que mais chocou a 
população da Paraíba: o 
acidente automobilístico 
que causou a morte da 
defensora pública Fátima 
Lopes. O psicólogo Edu-
ardo Paredes, denuncia-
do pelo Ministério Públi-
co por homicídio doloso 
(quando há intenção de 
matar), vai sentar no ban-
co dos réus hoje, às 10h. 

A sessão será presidida 
pelo juiz José Aurélio da 
Cruz.

No dia 24 de janeiro 
de 2010, por volta das 6h, 
a caminhonete de Eduar-
do Paredes bateu no carro 
da então defensora públi-
ca-geral, Fátima de Lour-
des Lopes Correia Lima. 
O acidente aconteceu no 
cruzamento da Avenida 
Epitácio Pessoa com a 
Prefeito José Leite, senti-
do Centro-Praia. Devido 
à violenta colisão, Fátima 
Lopes morreu e seu ma-
rido, Carlos Marinho de 
Vasconcelos Correia Lima, 
ficou gravemente ferido. 
Segundo os autos, Eduar-

do Paredes estava em alta 
velocidade e embriagado.

Além de ser aponta-
do como o responsável 
pela morte da defensora 
pública Fátima Lopes, 
Eduardo Paredes é réu 
em outro processo que 
apura a morte da dona 
de casa Maria José dos 
Santos, de 56 anos. Ela 
foi atropelada e morta 
no mês de junho de 2010 
quando atravessava a rua 
Hilton Souto Maior, no 
bairro de Mangabeira.

Os Ramalho
Já na pauta do 1º 

Tribunal do Júri da Capi-
tal, no final de novembro, 

será levado a julgamen-
to o acusado João Paulo 
Guedes Meira, também 
denunciado pelo Ministé-
rio Público por ter provo-
cado um acidente na Ave-
nida Epitácio Pessoa, no 
dia 6 de maio de 2007, 
que matou três pessoas: 
Antônio de Paula Guerra 
ramalho, Francisco de 
Assis Guerra ramalho e 
Mateus Cavalcanti rama-
lho. O cartório do 1º Tri-
bunal do Júri ainda vai 
definir o dia exato para a 
realização do julgamen-
to. O magistrado titular 
dessa unidade judiciária 
é o juiz Marcos William 
de Oliveira.

Mortes que chocaram 
população na pauta dos 
Tribunais do Júri de JP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Juarez Távora, s/n - Centro - Fone: 3049-9401
C.N.P.J. 09.159.666/0001-61

EDITAL DE CONVOCAÇÃO*
*(Republicação por incorreção)

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.

Santa Rita, 26 de outubro de 2012.
MARCUS ODILON RIBEIRO COUTINHO

Prefeito Constitucional
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N372/2012
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 pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua 
João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 20/11/2012 às 14:30 horas para:

Aquisição de equipamentos de mobiliários diversos mesa para computador, mesa 
retangular e mesa de trabalho, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01915-5
João pessoa, 30 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N367/2012
 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 pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua 
João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 14/11/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana - SEMDH, 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 - 12-01903-9
João pessoa, 29 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N376/2012
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 pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua 
João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 14/11/2012 às 09:00 horas para:

Prestação de serviço de digitação e gerenciamento de documentos, destinado a 
Fundação de Ação Comunitária – SEDH/FAC, 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 - 12-01939-6
João pessoa, 29 de outubro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SERHMACT
RESULTADOS DE RECURSOS – PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2012 - REGISTRO CGE Nº 12.00457-3
A Comissão Permanente de Licitação da SERHMACT torna público que o Exmo. 

Sr. Secretário de Estado da SERHMACT, acatou o parecer da CPL dos Recursos 
Interpostos pela Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA e o Consórcio KL/PLANEP 
à Concorrência acima qualificada. Fica marcada a data de abertura da Proposta Co-
mercial para o dia 06/11/2012 as 14:00 horas, no local contido no preâmbulo do Edital.

