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clima & tempo
Sertão

27  Máx.
21 o  Mín.

30o   Máx.
18o  Mín.

32o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,030 (compra) R$ 2,030 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,551 (compra) R$ 2,554  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

17h00

04h38

2.4m

2.5m
baixa

baixa

10h43

22h56

0.2m

0.2m

l Provas dos Exames Supletivos acontecem neste final de semana
 
l UFPB inscreve para escolinhas de vários esportes no campus de João Pessoa
 
l Feira do Empreendedor da Paraíba do Sebrae começa no dia 19 de setembro

l UEPB realiza a partir de terça-feira uma mostra de livro universitário

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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PÁGINA 14

Concursos públicos federais vão 
oferecer 63 mil vagas em 2013

A Operação “Liberda-
de”, da Polícia Civil, pren-
deu 13 pessoas na Grande 
João Pessoa. PÁGINA 13

O Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual enviado ontem ao 
Congresso prevê a criação de 
63 mil vagas para cargos fe-
derais em 2013. PÁGINA 25

Operação da 
Polícia Civil 
contra o tráfico 
prende 13 pessoas

“LibERDaDE”

Nublado com 
chuvas ocasionais

Programação 
da Semana da 
Pátria será 
aberta hoje

Raposa começa a decidir vaga 
na Série D contra o CSA hoje

No AMIgão

PÁGINA 23

Projeto “Uma Nota Musical Que Salva” realiza trabalho social com cerca de 70 jovens em Mandacaru, na capital PÁGINA 13

Lixo nas galerias é a maior causa de alagamentos PÁGINA 14

Festival de Artes de
Areia prossegue hoje 
com o espetáculo Lua, de 
Antônio Nóbrega PÁGINA 5

A cidade de São José do 
Brejo do Cruz tem só 1.707 
habitantes, enquanto a capi-
tal tem 742.478. PÁGINA 15

Relatório do Unicef reve-
la que 1,3% da população de 
5 e 14 anos no Brasil já está 
trabalhando. PÁGINA 10

Uma grande confusão 
causada por militantes on-
tem provocou a suspensão 
do debate. PÁGINA 18

Paraíba chega 
a 3,8 milhões 
de habitantes, 
aponta o IBGE

638 mil crianças 
brasileiras estão 
em situação de 
trabalho infantil

Debate com 
candidatos em 
CG é suspenso 
após confusão

NúmEROS UNicEF ELEiçãO
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A edição de ontem do Diário Ofi-
cial da União publica documento de 
imenso valor humanitário:  é uma re-
solução do Conselho Federal de Medi-
cina que permite aos pacientes sem 
possiblidade de recuperação decidir 
se querem ou não usar tratamen-
tos invasivos e dolorosos. Chamada 
de  Diretiva Antecipada de Vontade, 
a regra estabelecida pelo CFM dá ao 
paciente o direito de escolher os pro-
cedimentos aos quais não quer ser 
submetido quando estiver em estado 
terminal.

A diretiva, que também é conhe-
cida como “testamento vital”,  permi-
te ao paciente registrar a vontade de 
não ser mantido vivo com a ajuda de 
aparelhos, em caso de agravamento 
do quadro de saúde. A pessoa pode-
rá escolher, por exemplo, se quer ser 
submetida a procedimentos como 
ventilação mecânica, ingestão de me-
dicamentos e tratamentos em casos 
de parada cardiorrespiratória. 

Nos países onde existe, o testa-
mento vital tem respaldo legal e deve 
ser observado pelos profissionais de 
saúde; o documento recebe a assina-
tura de testemunhas e é elaborado 
enquanto o paciente ainda está cons-
ciente. O testamento também tem ca-
ráter de procuração: por meio dele, o 
interessado pode indicar uma pessoa 
de sua confiança para tomar decisões 

sobre os rumos do tratamento a que 
será submetido a partir do momento 
em que não tiver condições de fazer 
escolhas. 

A nova medida adotada pelo Con-
selho Federal de Medicina é uma ma-
neira de oferecer ao paciente a chance 
de expressar sua vontade em rece-
ber ou não tratamentos extenuantes, 
quando já não há chances de recupe-
ração. O testamento vital é facultativo 
e poderá ser feito em qualquer mo-
mento da vida – inclusive por pesso-
as em perfeita condição de saúde – e 
poderá ser modificado ou revogado a 
qualquer instante.

A Diretiva Antecipada de Vontade 
está diretamente relacionada à possi-
bilidade de ortotanásia, que é a morte 
sem sofrimento, cuja prática é valida-
da pelo Conselho Federal de Medicina 
desde 2006. Com a nova regra, esta 
decisão não caberá exclusivamente 
ao médico, mas atenderá ao desejo 
de seu paciente. Claro que tudo isso 
dentro de um contexto de impossibi-
lidade da vida.

Aqui do que se está a falar é da 
morte com dignidade. Mais ainda: 
é do respeito à vontade dos doentes 
terminais que comprovadamente não 
têm qualquer chance de recuperação. 
É em suma o cumprimento do último 
desejo de quem inevitavelmente já 
embarcou para a Grande Viagem.

Quando trabalhava na agên-
cia do Banco do Brasil em Pombal, 
vi um colega – Roberto Peixoto de 
Mello – hipnotizar um garoto, fazê-lo 
enrijecer-se em pé, depois incliná-lo, 
carregá-lo no que o horizontalizava, 
deitá-lo com os calcanhares apoiados 
no encosto de uma cadeira, a nuca 
no espaldar de outra, depois colocar-
-lhe um peso no estômago, sem que o 
menino mostrasse qualquer reação, 
petrificado. 

Aquilo me mostrou o quanto a 
Humanidade ainda pode alcançar.

Quando, lá mesmo, em Pombal, 
trabalhávamos na pré-produção do 
filme O Salário da Morte, vi um de 
nossos atores – Balduíno Léllis – dar 
quatro ou cinco passos e, ao ouvir gri-
to “Já!”, voltar-se rápido, acocorando-
-se, no que sacava o 38 e – como nos 
faroestes – disparar três vezes  quase 
que em uníssono, acertando cada 
exato ângulo de um pequeno triân-
gulo que traçara a carvão na parede, 
no lugar do coração de um homem. 
Perguntei-lhe como fora possível, e 
ele me disse a mesma frase que eu 
ouviria anos depois no velho seriado 
do Kung-Fu, em que o mestre oriental 
diz ao discípulo que retesa o arco, de 
olho no alvo: “Não pense”. Ou seja: 
confie no Inconsciente. E Balduíno: 
“Se mirar, erra. Quer ver? Aponte o 
dedo, rápido, pro Linduarte e fique 
imóvel.” Fiz isso. “Agora, sem mover 
a mão,  olhe por cima do indicador, 
como se ele tivesse alça de mira.” Fiz 

isso. O rumo estava perfeito: a cabeça 
do diretor.

Quando lutava para escrever meu 
primeiro romance, duvidei de minha 
capacidade criativa e  tive, então, um 
sonho: caminhava, sabia que numa 
metrópole - embora não houvesse 
prédio algum nos quarteirões. Nas 
ruas, centenas de mulheres – só mu-
lheres - indo e vindo para o trabalho, 
supermercados, lojas. Aí entendi que 
estava sonhando e me detive, sem 
que “o filme” parasse. “Meu Deus, eu 
estou inventando todas elas!” E elas 
prosseguiram seu tráfego apressado 
sem dar por mim, cada uma com seu 
mundo interior. Marquei uma moça 
muito bem vestida que vinha na cal-
çada, lá adiante, ensimesmada, uma 
das mãos no bolso da capa amarela 
e a vi aproximar-se, aproximar-se, 
passar por mim, com todos os seus 
fios de cabelos e seus poros, e se ir. 
“Somos... geniais!”

Transferi o sonho para o evange-
lista Lucas de meu terceiro romance – 
A Verdadeira Estória de Jesus (Ática, 
1979). O primeiro, Israel Rêmora, 
que aquela noite destravara, ganhou 
o Prêmio Fernando Chinaglia em 74, 
o que implicou na publicação pela 
Record, do Rio, no ano seguinte. 

Shakespeare sabia das coisas. 
Hamlet diz, lá pelas tantas, mais ou 
menos isto:

- Há uma divindade (divinity) que 
dá forma a nossos projetos, por mais 
toscos que sejam. 

Só vim compreender a patente de 
gênio que se dava a Roberto de Oliveira 
Campos quando ele explicou a ameaça 
que o estado representa para o cidadão: 
“Cuidado com o estado; ele é perigoso e 
anda armado”. O autor de “A lanterna na 
popa” colocou bem o risco da convivên-
cia entre o estado e seu súdito – o cida-
dão comum. Mas o estado não se conten-
ta em andar armado. No Brasil, ele exige 
que só ele ande armado; que o cidadão 
trabalhador, eleitor e pai de família ande 
desarmado, à mercê do talante golpista e 
tirânico do estado soberano. 

A charada de quem veio primeiro, o 
ovo ou a galinha, fica esclarecida quan-
do se pergunta quem veio primeiro - o 
homem ou o Estado. Porque o homem 
gerou o estado, mas o estado não gera 
o homem. Fica patente a subversão de 
valores quando o estado se coloca acima 
do homem. O homem é superior a todas 
as coisas, exceto à natureza – porque 
esta gerou o homem.

Complementa o pensamento de 
Roberto Campos a sentença de Benja-
mim Franklin, exarada quando se fazia a 
versão definitiva da constituição norte-
-americana após a vitória do povo  con-

tra os colonizadores ingleses: “o exército 
é o partido mais forte de qualquer país.” 
Estava se discutindo se o futuro exército 
dos Estados Unidos seria aquele que 
venceu os ingleses, formado pelo povo 
em armas, ou seria um exército pro-
fissional – semelhante a uma força de 
mercenários.