Maria Navegante da Silva 
Presidente CPL/ SERHMACT

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 10/2012

REGISTRO Nº 12-01914-6
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA DELAGACIA 

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E REFORMA DA ESCOLA MELQUÍADES VILAR EM 
TAPEROÁ/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 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: 06 de dezembro de 2012 às 14h30.

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

Presidenta da C.P.L

Uma reunião entre 
entidades representa-
tivas das mulheres e a 
Coordenadoria de Inte-
gração Comunitária da 
Polícia Militar definiu, 
ontem, ações para o en-
frentamento da violência 
doméstica, nos Bairros 
São José e Manaíra, em 
João Pessoa. No encontro, 
que aconteceu no Centro 
de referência de Assis-
tência Social (CrAS) do 
São José, os participantes 
discutiram a temática e 
firmaram uma parceria, 
que visa garantir uma 
maior assistência ao pú-
blico feminino dessas 
duas localidades. 

8 de Março
Para a representan-

te do Centro de referên-
cia 8 de Março, a assis-
tente social Kaliandra de 
Oliveira, a difusão no tra-
balho de orientação para 

o maior número possível 
de mulheres é importan-
te “porque a violência 
doméstica não é privilé-
gio de uma classe social, 
mas está presente em 
todas as classes”, disse 
ela. A ativista agradeceu 
o apoio da Polícia Militar, 
que vai desenvolver um 
trabalho de conscientiza-
ção com as mulheres dos 
dois bairros.

Orientação 
Os policiais enfati-

zarão, entre outras ques-
tões, a necessidade das 
mulheres denunciarem 
à polícia os casos de vio-
lência doméstica. “Pri-
meiramente faremos um 
trabalho de orientação 
com cada um dos nossos 
policiais para que eles 
saibam da importância e 
necessidade de encami-
nhar as vítimas de vio-
lência doméstica para as 

Mulheres são orientadas a denunciar 
violência doméstica em João Pessoa

peLa pm

redes de assistência às 
mulheres. A partir des-
ta etapa eles servirão de 
multiplicadores e edu-
cadores junto ao públi-
co feminino”, explicou o 
comandante da Unidade 
de Polícia Solidária do 
Bairro São José, tenente 
Márcio Alcântara.

O oficial militar en-
fatizou que além de to-
mar providências contra 
o agressor, os policiais 
vão garantir um acom-
panhamento integral às 
vítimas, com o apoio dos 
órgãos representativos 
de defesa dos direitos da 
mulher.

Durante a reunião 
realizada ontem, o coor-
denador de Integração 
Comunitária e Direitos 
Humanos da Polícia Mi-
litar, major Lúcio Domin-
gos, que também acom-
panhou as discussões, 
propôs que fosse elabo-
rado um cronograma de 
palestras com orienta-
ções para as mulheres.

“Mostraremos nes-
sas palestras as leis de 
proteção às mulheres, 
dando orientações que 
possam promover esse 
enfrentamento. Fizemos 
isso no Bairro de Man-
dacaru e vamos trazer a 
mesma proposta para os 
bairros São José e Mana-
íra”, contou. Participaram 

do encontro represen-
tantes da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) 
e Agentes de Saúde dos 
bairros de Manaíra e 
Bairro São José.

Polícia Comunitária 
As reuniões fazem 

parte da filosofia de 
trabalho utilizada atu-
almente na PMPB, que 
busca integrar órgãos 
públicos para promover 
soluções de problemas 
comuns dos moradores. 
Este trabalho é feito nas 
comunidades, onde os 
policiais escutam os pro-
blemas dos moradores e 
encaminham aos órgãos 
responsáveis, cobrando 
providências.

Além de tomar 
providências 
contra o agres-
sor, os policiais 
vão garantir um 
acompanha-
mento integral 
às vítimas, com 
o apoio dos 
órgãos



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

NUTRISSOLO AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.366.957/0001-06 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4188/2012 em João Pessoa, 23 de outubro 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: USINA 
DE COMPOSTAGEM PARA PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO. Na(o) – ROD BR 101 KM 15 
lotes 85, 98 e 99 Município: Mamanguape - UF: PB. PROCESSO: 2012-006788/TEC/LO-3761.

João Pessoa > Paraíba > quarta-FEIra, 31 outubro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: ANDRE LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011973749/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,55
Cedente.....: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056408
Responsavel.: ANTONIO JOS  ROCHA DE FRAN A
CPF/CNPJ....: 068599844-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.009,28
Cedente.....: TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055286
Responsavel.: EMILSON DUNGA PEREIRA ME
CPF/CNPJ....: 014964682/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,25
Cedente.....: DPC - COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056416
Responsavel.: FORMACAO INDUSTRIA E COMER 
DE CONF
CPF/CNPJ....: 000550710/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

Ao BANCO PAULISTA S/A e a Prefeita Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Cuité/PB, pelo representante edital, que 
faz publicar em jornal de ampla circulação na região, convoca os beneficiários abaixo relacionados 
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, que se encontram em local incerto e não sabido, 
os quais apesar de todos os esforços enviados não foram localizados, a comparecerem a sede 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Sebastião Buriti, s/nº, Centro, 
no município de Cuité, no prazo de 30 (quinze) dias corridos, a partir da data publicada sob pena 
de terem suas inscrições declaradas SEM EFEITO, sendo assim substituído por outra pessoa. 
Informamos, ainda, o não comparecimento dos convocados implicará no cancelamento do contrato 
firmado com a instituição acima referida.

BENEFICIÁRIO:
MARIA DAS VITÓRIAS SILVA DE ARAÚJO
CPF: 038.825.174-33
FRANCINETE DOS SANTOS
CPF: 036.214.761-74
LUCIMÁRIA FERNANDES DA COSTA
CPF: 087.116.604-65
DANIELLY BATISTA DOS SANTOS
CPF: 093.481.464-32
MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA
CPF: 037.679.644-81
EVANILDA DA SILVA OLIVEIRA
CPf: 038.979.334-54

Cuité(PB), 26 de outubro de 2012.

Wanderlânea de Macedo Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA – PB

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO
Pregão Presencial nº 124/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB, através do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 

203/2012, vem a público realizar chamamento aos licitantes participantes do Pregão Presencial 
nº 124/2012, para que compareçam à sala da Comissão Permanente de Licitação no próximo dia 
1º de Novembro do corrente às 08:30 hs para proclamar o resultado da Diligência realizada pelo 
Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria-DECONAV as empresas licitantes.

Santa Rita-PB., 29 de Outubro de 2012

Robson Torres dos Santos
Pregoeiro PMSR

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2012
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2012, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, obje-
tivando a aquisição de materiais de construção, para construção de Escovodromos nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental: João Vicente de Brito, João Avelino da Silva, Antonio José 
de Andrade, Maria das Dores Chagas, Joaquim Ferreira de Lima e José Benedito da Silveira, 
no Município de Mogeiro, no dia 20/11/2012 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 14/11/2012. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1033.

 
Mogeiro, 30 de outubro de 2012.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2012, no dia 19 de novembro de 2012, ás 10h00min, que tem como objetivo a AQUISIÇÃO 
DE CILINDROS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR,destinados ao assistencialismo ao povo carente 
deste município Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde deste Município, descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede 
da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 30 de outubro de 2012.

Jose Idomar de Souza Bento     
Pregoeiro (a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 001/12
OBJETO: Serviços de construção de uma Escola Infantil e uma Quadra Escolar Coberta - Pro-

grama Pró Infância PAC 2. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Seta Construções Ltda. - R$.1.736.797,35. 
EMPRESA DESCLASSIFICADA: JGS Empreendimentos e Construções Ltda. Maiores informações 
e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
na Av. Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 12:00 às 18:00 dos dias úteis.

Bayeux - PB, 30 de outubro de 2012.