Venceu a opinião dos que pre-
tendiam um exército profissional. O 
médico, inventor e cientista Benjamim 
Franklin, um dos mentores da revolu-
ção Norte Americana, pugnou, então, 
para que o cidadão continuasse armado 
e organizado, pronto para defender o 
país de ataques externos e internos – 
contrários a sua jovem democracia. E 
foi criada a segunda emenda constitu-
cional, que permite ao cidadão armar-
-se e se organizar em milícias, o que 
perdura até hoje. 

A segunda emenda não foi original, 
mas uma cópia do que se pratica na Su-
íça – onde sua força defensiva é chama-
da de “exército de milícias”, e o soldado, 
quando dá baixa, leva para casa a farda, 
o boné, as botas, o fuzil e a munição. E a 
convicção de que soberano é o povo, pai 
da pátria. 

Editorial

Um
Você pode

Último desejo

Quem pode é o povo

Preocupados com as cons-
tantes quedas nas receitas, 
os prefeitos estão se organi-
zando para uma mobilização  
no dia 10 de outubro, no Au-
ditório Petrônio Portela, do 
Senado Federal, em Brasília. 
Eles irão mostrar aos parla-
mentares e demais autori-
dades federais que a redução 
dos lucros das empresas e a 
desoneração de tributos que 
formam o Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) 
representaram um recuo de 
até 43% nas receitas do FPM.
O quadro é grave, visto que 
milhares  de municípios tem 
como fonte de arrecadação, 
unicamente, o FPM.

Em Campina Grande o nú-
mero de eleitores indecisos 
ainda gira  em torno de 20%, 
um percentual considerável, 
levando-se em conta que 
é superior a metade das 
intenções de votos atribuí-
das ao líder nas pesquisas, 
deputado Romero Rodrigues 
(PSDB), com 36,4%.

A questão já foi abordada aqui 
na coluna, agora a coisa aper-
tou. Agora toda e qualquer 
água mineral vendida no Estado 
tem que portar o selo fiscal que 
atesta a garantia do produto. 
Se faz necessário em função 
da denúncia de que há na praça 
água imprópria para o consumo. 

Quinta-feira, às 6 da ma-
nhã, um casal arrastava um 
gato morto para dentro das 
águas da Lagoa do Parque 
Solon de Lucena, já prejudi-
cada por conta de ligações 
clandestinas a ela destina-
das. Uma ação nada reco-
mendável.

Para os concurseiros, uma boa notícia. O superintendente da Sudene,  Luiz 
Gonzaga Paes Landim,  anuncia para breve um concurso naquela autarquia. 
Depende apenas da aprovação do projeto do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão  e de funções gratificadas, destina-
dos ao Ministério da Integração Nacional

Irregularidades e convênio firmado 
com a Funasa coloca a Prefeitura 
de Pirpirituba  na mira da Procu-
radoria Federal da República na 
Paraíba. O Inquérito Civil Público 
denuncia a ex-prefeita daquela 
cidade, Josivalda Matias de Sousa, 
pelas supostas irregularidades a 
serem apuradas.
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Quando lutava para escrever meu primeiro romance, duvidei de 
minha capacidade criativa e tive, então, um sonho:”
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Para os profissionais do se-
tor que precisam se atualizar  
com as tecnologias emergen-
tes do Jornalismo, uma boa 
oportunidade. Numa promo-
ção  Fesp e Centro de Ensino, 
iniciaram-se ontem, no Shop-
ping Manaíra,  os cursos em 
nível de  Pós-Graduação  em 
“Mídias Digitais e Conver-
gência” e “Especialização em 
Redação Jornalística”.
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Iraê Lucena
Secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

EXCLUSIVO

O
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Combate a violência contra 
a mulher e a homofobia

“Na Paraíba 
existem hoje 
nove delegaciais 
especializadas 
em violência 
contra as 
mulheres”

Quais as ações desenvolvi-
das pela secretaria desde a sua 
criação?

A Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana foi criada em janeiro de 
2011 com o objetivo de orientar, 
apoiar, coordenar, acompanhar 
e executar políticas públicas 
para mulheres, população negra, 
comunidades tradicionais e po-
pulação LGBT. Ela conta com três 
executivas que são a Gerência de 
Equidade de Gênero, Gerência 
de Direitos Sexuais e LGBT e a 
Gerência de Equidade Racial. 

Como as ações da secretaria 
são desenvolvidas?

Como ela é e tem grande 
abrangência nós desenvolvemos 
ações intersetoriais com outras 
secretarias de estado. Por exemplo, 
na questão de enfrentamento a 
violência contra a mulher, porque 
aqui na Paraíba nós estamos com 
índices alarmantes, aparecendo em 
quarto lugar no cenário nacional 
em número de assassinatos de mu-
lheres. Então, nós temos procurado 
uma parceria junto a Secretaria 
do Desenvolvimento Humano e 
também com a Secretaria da Segu-
rança e Defesa Social, porque nós 
sabemos que a segurança pública é 
fundamental dentro dessa preven-
ção. Além dessas, a Secretaria da 
Educação também tem sido nossa 
parceira em campanhas educativa.

O que vem a ser violência 
contra a mulher?

A violência contra a mulher tem 
várias faces, sendo uma delas a psico-
lógica, a patrimonial, entre outras que 
a mulher acha que são fatos naturais 
já que vivemos a cultura de um país 
machista. Por isso nós temos uma 
gerência operacional específica para 
esse enfrentamento porque essas 
ações tem que ser feitas além das se-
toriais, devem ser feita em parcerias 
com outros poderes, principalmente 
o Judiciário e o Legislativo. Em come-
moração aos seis anos de existência 
da Lei Maria da Penha, o Governo do 
Estado, através da nossa secretaria, o 
portal de enfrentamento a violência 
contra as mulheres, www.violencia-
contramulher.pb.gov.br que é uma 
importante ferramenta de divulgação 
das políticas públicas de proteção à 
mulher, desenvolvidas pelo Governo 
do Estado e pela Rede de Enfrenta-
mento à Violência Contra a Mulher. 

Como o portal funciona?
O portal é uma ferramenta 

muito forte para a população, 
principalmente para as nossas 
mulheres, porque é nele onde nos 
divulgamos todos os serviços que o 
Estado tem a oferecer, informando 
o telefone Disque Denúncia 197, 
da Polícia Civil e sobre a Lei Maria 
da Penha, orientando não somen-
te as mulheres a denunciarem 
qualquer tipo de violência, bem 
como apresentando os serviços 
que beneficiam a mulher vítima de 
violência, lista de convênios exis-
tentes e municípios engajados. Para 
o Disque Denúncia foi feito uma 
capacitação com os funcionários 
exclusivamente para o atendimento 
a mulher, que até então não existia 
esse serviço específico para a mu-
lher vítima de violência.

Quais os serviços disponíveis 
no Estado para mulheres vítimas 
de violência?

No próprio portal a mulher que 
esteja sendo ameaçada de morte, 
por exemplo, vai encontrar os ser-
viços oferecidos na Casa Abrigo 
Aryane Thais, em João Pessoa, que 
foi entregue pelo governador no 
ano passado durante a Conferên-
cia Estadual de Políticas Públicas 
para Mulheres. Ela é administrada 
pela nossa secretária e conta com 
uma equipe multiprofissional para 
receber todas as mulheres vítimas 
de violência e seus filhos que este-
jam sendo vítimas de ameaças ou 
agressões. 

Como funciona a Casa Abrigo?
A Casa Abrigo tem capacidade 

para 30 pessoas. Nesse espaço, re-
cebem apoio psicológico, jurídico, 
social e pedagógico (para elas e 
os filhos) e passam a maior parte 
do seu tempo na casa. Quando 
saem para atendimento médico e 
audiências são acompanhadas por 
policiais e uma técnica profissional 
da Casa. No caso da mulher que tra-
balha, ela tem o direito a se afastar 
do serviço. Em casos de servidoras 
públicas, estas podem requerer 
a mudança de setor ou endereço 
do local de trabalho. Isso ocorre 
quando essas mulheres estão sen-
do perseguidas pelo agressor, que 
muitas vezes são pessoas próximas 
do círculo familiar ou não, que sa-
bem seu endereço de residência e 
trabalho.

Quantas Delegacias especia-
lizadas no atendimento a mulher 
existem hoje na Paraíba?

Na Paraíba existem hoje nove 
delegacias especializadas no aten-
dimento de violência contra as 
mulheres e os seus contatos e 
respectivos endereços também 
são encontrados no portal. Além 
disso, no portal de enfrentamen-
to a violência contra a mulher, a 
população também vai encontrar 
todos os serviços realizados pelo 
Governo do Estado que tem em-
penhado esforços no combate à 
violência contra a mulher, tanto 
no aspecto preventivo quanto 
socioassistencial e de saúde para 
as vítimas da violência de gênero. 
No ano passado, o governador re-
pactuou os 42 convênios mais 33 
municípios novos que aderiram ao 
Pacto, totalizando 75 municípios 
que se comprometeram a criar po-
líticas públicas de enfrentamento à 
violência.

A Paraíba receberá a visita 
de integrantes da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquéri-
to (CPMI) da Violência contra a 
Mulher no Brasil nos próximos 
dias 13 e 14. Qual o motivo 
dessa visita?

O trabalho da CPMI, que é 
uma comissão pioneira no Bra-
sil, só vem a fortalecer os nossos 
esforços no enfrentamento à 
violência contra a mulher já 
que o seu foco é construir um 
relatório que irá identificar 
porque os índices de mulheres 
assassinadas continuam preocu-
pantes em todo país. Então, ela 
vem a Paraíba para identificar 
os motivos desses crimes, no dia 

13 os integrantes irão ao município 
de Queimadas, onde  ocorreu um 
estupro coletivo de seis mulheres 
e o assassinato de duas delas, e 
no dia seguinte eles estarão em 
João Pessoa para uma audiência às 
10h30 com o governador Ricardo 
Coutinho. Na parte da tarde, os 
membro da CPMI participam de 
audiência pública na Assembleia 
Legislativa da Paraíba com todas 
as autoridades que lidam com a 
questão para depor e se fazer um 
Raio X de como está a Paraíba na 
violência contra as mulheres.

A Paraíba está entre os Es-
tados onde tem se registrado 
os maiores casos de crimes de 
homofobia. Quais as ações que 
estão sendo desenvolvidas con-
tra esse crime?

No último dia 24 uma campa-
nha de enfrentamento à homofobia, 
cujo lema é “Tire o Respeito do 
Armário” foi lançada pelo Governo 
do Estado da Paraíba, através da 
Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana, em 
parceria com a secretaria de De-
senvolvimento Humano e apoio da 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Respeito, 
tolerância e denúncia são os focos 
da campanha que tem as redes 
sociais como a principal aliada na 
divulgação das peças publicitárias. 
Cartazes, informativos, camisetas e 
banners eletrônicos serão inseri-
dos cotidianamente na rede, incen-
tivando a adesão das pessoas. Essa 
campanha é um marca na história 
da Paraíba que mostra o respeito 
e o compromisso do governador 
paraibano com o público LGBT, por-
que essa é a primeira vez no nosso 
Estado que tenha acontecido uma 
campanha desse porte.

Caso a pessoa venha ser 
vítima da homofobia, quais os 
serviços disponíveis para denún-
cias na Paraíba?

Homofobia é a repulsa ou o 
ódio as pessoas homossexuais e 
elas podem ser praticadas através 
de manifestações por palavras, 
atitudes e ações de violência. Existe 
uma lei que é a 7.309 de 2003, que 
proíbe qualquer forma de discri-
minação às pessoas com base na 
sua orientação sexual; portanto, a 
homofobia é crime. Na Paraíba esse 
tipo de crime pode ser denunciado 
através do Disque 100, Espaço 
LGBT 3221-2118 e na Delegacia 
Especializada Contra Crimes Ho-
mofóbicos 3218-6762.

Governo do Estado tem realizado várias ações 
voltadas para executar políticas públicas para 
mulheres, população negra, e população LGBT. Os 
números assustadores de crimes contra a mulher, 
bem como os homofóbicos, que colocam hoje a 
Paraíba entre os Estados com maiores índices, 
tem levado a Secretaria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana, a realização de campanhas 
educativas como “Tire o Respeito do Armário”, que 
foi lançada na última semana, por exemplo, que é 
uma ação direcionada ao combate contra qualquer 
tipo de homofobia a população LGBT. 
A violência contra a mulher também estará em 
destaque no Estado nos dias 13 e 14 próximos, 
quando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a Mulher no Brasil 
estará na Paraíba para identificar os motivos 
desses crimes. Na entrevista a seguir a secretária 
de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, 
Iraê Lucena, fala sobre as linhas de atuação da 
secretaria, destacando o portal recém-criado de 
enfrentamento a violência contra as mulheres, 
que é uma importante ferramenta de divulgação 
das políticas públicas de proteção à mulher, 
desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela Rede 
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. 
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Em cima da hora

Provas serão hoje e amanhã
ExamEs suplEtivos 2012

Inscritos devem chegar com 
30 minutos de antecedência 
ao local das provas

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
realiza hoje e manhã, das 
8h às 12h e das 14h às 
18h, as provas dos Exames 
Supletivos 2012. A SEE 
orienta todos os inscritos 
a chegarem com 30 minu-
tos de antecedência ao lo-
cal de realização das pro-
vas portando caneta preta 
ou azul. Os candidatos não 
devem levar celular nem 
usar boné nos dias das 
provas. 

Este ano, 8.691 candi-
datos se inscreveram para 
os níveis de Ensino Funda-
mental e Médio. O cartão 
de inscrição com o local das 
provas está disponível para 
impressão no portal do Go-
verno do Estado, no ende-
reço www.paraiba.pb.gov.
br/educacao, no link Su-
pletivo 2012 – Local e Data 
das Provas. Ele deverá ser 
apresentado juntamente 
com a Carteira de Identida-
de no dia de realização das 
provas. 

O secretário de Estado 
da Educação, Harrison Tar-
gino, destacou a importân-
cia dos Exames Supletivos, 
afirmando que esta é “uma 
grande ação do Governo 
do Estado que permite que 
pessoas que estão fora do 
fluxo do processo de ensi-
no e aprendizagem possam 
voltar a se engajar e dessa 

forma regressar às etapas 
do conhecimento próprias 
para a sua idade, portanto, 
a nossa expectativa é que 
possamos ter a presença 
massiva de todos”.

Dos 8.691 inscritos, 
7.911 farão as provas para 
o Ensino Fundamental e 
Médio e 780 candidatos, 
privados de liberdade, fa-
rão as provas nas diversas 
unidades prisionais do Es-
tado. Segundo informações 
da Gerência Executiva de 
Educação de Jovens e Adul-

tos (Geeja), João Pessoa foi 
a regional com maior nú-
mero de inscritos para pro-
vas do Ensino Médio tota-
lizando 1.756 e Cajazeiras 
foi a segunda região com 
952 inscritos. No Ensino 
Fundamental o maior nú-
mero de inscritos também 
aconteceu em João Pessoa 
com 394 pessoas e em Cui-
té com 219.

Em João Pessoa, as 
provas dos Exames Suple-
tivos 2012 serão aplicadas 
nos seguintes locais: Esco-

la Estadual Olivina Olívia, 
Instituto de Educação da 
Paraíba (IEP), Escola Esta-
dual Professora Argentina 
Pereira Gomes, Escola Es-
tadual Professora Úrsula 
Lianza, Instituto dos Cegos 
da Paraíba (ICP) e nos pre-
sídios da capital.

Disciplinas
Para o Ensino Funda-

mental serão aplicadas pro-
vas de Língua Portuguesa, 
História, Geografia, Arte, In-
glês, Matemática e Ciências. 

Para o Ensino Médio, as dis-
ciplinas são Língua Portu-
guesa, Literatura Brasileira, 
História, Geografia, Arte, In-
glês ou Espanhol, Matemáti-
ca, Física, Química, Biologia, 
Filosofia e Sociologia.

A prova de Língua Por-
tuguesa, nos dois graus de 
ensino, incluirá uma re-
dação. Os conteúdos pro-
gramáticos das disciplinas 
estão à disposição dos can-
didatos no endereço eletrô-
nico www.paraiba.pb.gov.
br/educacao.

Este ano, 8.691 candidatos se inscreveram para as provas dos Exames Supletivos dos níveis de Ensino Fundamental e Médio

A greve dos professores da Uni-
versidade Federal da Paraíba cami-
nha para um provável encerramen-
to na próxima quarta-feira, quando 
ocorrerá uma assembleia geral às 9h, 
em local ainda a ser definido. Na se-
gunda e terça-feira, o comando local 
de mobilização estará reunido para 
analisar as decisões tomadas em âm-
bito nacional tanto pelo Governo Fe-
deral, quanto pelo Comando Nacio-
nal de Greve. 

Ontem, o Ministério do Planeja-
mento concluiu o Projeto de Lei de 
Orçamento Anual que prevê gastos 
com a folha de pagamento, e o enca-
minhou ao Congresso Nacional. Nele 
estão contidos reajustes para o ma-
gistério com percentuais que variam 
de 25 a 40% e a redução do número 
de níveis de carreira de 17 para 13, 
que, segundo o Ministério da Educa-
ção, atende a todos os professores, 

independente do sindicato.
O Governo Federal considera 

encerrada a negociação com a cate-
goria desde o último dia 13, quando 
assinou um acordo com o Sindicato 
de Professores de Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Proifes), que 
aceitou a proposta de reajuste. Por 
sua vez, o Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes-SN) rejeitou o acordo 
e apresentou uma contraproposta 
ao governo, que não reabriu a nego-
ciação.

“Não podemos prever o fim da 
greve. Tudo depende das reuniões 
entre o comando local com as infor-
mações do comando nacional. Va-
mos fazer uma ampla avaliação dos 
acontecimentos. Essas duas reuniões 
são preparatórias para a assembleia 
geral da categoria, já programada 
para a quarta-feira. Tudo pode acon-

tecer nesta assembleia”, disse ontem 
o professor Marcelo Sitcovsky, um 
dos integrantes do comando local de 
greve.

Até quarta-feira, dia da assem-
bleia geral com todos os professores 
da UFPB, o comando local de greve 
continua em mobilização, atendendo 
assim a um calendário previamente 
elaborado. A assembleia com a cate-
goria não será mérito apenas dos pro-
fessores paraibanos. A mesma estará 
acontecendo também, até o final da 
próxima semana, em outras 40 ins-
tituições de Ensino Superior do país. 
Representante da maior parte dos 
professores, a presidente do Sindica-
to Nacional dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior (Andes-SN), 
Marinalva Oliveira, informou que a 
decisão só deve ser divulgada após a 
consolidação dos resultados das as-
sembleias nos respectivos estados.

Greve pode terminar na quarta-feira
pRoFEssoREs Da uFpB

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) instalou ontem sua 15ª 
estação meteorológica, dando 
continuidade ao projeto de 
melhoria do monitoramen-
to dos fenômenos climáticos 
no Estado. O equipamento 
foi montado na nova sede da 
Empresa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária (Emepa), no 
Sítio Jacarapé, em João Pessoa.

Segundo o meteorologista 
Alexandre Magno, a nova esta-
ção meteorológica vai permitir 
a Aesa repassar com antece-
dência os alertas de chuvas 
intensas, agilizando o atendi-
mento da população que mora 
em áreas de risco da capital. 
“Fenômenos como 10 milíme-
tros de precipitação em apenas 
dez minutos ou até mesmo a 
constatação de temperaturas 
muito elevadas serão acompa-
nhados em tempo real e infor-
mados imediatamente ao Cor-
po de Bombeiros, Defesa Civil 
e demais órgãos da adminis-
tração estadual que atuam no 
trabalho preventivo”, explicou.