JOSÉ LUIZ SOBRINHO
Presidente da CPL

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

Cedente.....: ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PA-
PELARIA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055958
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 
1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 054717
Responsavel.: JOSE BERTOLINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 236417894-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Cedente.....: VIP LINE COMPUTER LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2012 - 054566
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,  31/10/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000045-0/2012
PRAZO: 20 (TRINTA) DIAS
PROCESSO nº 0007455-29.2010.4.05.8200 – CLASSE 98
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: REGINA CELI DA SILVA
CITAÇÃO DE: REGINA CELI DA SILVA – cpf: 726.631.204-30
FINALIDADE: 
Citação da executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescida 

de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do CPC, arts. 652 e 652-A, com a 
redação dada pela Lei nº11.382/2006, com juros, correção e encargos legais, conforme o seguinte 
demonstrativo, em valores históricos: 

Valor principal (débito)    Honorários advocatícios (%)   Custas processuais   Total
R$ 19.340,34          R$ 483,51                  R$ 96,70         R$ 19.920,55
NATUREZA DA DÍVIDA: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
SEDE DO JUÍZO: 
Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, 

CEP: 58.031-900, João Pessoa/ PB.
Expedi nessa cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em 17/09/2012. Eu, 

LUIZ OLIVEIRA GADELHA, Supervisor Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas e Feitos Não 
Contenciosos, o digitei. Eu,  ROMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria 
da 1ª Vara, o conferi e subscrevo.

JOÃO BOSCO MEDEIROS DE SOUSA
Juiz Federal da 1ª Vara

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
RONCHI & CAVINATO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME CNPJ/MF sob n. 

08.933.618/0001-16 NIRE n. 25200462327
Em 18 de setembro de 2012, na sede da empresa, na Rua Santa Clara de Assis n. 165, bairro 

Geisel, na cidade de João Pessoa, PB, reuniram-se FÁBIO CAVINATO, italiano, solteiro, industrial, 
inscrito no CPF/MF sob n. 745.604.761-87, portador do Passaporte n. F002826, expedido pela 
República Italiana, residente e domiciliado na Via Giacomo Leopadi n. 18, Noventa Padovana, Itália 
e FRANCO SPESSOTTO, italiano, casado pelo regime de separação de bens, empresário, inscrito 
no CPF/MF sob n. 015.453.644-00, portador do RNE n. V589285-Q, residente e domiciliado na 
Rua João de Carvalho Costa n. 41, bairro Altiplano, CEP 58046-330, na cidade de João Pessoa, 
PB, únicos sócios quotistas da sociedade empresarial RONCHI & CAVINATO CONSTRUTORA E 
IMOBILIARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.933.618/0001-16, com atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25200462327, dispensadas as 
formalidades constantes no artigo 1.152, § 3º, com base no artigo 1.072, § 2º, ambos do Código 
Civil, para deliberar acerca de assuntos de interesse da sociedade.

Aberta a reunião, uma vez preenchido o quorum de instalação, foi nomeado o Sr. Fábio Cavinato 
para a presidência e o Sr. Franco Spessotto, como secretário.

Passou-se, então, para a seguinte ordem do dia: 
a) redução do capital social.
Em relação ao item a), considerando que, do capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais), somente R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) serão necessários à consecução 
dos objetivos sociais, à unanimidade, não havendo sido concretizada a integralização, na forma 
do artigo 1.082, II do Código Civil, deliberam os sócios reduzir o capital social para R$ 370.000,00 
(trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 (trezentos e setenta mil) quotas de R$ 1,00 (um 
real) cada, dispensados os sócios das prestações devidas, com diminuição proporcional das quotas, 
pelo que a Cláusula 2ª do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: 

2ª O capital social será de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), dividido em 370.000 
(trezentos e setenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO  QUOTAS  VALOR  PARTICIPAÇÃO
Fábio Cavinato 296.000  R$ 296.000,00 80%
Franco Spessotto 74.000  R$ 74.000,00 20%
Total  370.000  R$ 370.000,00 100%
A Administração da sociedade deverá providenciar a publicação dessa ata no Diário Oficial e em 

jornal local de grande circulação, na forma do artigo 1.152, §1º do Código Civil, modo a viabilizar o 
arquivamento da correspondente alteração contratual, transcorrido o prazo de 90 (dias) estabelecido 
pelo § 1º do artigo 1.084 do mesmo Diploma Legal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
Aviso de Revogação do Pregão Presencial nº 17/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos e câmeras 

digitais, destinados as diversas secretarias do município de Natuba/PB. O Excelentíssimo Senhor 
Prefeito do Município de Natuba, faz saber e torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão acima citado, 
por razões de interesse público, com arrimo no art. 49 da Lei 8.666/93. 