De acordo com o gerente 
executivo de Monitoramento 
e Hidrometria da Aesa, Lucí-
lio José dos Santos Vieira, os 
equipamentos trabalham inte-
grados ao Sistema Nacional de 
Monitoramento de Situação de 
Riscos, repassando informa-
ções em tempo real para a sede 
da Aesa em Campina Grande. 

“As estações agrometeo-
rológicas automáticas alimen-
tam a nossa Sala de Situação 

com informações sobre as 
condições de tempo, clima e 
recursos hídricos. A instala-
ção deste novo equipamento 
em João Pessoa nos permite 
monitorar a umidade e tem-
peratura do solo, precipitação 
pluviométrica, radiação solar, 
pressão atmosférica, tempe-
ratura e umidade relativa do 
ar, além da direção e velocida-
de do vento”, explicou Lucílio, 
acrescentando que outras cin-
co unidades de monitoramen-
to serão instaladas no Estado 
até o final de ano.

Mais de R$ 2 milhões fo-
ram investidos na construção 
da Sala de Situação da Paraí-
ba com recursos próprios do 
Governo do Estado, da Agên-
cia Nacional das Águas e da 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep).

Aesa instala estação 
meteorológica em JP 

tEmpo E tEmpERatuRa

Suspenso um 
dos processos 
que envolve 
Cachoeira

Brasília - O desembarga-
dor Tourinho Neto, do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
determinou a suspensão do 
processo que envolve o empre-
sário Carlos Augusto de Almei-
da Ramos, o Carlinhos Cacho-
eira, referente às investigações 
da Operação Monte Carlo.

O tribunal informou, por 
meio de sua assessoria de im-
prensa, que o desembargador 
determinou a suspensão do 
processo até que as compa-
nhias telefônicas, responsáveis 
por linhas que foram grampea-
das pela PF para a investigação, 
forneçam informações solicita-
das por Tourinho Neto.

Ainda de acordo com o 
tribunal, as companhias devem 
fornecer extratos telefônicos e 
identificação de quando e quais 
dados foram acessados a partir 
da senha fornecida aos policiais 
federais para o grampeamento 
das chamadas. Enquanto essas 
informações não forem incluí-
das nos autos, o processo fica-
rá suspenso, ou seja, nenhuma 
outra decisão pode ser tomada 
por parte do juiz responsável 
pelo caso, Alderico Santos.

Cachoeira é acusado de 
comandar quadrilha de jogos 
ilegais em Goiás e de ser dono 
de diversas empresas fantas-
mas que fraudavam licitações 
públicas e lavavam dinheiro 
proveniente de corrupção.

O equipamento 
foi montado na 
nova sede da 
Empresa Esta-
dual de Pesquisa 
Agropecuária 
(Emepa), no 
sítio Jacarapé, 
em João Pessoa

Os candidatos inscritos no PSS 
2013 já podem receber seus manu-
ais. A informação é do presidente da 
Comissão Permanente do Vestibular 
(Coperve), professor João Lins. Eles 
estão sendo entregues no auditó-
rio da Escola Estadual Padre Hildon 
Bandeira, na Avenida Dom Moisés 
Coelho, s/n, no bairro da Torre, em 
João Pessoa. Para os inscritos nas ci-
dades de Mamanguape, Bananeiras 
e Areia, o manual está sendo distri-
buído no campus da Universidade.

Somente na última quarta-
-feira, conforme o professor João 
Lins, é que a Coperve recebeu as 50 

mil impressões do manual. “Acre-
ditamos que o número de inscritos 
possa ser este, levando-se em con-
sideração que, em 2011, foram 45 
mil inscritos”, disse ele, acrescentan-
do que “no Processo Seletivo deste 
ano, desde que o órgão abriu as ins-
crições, muitos candidatos não rece-
beram os manuais devido o órgão 
não ter ainda recebido o material 
didático”.

As inscrições do PSS se encer-
ram no próximo dia 5, no entanto, 
o pagamento pode ser efetuado até 
o dia seguinte. “Para receber o Ma-
nual o candidato deve apresentar 

comprovante de pagamento (GRU) 
da taxa de inscrição”, afirmou o 
professor, lembrando que, após o 
encerramento das inscrições, os ma-
nuais continuarão sendo entregues 
até o dia 16 de novembro, na sede 
da Coperve, em João Pessoa e nos 
campi de Areia, Bananeiras e Ma-
manguape. “Já o envio do manual 
para os candidatos que optaram por 
recebê-lo em casa, via Correios, será 
providenciado na primeira quinze-
na de setembro”, afirmou.

O PSS 2013 deverá superar o 
número de inscrito do ano passado, 
que foi de 45 mil.  

PSS: Coperve entrega manuais aos candidatos

FOTO: Divulgação
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Banda 5 de Agosto se 
apresenta na Estação 
Cabo Branco
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As Bastianas é uma 
das atrações do 
Sabadinho Bom

Espetáculo Peter Pan 
entra em cartaz hoje 
no Santa Roza
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MÚSICA TEATRO

Homem de múltiplos ta-
lentos – é dançarino, ator, 
instrumentista, compositor 
e cantor - o pernambucano 
Antônio Nóbrega apresenta 
o seu novo espetáculo Lua, 
em homenagem ao centená-
rio de nascimento de Luiz 

Gonzaga, em show a partir das 22h de hoje, 
no Palco Principal instalado no Calçadão 
João Cardoso em Areia, localizada na região 
do Brejo do Estado, dentro do 13º Festival 
de Artes, marcando o encerramento da 
programação musical do evento, cujo tema 
central é “Eu, Você e os Outros” e é realizado 
pelo Governo da Paraíba para celebrar os 
cem anos de lançamento - que transcorreu 
em junho de 2012 - do livro Eu, em homena-
gem ao poeta sapeense Augusto dos Anjos. 
De acordo com informações prestadas ao 
jornal A União pela produção do artista, 
nascido em Recife, do repertório do show – 
com cerca de 1h30 de duração – constam 20 
músicas. No entanto, ao longo do dia, o pú-
blico terá outras variadas opções culturais 
para usufruir, a exemplo da mesa-redonda 
sobre o tema “Nos cem anos de Luiz Gon-
zaga – uma avaliação crítica”, que acontece 
das 9h às 11h, na Câmara Municipal, além de 
outras atividades, como espetáculos teatrais 
e exibição de filmes em mostra audiovisual 
à tarde, na Escola professor João Coutinho.

O espetáculo Lua – cujas músicas 
de Luiz Gonzaga receberam originais e 
modernos arranjos criados por Edmilson 
Capelupi, Edson Alves, José A. Sobrinho 
e Marcos César – estreou no último dia 
3 de agosto, no auditório Ibirapuera, em 
São Paulo. A produção do artista informou 
que Antônio Nóbrega realizará o show em 
Areia acompanhado pela banda formada 
por Edmilson Capelupi ( violão de 7 cordas 
e cavaquinho); Daniel Allain (flauta e sax); 
Cléber Almeida (bateria); Léo Rodrigues  
(pandeiro e percussão); Edson Alves (baixo 
e violão); Zé Pitoco (sax e zabumba) e Olívio 
Filho (acordeão). O artista pernambucano 
participa com a voz e tocando violino, violão 
e bandolim. No repertório, músicas instru-
mentais, outras pouco conhecidas e – como 
não poderia deixar de ser - as que marca-
ram a trajetória artística de Luiz Gonzaga, 
a exemplo de ‘Acauã’, ‘Que nem Jiló’, ‘Siri 
jogando bola’, ‘Baião’, ‘Juazeiro’ e ‘Asa Branca’. 

O espetáculo Lua tem concepção e criação 
cenográfica do artista plástico pernambucano 
Dantas Suassuna. Nesse sentido, o amplo 
imaginário gonzagueano – o Sertão, a cidade, 
a religiosidade, a fauna, a flora, etc. – é plastica-
mente traduzido por recursos como desenhos, 
pinturas, projeções e grafismos, consistindo 
em uma multifacetada ambientação cênica, 
inspirada pelo universo de símbolos, signos 
e imagens presentes na obra do Rei do Baião. 

De acordo, ainda, com a produção do 
artista, um dos aspectos mais importantes 
que Antônio Nóbrega valoriza por meio do 
espetáculo Lua é não apenas a atualidade, 
mas também a necessidade de se ouvir Gon-

FOTO: Sílvia Machado
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No Festival de Artes de Areia, o músico e dançarino Antônio Nóbrega 
apresenta, hoje, o novo espetáculo Lua, em homenagem ao Rei do Baião 

Antônio Nóbrega se apresenta hoje na cidade de Areia interpretando músicas de Gonzagão com arranjos modernos 

Tributo a Luiz Gonzaga

zagão. Nesse sentido, o músico e dançarino 
pernambucano apresenta a obra do Rei do 
Baião não apenas no contexto de um compo-
sitor e intérprete nordestino - desbravador 
e divulgador de inúmeros ritmos e gêneros 
musicais como o xote, xaxado, chamego e, 
sobretudo, o baião – mas, principalmente, 
por ser um dos grandes músicos fundadores 
da música brasileira de todos os tempos. 

No entanto, antes do espetáculo do 
músico e dançarino pernambucano Antônio 
Nóbrega, o público que frequenta o Festi-
val de Artes de Areia terá a oportunidade 
de assistir, às 20h30, no Palco Principal, a 
apresentação do show Feito De Sol, com o 
Quinteto Armorial Cordas de Caroá. E, no 
Circo, mais uma atração, às 23h, que é A 
Valsa de Molly. 

Outra atividade em torno da área musi-
cal, mas que ocorre - de forma interativa - no 
campo da literatura é a mesa-redonda sobre 
o tema “Nos cem anos de Luiz Gonzaga – uma 
avaliação crítica”, em comemoração ao cente-
nário de nascimento – em 2012 – do Rei do 
Baião. O evento acontece das 9h às 11h, na 
Câmara Municipal e, na ocasião, os jornalistas 
Xico Nóbrega, Ricardo Anísio, o músico e artis-

ta multicultural Pedro Osmar, além do mem-
bro da Academia de Letras de Areia, Valberto 
Cardoso, farão uma apreciação ideológica da 
música do pernambucano Gonzagão. 

No turno da tarde, às 14h, na Câmara 
Municipal, haverá mais uma mesa redonda, 
cujo tema é “Cadeia produtiva, organização 
e participação nas políticas públicas”. O as-
sunto será debatido pelos paraibanos Buda 
Lira e Álvaro Fernandes e o pernambucano 
Romildo Moreira. No mesmo local, das 18h 
às 21h30, vai ocorrer apresentação de 
livros pelas editoras UFCG, Eduep, Unipê, 
Sebocata livro e Forma, cujo editor Carlos 
Roberto de Oliveira mostrará, entre outros 
títulos, o livro A Fala do Poder, do jornalista 
Nonato Guedes.    

Na área das artes cênicas, uma das 
atrações de hoje é o espetáculo Farsa da 
Boa Preguiça, que o grupo Ser Tão Teatro, 
de João Pessoa, apresenta às 19h30, no 
Circo. A montagem – cujo texto é do parai-
bano Ariano Suassuna – tem concepção e 
encenação de Cristina Streva e Fernando 
Yamamoto e é uma comédia escrita com 
base nas histórias populares do Nordeste. O 
enredo conta a trajetória do poeta Joaquim 

O espetáculo Lua tem 
concepção e criação 
cenográfica do artista 
plástico pernambucano 
Dantas Suassuna, que 
explora amplo imaginário 
gonzagueano

Simão, cujas proezas são versos, preguiça 
e mulher. 

Outra opção é a peça infantil Faz de 
Conta, dirigida por Celly de Freitas, também 
autora do texto. A montagem do grupo Graxa 
será apresentada às 14 horas, no Colégio 
Santa Rita. O enredo consiste na narração 
de um trecho na vida de dois atores, Bô e 
Neco. Os dois artistas seguem por vários lo-
cais, brincando com os mais famosos contos 
clássicos infantis, transformando-os e des-
construindo-os a mercê de suas vontades. 
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Vivências

Sou de um tempo em que a Independência do Bra-
sil era comemorada durante toda a primeira semana 
de setembro, tendo seu ponto culminante  no dia sete, 
com a parada cívica militar-estudantil que, naquela 
época, era a festa que levava mais gente às ruas.

“A Pátria é a família amplificada” -  era essa a pri-
meira frase do texto de Ruy Barbosa, leitura obrigató-
ria da Crestomatia e tema para redação em todas salas 
de aula do curso primário nos primeiros dias do mês. 
Além  dos ensinamentos patrióticos do mestre Ruy, os 
professores daquele tempo eram instados a falar sobre 
o assunto que, diferentemente de hoje,  despertava real 
interesse.

Esses sentimentos ligados à Pátria também eram 
divulgados nas capas dos cadernos com a transcrição 
da letra do Hino Nacional, cujos autores Francisco 
Manuel e Osório Duque Estrada,  recebiam os créditos. 
Além do hino maior, os estudantes  também se obriga-
vam a decorar as letras do Hino da Independência e do 
Hino da Bandeira, este  cantado solenemente em  todos 
os anos, no dia 19 de novembro e que continua sendo 
um dos mais belos da língua portuguesa.

Sobre o desfile de 7 de Setembro propriamen-
te dito, as minhas lembranças se confundem no que 
tange à época e a  alguns acontecimentos. Mas ainda 
dá para recordar o governador José Américo, na Lagoa 
do Parque Solon de Lucena passando em revista as 
tropas  e muitos anos depois, o magro governador João 
Agripino desfilando num carro de combate do Exército 
Brasileiro em que  ocupava pequeníssimo espaço, mais 
parecendo um traço 
de paletó e gravata ao 
lado do garboso militar 
devidamente engala-
nado,  o general Artur 
Candal – se não falha a 
memória.

Do desfile estu-
dantil, rendo merecida 
homenagem ao de-
sempenho notável de 
Leonardo Vinagre da 
Silveira que, todos os 
anos marchou  à frente 
do Liceu, carregando 
e fazendo tremular 
mais alto o pavilhão 
nacional. E lembro que 

daquela parada todos nós participávamos: marchando, 
assistindo, reclamando, vibrando e até se emocionando 
com o Hino Nacional ou mesmo com as coxas grossas 
das balizas que  giravam  aquelas varinhas mágicas – 
simples pedaços roliços de madeira levantados para o 
ar à sombra  dos majestosos ipês da Getúlio Vargas

E, dentro do  espírito da Semana da Pátria, repasso 
duas cenas bem diferentes da minha vida de estudante 
do velho Liceu Paraibano: a primeira, de raiva e tris-
teza, quando aluno da primeira série do Ginásio, com 
onze anos e pouco mais de um metro e quarenta, fui 
colocado na última fila do último pelotão, na famosa 
“bagaceira”, sempre sujeita  às vaias contidas e aos 
comentários irônicos.

A segunda, quatro anos depois, vem em tom de 
desforra. Já guindado ao  Curso Científico, dispensado 
da formatura, vesti pela vez primeira uma calça de 
tropical azul, compus o conjunto com  uma camisa de 
linho branco de mangas compridas, arregacei as man-
gas ao melhor estilo da época, meti na cara um par de 
vistosos  óculos Ray-ban (perfeita imitação), e  pos-
tei-me na calçada bem  à frente,  na primeira fila dos 
espectadores.

Só aí pude aquilatar, por inteiro, como sofreu o 
menino pobre, mirrado e pequeno que,  quatro anos 
antes,  desfilara  na abominável  bagaceira. 

Pois é a eles, os baixinhos que  ainda hoje formam  
as últimas filas dos pelotões  nas paradas estudantis de 
7 de setembro, que dedico estas linhas, em forma de 
integral solidariedade.

Nesta semana quero pedir 
licença ao meu pequeno, mas 
paciente e fiel grupo de leitores 
e leitoras, e fazer um comercial 
da nova reimpressão do manual: 
Drogas – Família e Escola, a Infor-
mação como Prevenção, de nossa 
autoria.

Este singelo trabalho lite-
rário foi editado a 
primeira vez no ano 
de 2003, pela parai-
baníssima Gráfica 
JB, com a valorosa e 
indispensável cola-
boração da Antares 
Comunicação, com 
as quais divido hon-
rosamente o sucesso 
do mesmo. 

Longe de ser 
um especialista 
nesta área, mas tão 
e simplesmente um 
entusiasta da edu-
cação embasada na 
informação advinda especialmen-
te dos cidadãos comuns. Resolvi 
ousar no papel de dublê de escri-
tor, com o fim específico de regis-
trar um pouco das minhas experi-
ências vividas na Polícia Federal, 
durante os quase trinta anos que 
ali trabalhei, lidando diretamen-

te com a repressão ao tráfico de 
drogas.

Nestas quase três décadas 
como servidor público da aludida 
instituição policial, minha rotina 
foi preenchida exclusivamente 
no contato diário com traficantes 
e usuários de drogas, bem como 
com pais e mães aflitos por verem 

seus entes queridos 
enveredando por 
caminhos ilusórios 
e muitas vezes sem 
volta.

Assim sendo, e 
numa tentativa de 
ajudar estes educa-
dores a enfrentarem 
e principalmente 
prevenirem esta 
grave doença, a 
drogadição, enume-
rei no “manual”, já 
acima citado, algumas 
sugestões de iniciati-
vas e estratégias que 

considero úteis no enfrentamento 
deste que segundo a Organização 
Mundial de Saúde, é o maior pro-
blema de saúde pública do mundo 
na atualidade.  

Dentre as várias sugestões 
elencadas no referido trabalho 
literário, o ilustre leitor poderá 

encontrar dicas para questões 
como: aspectos importantes a 
serem considerados nas cam-
panhas educativas preventivas 
sobre drogas. Principais substân-
cias consumidas abusivamente 
no Brasil. Os efeitos das drogas 
podem variar de uma pessoa para 
outra? Drogas naturais ou leves 
são menos perigosas que as ditas 
pesadas? Que principais razões 
impulsionam os jovens ou adul-
tos às drogas? Qual o caminho 
percorrido entre o uso ocasional 
e a dependência? Que medidas 
devem ser adotadas pelos pais ou 
professores para proteger os jo-
vens do uso indevido de drogas? 
Que atitudes devem ser tomadas 
pelos pais ao descobrirem que o 
filho está usando drogas? Como a 
escola pode prevenir o uso inde-
vido destas substâncias? Como 
devem ser passadas tais informa-
ções aos jovens? Etc.

Como já citado, as respos-
tas sugeridas para estas e outras 
questões se encontram no traba-
lho referido. Contudo, deixo claro, 
que são apenas sugestões de um 
aprendiz, que se inquieta com o 
sofrimento alheio, que a cada dia 
se torna menos alheio e mais pró-
ximo de cada um de nós.

jornalista - ademilson1956@gmail.com

A bagaceira
A gente sempre costuma ter saudades dos 

tempos de criança, mas se tem um período que 
isso acende ainda mais é esse que começa hoje, o 
da Semana da Pátria. Talvez reste pouca coisa de 
pátria, mas basta o toque de qualquer corneta pra 
gente se tocar.

E indo direto ao desfile, o começo é meio 
triste. É que, como sempre fui baixinho, quando ia 
marchar, ficava sempre no final do último pelotão 
de alunos, onde era complicado escutar o som da 
banda direito e manter o passo no ritmo certo.