Natuba, 29 de outubro de 2012.
Taíza Freire do Vale
Pregoeira Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 19/2012
Objeto: Fornecimento parcelado de equipamentos e móveis hospitalares, destinados à Secretaria 

Municipal de Saúde, até o fim do corrente ano. Abertura dia 12 de novembro de 2012, às 10:00 
horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Natuba.

Natuba, 29 de outubro de 2012.
Taíza Freire do Vale
Pregoeira Oficial.

(Republicado por incorreção)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO 

TOMODA DE PREÇOS Nº. 002/2012-FMS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Setorial de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 
da Tomada de Preços nº. 002/2012, que em como objetivo contratação de empresa, sob o regime de 
empreitada por preço global, para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BÁ-
SICA DE SAÚDE – UBS 09 NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO – PB, e ADJUDICO seu objeto em favor 
da empresa: ORIENT CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.130.906/0001-00, com 
proposta de R$ 299.874,12 (Duzentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze 
centavos). Monteiro - PB, 26 de Outubro de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora 
do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO 

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: 

ORIENT CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.130.906/0001-00. Objeto: Contratação de 
empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 09 NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO – PB, deste município. 
Valor Global R$ 299.874,12 (Duzentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze 
centavos). Dotação Orçamentária: 12.000.12.001.10.301.4012.3015.1031 – 44.90.51.00. Vigência: 01 
(um) ano. Data da Assinatura: 26 de outubro de 2012.

Monteiro - PB, 29 de outubro de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
037/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Oxigênio Medicinal destinado ao Hospital 
e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 13/11/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) - 3353-2274.

Sumé, 30 de outubro de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012 – SRP - REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 016/2012, a 
ser realizada no dia 14/11/2012 às 10h00min (horário local), que tem por objeto SRP - Aquisição de uma 
Bomba Injetora para Tomografia Computadorizada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde desta Municipalidade, o edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514 ou monteiro.licitacao@gmail.com.

Monteiro-PB, 30 de Outubro de 2012.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por inter-

médio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012, no 
dia 19 de novembro de 2012, ás 10h00min, que tem como objetivo a AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 
OXIGÊNIO HOSPITALAR, destinados ao assistencialismo ao povo carente deste município Recursos 
Próprios do Fundo Municipal de Saúde deste Município, descritos e especificados no ANEXO I - Termo 
de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 30 de outubro de 2012.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro (a) Oficial. 

A Unidade Engenharia Ltda CNPJ 70.108.899/0001-46, torna público que requereu a SUDEMA, a reno-
vação da Licença de Instalação para construção do empreendimento Mirante dos Cuités, denominado 
Alto da Serra, localizado na Rua Paris, nº2207, bairro Cuités, Campina Grande/PB, processo de número 
2012-007709/TEC/LI-1729.

IVANDA MARIA GOMES COSTA – CNPJ Nº 41.197.666/0001-69, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
1440/2007/PROC. Nº 2007-000589 – Comércio Varejista de Madeira em Geral e Material de Construção 
– AC: 473,40m² - ARARUNA – PB. Processo: 2012-007695/TEC/LO-4008.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – CNPJ/CPF Nº 47.508.411/0001-56, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4202/2012 em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Reforma para Adequação ao Supermercado Varejista de Alimentos em uma área de 2.957,00m², na Rua 
Walfredo Macedo Brandão Nº 1112 – Jardim Cidade Universitária Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-007355/TEC/LI-1699.

DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO (DOCERIA BRUNELES) – CNPJ/CPF Nº 09.244.567/0001-88, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4244/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Doceria e Restaurante, na Av. Epitácio Pessoa – Nº 2260 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-005648/TEC/LO-3559.