E tinha outra complicação. É que, em toda rua 
que a gente passava, havia sempre uns gaiatinhos 
que, aos gritos, ficavam chamando a gente de “ba-
gaceira”.

Puto da vida com aquilo, eu só ia marchar 
porque, se não fosse, a professora nos punia cor-
tando ponto nas provas. Aí, claro, não tinha outro 
jeito: Todo ano, nesse período de 7 de Setembro, 
tinha de enfrentar àquela vergonha desgraçada 
que, mesmo sem saber definir, funcionava feito 
um trauma cívico que, pelo jeito, seria incapaz de 
curar.

A coisa era tão constrangedora que foi por 
causa daquilo que, pelos 12 anos, aproveitei o fato 
de meu pai ter vários instrumentos em casa para 
aprender tocar algum e, assim, arranjar uma vaga 
na banda do colégio. Já que não ia crescer mais do 
que os outros, era a única forma de sair da “baga-
ceira”. E consegui.

Enfrentei os testes e consegui. E aí, seja numa 
caixa, seja num “tarô”, pulei do último para o pri-
meiro pelotão da escola e o 7 de Setembro mudou. 
Na banda, além de desfilar na frente, a gente ia de 
fardamento diferente e bonito, fazendo evolução e 
se amostrando pelas ruas do lugar.

Tocar na banda não foi uma vitória musical, 
foi uma vitória humana. Nos rendia até mesmo 
umas namoradinhas que, se não eram lá essas 
coisas, ao menos davam pra quebrar o galho nas 
pabulagens de rodas de amigos que gostavam de 
conversar.

E assim, meus amigos, meu trauma foi “pras 
cucuias” e, até terminar o segundo grau no Colé-
gio Professor Luiz Gonzaga Burity, em Rio Tinto, 
acabei vivendo os períodos de 7 de Setembro 
nessa mamata cívica e marcial que não havia como 
comparar.

Mas já que a música não tem fim, continuei. 
Entrei na vida adulta trocando a caixa e o “tarô” 
por uma bateria completa da Jovem Guarda e, na 
sequência, quando já podia chegar tarde em casa, 
evoluí para alguns acordes de violão. Aí, vejam só, 
ao invés de nos aplaudir na banda do colégio, as 
amigas e namoradinhas passaram a ter direito a 
homéricas serenatas ao luar.

Já que não sou profissional, sinceramente 
até hoje não sei direito se esse meu chamego 
com música vem mesmo de algum talento ou de 
alguma aptidão, ou se daquela vergonha que, 
nos períodos de 7 de Setembro, eu tinha de 
marchar.

É claro que não vou perder tempo e nem 
gastar nada com nenhum psicólogo ou analista 
somente pra descobrir isso, mas o fato é que essa 
dúvida me castiga até hoje.

O que sei mesmo é que foi desde ali que passei 
a gostar não somente dessa música popular que a 
gente vive ouvindo e tocando por aí, como também 
daqueles dobrados que o 7 de Setembro nos trazia 
e também fazia a gente ouvir e tocar.

Tenho certeza que é por isso que, até hoje, não 
posso ver uma banda de música passar pra não 
parar e não ficar ouvindo. Mas ouvindo mesmo! 
Assim deslumbrado feito um europeu diante das 
coisas de Mozart, Strauss, Bach, Chopin, Brahms, 
Vivaldi, sei lá...

 Sei não, viu? Mas, parece que, já que foi a 
música que me tirou dela logo cedo, o que não me 
acostumo a ouvir é essa “bagaceira” que as rádios 
preferem e costumam tocar.

Ademilson
JoséA Semana da Pátria

Drogas, a informação como prevenção

Segundo a 
Organização 
Mundial de Saúde, 
as drogas são o 
maior problema 
de saúde pública 
do mundo na
atualidade
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Sabadinho Bom leva três 
grupos hoje à Praça Rio Branco

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

Roteiro

O projeto Sabadinho Bom 
terá hoje uma edição especial, 
com três atrações. Isto porque o 
projeto Corredor Cultural não vai 
ocorrer neste final de semana, e 
o grupo Luar do Sertão, que iria 
se apresentar no evento, também 
vai tocar na Praça Rio Branco, às 
15h. O primeiro a se apresentar 
será o grupo Brasil Sonoro, que 
abre o evento às 12h, tocando seu 
tradicional chorinho, e o grupo 
As Bastianas encerra a maratona 
musical, às 16h, com muito forró 
pé de serra.

A alteração no local do 
show vai unir o público dos 
dois eventos em uma grande 
confraternização, que também 
terá como homenageado o pa-
raibano Jackson do Pandeiro, 
cujo repertório será apresenta-
do pelo grupo Luar do Sertão. 
O Rei do Ritmo ganha nesta 
sexta-feira (31) uma estátua no 
local do evento.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Grupo Brasil Sonoro
Mantendo-se firme na pro-

posta de tocar música instru-
mental brasileira, o Grupo Bra-
sil Sonoro tocará um repertório 
capaz de emocionar e animar o 
público pessoense. Fazem parte 
da composição do grupo Beto 
do Bandolim (bandolim), Al-
berto Guimarães (violão de sete 
cordas), George Rocha (percus-
são) e Nelson Brederode (cava-
quinho).

Luar do Sertão
A memória do cancioneiro 

popular permanece viva há 17 
anos nas apresentações do gru-
po, que faz parte do Clube do 
Choro da Paraíba. Neste sába-
do, os músicos Jerônimo Pedro 
Florentino (violão de sete cor-
das), Mário Justiniano Rodrigues 
(Bandolim), Gilberto Santos de 
Lucena Júnior (cavaquinho), 
Luiz Rodrigues de Santana (Lula 

do pandeiro) e Maria da Penha 
Franco (vocalista) farão uma ho-
menagem especial a Jackson do 
Pandeiro.

Além das canções de Jack-
son, o repertório do grupo conta 
também com choros de grandes 
mestres, como Pixinguinha e 
Waldir Azevedo.

As Bastianas
Surgido em março de 1999, 

nas salas de aula da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), o 
grupo é composto por meninas 
que cantam, dançam e encantam 
plateias de todas as idades e em 
todas as partes do mundo, reme-
tendo o público às raízes cultu-
rais dos forrós, cocos, cirandas, 
maracatus, toadas, aboios e em-
boladas.

O Projeto
Considerado um dos pro-

jetos culturais que mais se 

Panini Comics vai lançar série de
aventuras das Tartarugas Ninja

Depois de tanto desenho animado, videogame e filmes, 
quase se esquece que as Tartarugas Ninja originalmente 
eram quadrinhos - e independentes, criados há quase 30 
anos por Kevin Eastman e Peter Laird. Os leitores brasilei-
ros conhecem pouco das Tartarugas em HQ, mas terão uma 
nova chance. A Panini Comics  anunciou o lançamento de 
uma nova série das Tartarugas, baseada nas HQs da franquia 
que a IDW Publishing  começou a publicar no ano passado. 
E começa por uma sequência de histórias solo de Rafael, 
Donatello, Michelangelo e Leonardo, nesta ordem. O roteiro 
é de Bryan Linch e o desenho de Franco Urru. Nos EUA, es-
tas quatro histórias iniciais geraram uma nova série mensal 
com participação do co-criador Kevin Eastman nos roteiros. 
Tartarugas Ninja 1 tem 24 páginas, custa R$ 4,90 e terá dis-
tribuição setorizada.

Diário Íntimo da Cidade

Houve um tempo em que João Pessoa dispunha de apenas 
três emissoras de rádio: Tabajara, Arapuan e Correio da Para-
íba. É claro que, antes, eram duas e, mais remotamente, a Ta-
bajara reinava sozinha nas ondas hertzianas. Televisão? Nem 
pensar... Nem sonhar, sequer! 

Como não havia recursos técnicos tão avançados como é 
hoje em dia, nas transmissões externas, além dos carros de FM 
e a linha telefônica, a criatividade era a melhor ciência, se bem 
aplicada. 

A Correio da Paraíba, a mais jovem de então, rivalizando 
com a Arapuan, que tinha o melhor noticiário político e poli-
cial, formou a maior e melhor equipe de radialistas e jornalistas 
para criar uma programação inovadora e que conquistasse o 
gosto do público radio-ouvinte.   

Sob direção geral do jornalista José Soares Madruga, o 
“Madruguinha”, a batuta do maestro Pedro Santos (diretor ar-
tístico) e a perspicácia do jornalista Biu Ramos (chefe de reda-
ção), houve uma profícua geração de novos programas, entre 
eles “Jornal da Manhã” (com uma maravilhosa bachianinha 
como música característica e de back-ground), “Show da Ma-
nhã” (com o irreverente Ivan Tomás), “Hora da Pilantragem” 
(Anco Márcio e seus trocadilhos arretados), ‘Cidade Aberta’... 

Mas, o programa que era a menina dos olhos da direção e 
da equipe jornalística era ‘Diário Íntimo da Cidade’, levado ao ar 
todas as noites, da segunda à sexta-feira, onde eram realizados 
debates livres sobre os diversos temas da atualidade, mesmo 
com as restrições impostas pelo regime ditatorial que vivíamos 
na época.

‘Diário Íntimo da Cidade’ era diferente, porque não impu-
nha unanimidade nem orientação política ou de qualquer or-
dem aos seus apresentadores e convidados. Revezavam-se na 
apresentação e nos debates, figuras exponenciais como Paulo 
Pontes, Ipojuca Pontes, Martinho Moreira Franco, Biu Ramos, 
Carlos Aranha, Pedro Santos, Anco Márcio, Marcos Tavares, Dja-
cy Andrade, Francisco Ramalho, este colunista, modestamente, 
e tantos outros que a memória já me falha. 

A propósito do quê essas reminiscências? É que, agora, 
com exceção do “Conexão Master’, da TV Master (onde é possí-
vel opiniões divergentes entre os participantes), não se vê (nem 
se ouve) programa na mídia local que não seja carta marcada, 
onde todos direcionam suas flechas para um alvo comum, com 
o mais descarado proselitismo.

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

Foto: Divulgação

A banda norte-a-
mericana de hard rock 
Deftones  anunciou o lan-
çamento de seu novo ál-
bum, Koi No Yokan, para o 
dia 13 de novembro. Em 
entrevista à Billboard, o 
vocalista do grupo, Chino 
Moreno, disse que este 
novo trabalho “será mais 
dinâmico, sem músicas 
pesadas o tempo todo”.  
“O que gosto no nosso 
som é que podemos ter 
essa mudança sem per-
der o estilo das músicas 
no disco”, falou. O cantor 
comentou também que 
o álbum pode trazer co-
vers de música de Elvis 
Presley e ‘Earth, Wind 
& Fire’. O disco mais re-
cente da banda foi lan-
çado em 2010.

Novo álbum da
banda Deftones sai 
em novembro

O espetáculo O Ex-
presso do Pôr do Sol, que 
entrou em cartaz ontem 
em São Paulo, marca a 
estreia como diretor do 
ator Fábio Assunção, que 
já atuou em mais de dez 
novelas, em filmes e em 
minisséries e atualmente 
está em ‘Tapas e Beijos’. 
O texto do espetáculo é 
uma adaptação feita pela 
escritora Maria Adelaide 
Amaral da obra do escri-
tor americano Cormac 
McCarthy. Na arena, há 
um confronto de ideias 
e de valores. A peça 
americana O Expresso do 
Pôr do Sol tem dois per-
sonagens: um professor 
que não acredita em Deus 
e um ex-presidiário que 
se tornou evangélico.

Fábio Assunção
estreia como 
diretor de teatro

Mídias em destaque

Drops & notas

As Bastianas, que encerra a programação de hoje, vai levar o autêntico forró pé de serra ao espaço dedicado ao choro

Em cartaz

O Legado 
Bourne

O Legado Bourne, de Tony Gilroy, em pré-estreia na capital

PROCURA-SE UM AMIGO PARA O FIM DO MUNDO (Seeking 
a Friend for the End of the World, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 101 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Lorene Scafaria, com Adam Brody, 
Brad Morris, Keira Knightley e Steve Carell. Dodge 
foi abandonado pela esposa após descobrir que um 
meteoro se chocará com a Terra em um curto espaço 
de tempo. Seus planos de viver alguns dias de amor 
enquanto o fim se aproxima começam a se realizar, 
quando ele se aproxima de sua vizinha, que se convida 
a participar da jornada, carregando nada além de seus 
discos favoritos. Manaíra 1: 14h, 16h, 18h50 e 21h10.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS (Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 105 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Timur Bekmambetov, com Alan Tudyk, Alex Lombard. 
O filme explora a vida secreta de um dos maiores 
presidentes dos Estados Unidos em uma história 
não contada que definiu uma nação, colocando Lincoln 
como o maior caçador dos mortos-vivos da história. 
Manaíra 7: 20h50.

O LEGADO BOURNE (The Bourn Legacy, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 135 min. Classificação: 12 
anos. Legendado. Direção: Tony Gilroy, com Jeremy 
Renner, Rachel Weisz, Edward Norton. Aaron Cross 
é agente secreto do governo que se envolve em um 
programa de lavagem cerebral muito mais perigoso do 
que aquele pelo qual passou Jason Bourne, desenca-
deando situações que saem do controle. CinEspaço 3: 
21h40. (Pré-estreia de sexta a domingo). Manaíra 3: 
21h20. Tambiá 1: 20h10 (Sexta, sábado e domingo).

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. 
Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Simon West. Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de Tool em 
uma missão. Seus companheiros decidem então vin-
gá-lo, mas também precisam resgatar a filha de Tool, 
que partiu na própria missão de vingança. CinEspaço 
4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h. Manaíra 5: 14h40, 17h, 19h30 e 22h. 
Tambiá 5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Tambiá 6: 
16h50, 18h50 e 20h50.

360 (360, GBR/AUS/FRA/BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 115 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Fernando Meirelles, com Anthony Hopkins, Jude Law, 
Rachel Weisz. Inspirado em La Ronde, clássica peça 
de Arthur Schnitzler, 360 é uma reunião de histórias 
dinâmicas e modernas, passadas em diversas partes 
do mundo. CinEspaço 3: 17h30, 19h40 e 21h50. 
Manaíra 3: 18h45 e 21h30. (De sexta a domingo n]
ao haverá a sessão das 21h50).

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: Comé-
dia. Duração: 112 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Eric Toledano, Oliver Nakache, com François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um aristocrata rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Pre-

Aaron Cross é agente se-
creto do governo que passou 
pelo mesmo tipo de recruta-
mento pelo qual passou Jason 
Bourne no misterioso programa 
conhecido como Treadstone. No 
entanto, agora o programa de 
lavagem cerebral é muito mais 
perigoso, desencadeando situ-
ações que saem do controle.

cisando de um assistente, ele decide contratar Driss, 
um jovem problemático e sem experiência em cuidar 
de pessoas no seu estado. Aos poucos ele aprende a 
função e Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada vez mais 
a Driss por ele não tratá-lo como um pobre coitado. Aos 
poucos a amizade entre eles se estabele-se, com cada 
um conhecendo melhor o mundo do outro. CinEspaço 
1: 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. (Na quarta-feira, 
5, não haverá a sessão das 21h30)

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. Direção: Larry 
Charles, com Ben Kingsley, Megan Fox, Sacha Baron 
Cohen. A heróica história do General Aladeen (Sacha 
Baron Cohen), ditador de um país localizado no Oriente 
Médio, que colocou em risco a própria vida para que 
a democracia jamais chegasse ao local que governa. 
Ele e um pastor de cabras resolvem viajar aos Estados 
Unidos, onde cruzam o país para conhecê-lo melhor. 
CinEspaço 2: 13h50, 18h e 22h. Manaíra 2: 15h10 e 
17h15. Tambiá 3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 119 
min. Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate Beckinsale, 
Jessica Biel. A companhia Rekall pode transformar 
seus sonhos em memórias reais. Para Douglas 
Quaid, apesar de ter uma bela esposa a quem 
ama, as palavras “viagem mental” soam como 
férias perfeitas de sua vida frustrante – memórias 
reais de uma vida como um super espião podem ser 
exatamente o que ele precisa. Mas o procedimento 
dá errado e ele se torna um homem procurado. 
CinEspaço 2: 15h40 e 19h50. Manaíra 5: 13h30, 

16h20, 19h15 e 22h. Manaíra 6: 13h45, 16h20, 
19h e 21h45. Tambiá 6: 14h20.

A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nascimeno, 
Ângelo Antônio. Para fugir dos traumas do passado, 
o caminhoneiro João resolve deixar sua cidade Natal 
e cruzar o país. Numa de suas viagens conhece o 
menino Duda, órfão de mãe e que está à procura de 
seu pai, que vive em São Paulo. Esse encontro faz o 
caminhoneiro rever seus conceitos sobre a vida e sobre 
os laços afetivos. Manaíra 2: 13h e 19h20.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 min. 
Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho Lee. Johnny é 
um raro coala branco que está acostumado à sua vida 
de mordomias como atração turística no circo. Mas a 
rotina do bicho vira de cabeça pra baixo quando ele 
troca a tranqüilidade pela vida selvagem do deserto. 
Nessa empreitada, Johnny conta com a ajuda do 
macaco Higgens e um demônio da Tasmânia. CinEspaço 
2: 14h e 15h40. Manaíra 7: 14h20, 16h40 e 18h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The Dark 
Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: Suspense. 
Duração: Classificação: 12 anos. Dublado e Legendado. 
Direção: Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos ocor-
ridos em Batman - O Cavaleiro das Trevas, o terrorista 
Bane retorna para Gotham City, provocando o pânico 
e o desespero. Sem forças para enfrentar o terrível 
criminoso, sedento de sangue, a polícia da cidade 
chega ao seu limite, fazendo com que Batman retorne 

de seu exílio por ter sido responsabilizado pelos 
crimes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 
e 21h. Manaíra 3: 14h40, 18h e 21h20. Manaíra 7: 
20h50. Tambiá 4: 14h20, 17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Direção: Mark 
Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. A história 
acompanha Merida, a princesa de um reino governado 
pelo rei Fergus e a rainha Elinor. Determinada em 
seguir o seu próprio caminho na vida, Merida desafia 
um antigo costume sagrado que coloca em perigosa 
o reino e a vida de sua família. Então ela parte em 
busca de uma velha sábia para tentar consertar seu 
erro.Tambiá 1: 14h10, 16h10 e 18h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 102 min. Classificação: 14 anos. Direção: Felipe 
Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e Tainá 
Müller. Fernando, recém separado, passa boa parte 
do tempo tentando compreender o fracasso de seu 
casamento com Vitória. Já Honório é um jornalista 
machão casado com Leila. E Fonsinho escritor solteiro, 
metido à intelectual. Juntos, eles buscam entender 
o papel do homem no mundo atual, povoado por 
mulheres de ideias modernas. Tambiá 1: 14h10, 
16h10, 18h10 e 20h10..

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: 
Animação. Dublado. Direção: Steve Martino e Mike 
Thrumeier. O novo longa-metragem da turminha 
gelada trata do efeito estufa e o degelo, como pano 
de fundo, para ilustrar uma série de acontecimentos. 
Tambiá 2: 14h15, 16h30, 18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação

adaptou ao ambiente central da 
capital, o evento se fixou no ca-
lendário da cidade e, a cada nova 
edição, conquista um público 
maior, formado por pessoenses 
e turistas.