ANDRE PENAZZI GUEDES PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 057.846.824-74, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4201/2012 em João 
Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Unifamiliar, na Rua 
Gov. Antônio da S. Mariz Nº 600, Bosque das Orquídeas – Portal do Sol Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-006524/TEC/LP-1123.

CARLOS ROBERTO DA SILVA ASSIS – CPF Nº 032.703.984-17, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de Licença de Operação para o 
Residencial Multifamiliar com 04 unidades habitacionais – GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 
Nº 2012-006810/TEC/LO-3765.

FAIFS MARICULTURA LTDA, com CNPJ Nº 08.262.766/0002-37, IE: 16.154.953-4, registra o Extravio dos 
Talões Fiscais de Numeração Sequencial 401 a 550. Conforme Certidão datada de 30 de outubro de 2012.

LAVANDERIA VIA SUL LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.702.473/0001-29, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3873/2012 em 
João Pessoa, 1 de outubro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavagem de Artigo Têxtil 
e de Vestiário, na Rua Sérgio Guerra – nº 54 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
007067/TEC/LO-3816.

BORBOREMA ENERGETICA S.A – CNPJ Nº 09.036.424/0001-80, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O Nº 3349/2010 – Processo 
Nº 2010-005140 – Produção de Energia Elétrica a partir de Usina Termelétrica a óleo combustível – AC: 
60.000m² - CAMPINA GRANDE – PB. Processo: 2012-007726/TEC/LO-4027.

RAMON ALVES DANTAS – CPF Nº 088.981.864-95, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação para o Residencial Multifamiliar Ramon Dantas, localizado na Rua 
Inácio Nunes de Lucena S/N – José Américo – Setor 41 Quadra 102 Lote 0237 – JOÃO PESSOA – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - Retificação
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 018/2012, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PARA EFETUAREM O TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNTES PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO DEMAIS LOCALIDADES, da rede estadual do ensino médio inovador, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de adjudicação, em favor da 
seguinte empresa: ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA, CPF: 288.241.918-00, na seguinte linha: 
LINHA 001 - Valor Unitário R$ 111,00, Valor Total  R$ 14.985,00; LUCIVALDO DA SILVA SANTOS, 
CPF: 051.141.054-93, na seguinte linha: LINHA 002 – Valor Unitário R$ 124,50, Valor Total R$ 
16.807,50; ANTONIO FERNANDO ANDRADE, CPF: 507.118.144-49, na seguinte linha: LINHA 
003 – Valor Unitário R$ 135,00, Valor Total R$ 18.225,00; JOSE FERNANDO SIQUEIRA, CPF: 
070.244.974-16, na seguinte linha: LINHA 004 – Valor Unitário R$ 72,00, Valor Total R$ 9.720,00; 
JOSÉ EVERALDO FEITOSA DA SILVA, CPF: 269.018.168-12, na seguinte linha: LINHA 005 – 
Valor Unitário R$ 120,00, Valor Total R$ 16.200,00; BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA, CPF: 
076.925.504-33, na seguinte linha: LINHA 006 – Valor Unitário R$ 75,00, Valor Total R$ 10.125,00; 
VANDEMILSON FERREIRA DA SILVA, CPF: 040.291.724-31, na seguinte linha: LINHA 007 – Valor 
Unitário R$ 129,75, Valor Total R$ 17.516,25; ANTONIO BEZERRA FERREIRA, CPF: 064.347.674-
12, na seguinte linha: LINHA 008 – Valor Unitário R$ 54,00, Valor Total R$ 7.290,00; ANTONIO 
EDMILSON DA ROCHA, CPF: 622.255.884-49, na seguinte linha: LINHA 009 – Valor Unitário R$ 
131,25, Valor Total R$ 17.718,75; DANIELSON FREITAS DA SILVA, CPF: 103.348.674-44, na 
seguinte linha: LINHA 010 – Valor Unitário R$ 55,70, Valor Total R$ 7.519,50; JOÃO CORREIA DA 
SILVA, CPF: 203.651.444-87, na seguinte linha: LINHA 011 – Valor Unitário R$ 60,00, Valor Total R$ 
8.100,00; JOSELMO VIEIRA, CPF: 026.678.774-27, na seguinte linha: LINHA 012 – Valor Unitário 
R$ 30,60, Valor Total R$ R$ 4.131,00; RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ, CPF: 075.545.304-29, na 
seguinte linha: LINHA 013 – Valor Unitário R$ 105,00, Valor Total R$ 14.175,00; ELIANO FIRMINO 
DA SILVA, CPF: 060.897.344-03, na seguinte linha: LINHA 014 – Valor Unitário R$ 70,61, Valor Total 
R$ 9.532,35; e o licitante LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, CPF: 622.244.334-68, na seguinte 
linha: LINHA 015 – Valor Unitário R$ 99,00, Valor Total R$ 13.365,00. Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 29 de Junho de 2012 - EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO - Retificação
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R$ 9.532,35; e o licitante LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, CPF: 622.244.334-68, na seguinte 
linha: LINHA 015 – Valor Unitário R$ 99,00, Valor Total R$ 13.365,00. Dê ciência aos interessados 
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NOTIFICAÇÃO
IRIA GOMES PORPINO ME (PARÁ PORTAS) notifica o Sr. Antonio Alves Ribeiro Filho, residente 

à Rua Juventino F. da Silva 69 – Bairro Santa Terezinha, Guarabira – PB CEP 58200-000 para 
que retorne às atividades laborais na sede desta empresa no Distrito Industrial de Guarabira-PB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico no dia 14 de novembro 
de 2012 às 14:00 horas (horário de Brasília), cujo objeto é o fornecimento e instalação de solução 
audiovisual integrada (HDTV) para o acompanhamento das sessões plenárias do Tribunal Pleno, 
incluindo suporte, assistência técnica e garantia, através do sistema de registro de preços (SRP). 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do 
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro 
– João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 e às sexta-feiras das 08h00 às 
13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do 
edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa, 30 de outubro de 2012
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro TJ-PB

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

Registro na CGE Nº 12-01720-8
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que FICA ADIADO para o dia 19 de novembro 
de 2012, às 09:00 horas, na sala de licitação da CAGEPA, o Pregão Presencial nº. 069/2012. Objeto: 
Aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, 06 (seis) equipamentos para manutenção de esgotos 
e distribuição de água, 02 (duas) caminhonetes equipadas com sistema de jato de água com alta 
pressão e 11 (onze) equipamentos para manutenção de redes coletoras e ramais prediais para os 
Regionais do Litoral, Borborema, Brejo, Espinharas, Rio do Peixe e Alto Piranhas, no Estado da 
Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no 
bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

 João Pessoa, 29 de outubro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS      
 DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 – TORRE – JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070

TEL (83) 3262 – 0222  TEL/FAX: 3221-5350
www.hotmail.com
www.gmail.com

 
EDITAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Para-
íba, por seu presidente adiante assinado, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca, 
todos os empregados e ex-empregados do HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, a participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para discutirem um eventual ACORDO JUDICIAL 
visando uma solução amigável ao processo judicial de nº 01018/1990, que tramita na 3ª Vara do 
Trabalho de João Pessoa-PB, que se realizará na Sede do Sindicato, no dia 05 de Novembro de 
dois mil e doze, às 16:30  horas (às dezesseis e trinta horas) em primeira convocação e às 17:00 
(dezessete horas) em segunda convocação. O objetivo desta ASSEMBLÉIA é apreciar e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Proposta de Acordo Judicial no Processo nº 1018/1990 da 3ª VT  de João Pessoa-PB; 
2 - Autorização para Celebração do Acordo Judicial.

João Pessoa-PB, 30 de Outubro de 2012.  
ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO

PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

         
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
016/2012 - SRP, cujo objeto a SRP - Aquisição de uma Bomba Injetora para Tomografia Compu-
tadorizada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade. 
Realizado 24 de Outubro de 2012, às 10h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude 
do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 24 de Outubro de 2012
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro


	Pagina 1
	PAG 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	Pagina 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	POLÍTICAS  17
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS 19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	Pagina 25
	Pagina 26