Toda semana, o Projeto 
apresenta o melhor do choro na 
voz e nos acordes dos principais 
grupos pessoenses, de cidades 
próximas e atrações nacionais. O 
local onde é realizado o projeto 
Sabadinho Bom foi revitalizado 
pela Prefeitura de João Pessoa e 
faz parte do Conjunto Arquitetô-
nico da capital, sendo ainda Pa-
trimônio Histórico Nacional.

Conhecida também como 
Praça do Erário, o logradouro 
está localizado em frente ao Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), entre 
as ruas Visconde de Pelotas e Du-
que de Caxias. O local foi recupe-
rado graças a uma parceria entre 
o Iphan e o governo municipal.
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Teatro

Peter Pan, montagem da Cia. Argonautas, abre 
nova temporada hoje no Teatro Santa Roza

A companhia de teatro Argo-
nautas volta a encenar em 
curta temporada o espe-
táculo infantil Peter Pan, 
com estreia hoje, no Tea-
tro Santa Roza, às 17h. A 
peça ficará em cartaz por 
dois finais de semana, com 

apresentações aos sábados e domingos. 
Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia). Clássico da literatura mundial, 
o grupo se expôs ao objetivo de relê-lo e 
refletir sobre imaginação e realidade.

“Na companhia, 80% dos nossos ato-
res são arte-educadores. Então, em todas 
as vezes que escolhemos um clássico 
infantil para montar, procuramos ir além. 
Com Peter Pan, começamos a estudar te-
ses e dissertações sobre a obra e a refletir 
sobre a relação não só das crianças, mas 
dos adultos com o espetáculo. Muitos 
deles se identificam demais com perso-
nagens, se emocionam”, disse o diretor 
Tony Silva.

FOTO: Divulgação

Clássico infantil no palco

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

“Percebemos que há muitos adultos 
que, embora constituam família, traba-
lhem, permanecem com esse lado infantil. 
Tem muito adulto assim, que leva seu mo-
mento de lazer totalmente para esse lado. 
E é assim, sutilmente, que discutimos isso 
no Peter Pan”, completou.

Peter Pan é um personagem criado por 
J. M. Barrie para uma peça de teatro que 
originou um livro homônimo para crianças 
publicado no ano de 1911, além de várias 
adaptações destes para o cinema. O autor 
o inventou quando contava histórias aos 
filhos da uma grande amiga.

Peter Pan é um garoto que nunca 
cresce e que vive na Terra do Nunca, junto 
com os Garotos Perdidos e a fada Sininho. 
Num belo dia, ele visita a casa dos Darling e 
convence Wendy, João e Miguel a viajarem 
com ele para o lugar onde vive. Lá todos 
enfrentarão a ameaça do temível e atrapa-
lhado Capitão Gancho.  

Peter é o triunfo da infância heroica so-
bre o mundo adulto por causa da relutância 
humana em enfrentar a mudança e o desejo 
de manterem-se eternas crianças. Na peça, o 
grupo Argonautas faz uma reflexão sobre isso.

“O Peter é levado, é adolescente. Já 
a Wendy leva para a Terra do Nunca a 
noção de responsabilidade, está rela-
cionado com a mente, que ora curte o 
momento e ora puxa dizendo que precisa 
voltar para casa. Como no exemplo do 
irmão que diz para ela que eles precisam 
ficar naquele lugar, mas a Wendy diz que 
precisam voltar para casa porque os pais 
estão esperando. Ou seja, ela quer dizer 
que eles precisam crescer”, disse Tony 
Silva.

Esta é a segunda vez que o grupo Ar-
gonautas encena o espetáculo na capital. A 
primeira vez foi no ano passado, para uma 
temporada para quase dois meses. Neste 
ano, o espetáculo traz boas novidades: 
a trilha foi estudada e reelaborada para 
encantar o público com lindas canções 
criadas especialmente para este musical, 
além de um belo visual que enche os olhos 
de beleza e muito fascínio. Traz também 
surpresas encantadoras ao público infan-
til, pois é mesclada com um tom de humor, 
brincadeiras  e recheadas de músicas 
animadas.

O espetáculo musical tem duração 

de 60 minutos, com adaptação de texto 
e direção de Tony Silva e direção musi-
cal de Antero Reis. O elenco é composto 
por Erick Davisson (Peter Pan), Kássia 
Ribeiro (Wendy), Bruno Zeta (João), Al-
fredo Pereira (Miguel e Crocodilo), Epi-
tacio Souza (Capitão Gancho e  George), 
Luciana Oliveira (Sra. Darlyn, Sereia e  
Menino Perdido), Valmir Correia (Smee 
e Cacique) e Angélica Nascimento (Naná, 
Pirata e Menino perdido).

Peter é o triunfo 
da infância 
heroica sobre o 
mundo adulto por 
causa da relutância 
humana em 
enfrentar a mudança

O espetáculo traz 
à tona a 
discussão sobre 
o medo de crescer

 

A Banda 5 de Agosto, da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa (PMJP), 
abre hoje as comemorações da Semana 
da Pátria na Estação Cabo Branco, no 
Altiplano. A apresentação acontece no 
anfiteatro, às 17h30, e tem entrada 
aberta ao público. A apresentação dá 
início às comemorações.

Neste ano, a Banda 5 de Agosto 

completa 48 anos de história e mostra toda 
a sua tradição e o seu profissionalismo mu-
sical em uma apresentação recheada com o 
melhor da música erudita. Além disso, a ban-
da executa os já tradicionais e conhecidos 
dobrados, valsas, maxixes, baiões e frevos.

A Banda 5 de Agosto é uma das mais 
tradicionais da cidade. Surgiu em maio de 
1964 e funcionava extraoficialmente até 

20 de outubro, quando o então prefeito, 
Domingos Mendonça Neto, sancionou a Lei 
no  620, institucionalizando a banda de música 
da cidade de João Pessoa com o nome “5 de 
Agosto”, em homenagem a data de fundação 
da capital paraibana.

A banda é composta por 54 mú-
sicos, regida pelo maestro e fundador, 
Adelson Machado, e tendo como regente 

adjunto o maestro Rogério Borges, 
mestre em Educação Musical pela 
Campbellsville University, da Ingla-
terra. A banda vem se apresentando 
nos principais eventos promovidos 
pela PMJP e hoje está sediada na 
Unidade Cultural Casarão 34, órgão 
pertencente à Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope).
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Manobra de Heimlich desobstrui as vias aéreas
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Os casos de engasgos são 
ocorrências diárias e afetam 
principalmente as crianças. 
Na cidade de Juazeirinho, no 
Cariri paraibano, um menino 
de apenas cinco anos morreu 
engasgado com a tampa de 
uma caneta. No entanto, os 
vizinhos da família informa-
ram ter visto o garoto brin-
cando com bola de gude que 
pode ter sido o objeto que 
provocou o engasgo.

Para evitar casos desse 
tipo o comandante do Corpo 
de Bombeiros Militar da Pa-
raíba (CBMPB), coronel Jair 
Carneiro de Barros, pede as 
pessoas para, inicialmente, 
telefonar, com urgência, para   
o telefone 193 e pedir orien-
tações enquanto uma equipe 
é deslocada para atender a 
vítima. 

O engasgo que é uma 
manifestação do organismo 
para expelir o alimento ou 
objeto que toma um caminho 
errado. Na parte superior da 
laringe localiza-se a epiglo-
te, que funciona como uma 
porta que permanece aberta 
para permitir a chegada do 
ar aos pulmões e se fecha 
quando engolimos algo, a fim 
de bloquear a passagem do 
alimento para os pulmões e 
encaminhá-lo ao estômago.

Orientações
Antes de tomar qualquer 

iniciativa deve-se ligar para 
o telefone 193 e pedir orien-

tações. Caso a vítima esteja 
acordada, inicialmente pede-
se para que ela tussa na ten-
tativa de eliminar ativamente 
o corpo estranho. Segue-se 
a realização da manobra de 
Heimlich em pé como forma 
de auxiliar a vítima a expul-
sar o que estiver obstruindo 
sua via aérea.

Deve-se posicionar atrás 
da pessoa engasgada e abra-
çá-la na altura do estôma-
go. O passo seguinte é fazer 
pressão no ciclo de cinco a 
oito vezes, ao mesmo tempo, 
para comprimir o abdômen 
contra os pulmões forçando 
o desbloqueio da epiglote. No 
caso do cadeirante o proce-
dimento é o mesmo, com um 
diferencial o socorrista esta-
rá por trás da cadeira.

No caso de engasgo com 
líquido, a vítima deve ser co-
locada no chão, numa posi-
ção de conforto e auxiliar na 
retirada do líquido, utilizan-
do gazes, pano ou toalha.

O Corpo de Bombeiros 
dá dicas para a pessoa que 
esteja sozinha e como deve 
proceder, ela deve procurar 
um objeto rígido (cadeira ou 
sofá) e colocar a região ab-
dominal (entre o diafragma e 
o umbigo) se apoiar e tentar 
fazer pressão interna com o 
próprio corpo.

No caso de engasgo com 
gestante, fazer uma linha 
imaginária entre um mamilo 
e outro e se posicionar no ex-
terno fazendo à compressão, 
sempre com uma mão sobre-
posta à outra.

A Manobra de Hei-
mlich é o melhor mé-
todo pré-hospitalar de 
desobstrução das vias 
aéreas superiores por 
corpo estranho. Essa 
manobra foi descrita 
pela primeira vez pelo 
médico estaduniden-
se Henry Heimlich em 
1974 e induz uma tos-
se artificial, que deve 
expelir o objeto da tra-
queia da vítima. Resu-
midamente, uma pes-
soa fazendo a manobra 
usa as mãos para fazer 
pressão sobre final do 
diafragma. Isso compri-
mirá os pulmões e fará 
pressão sobre qualquer 
objeto estranho na tra-
queia.

A pessoa ao aplicar 
a manobra deverá po-
sicionar-se atrás da ví-
tima, fechar o punho e 
posicioná-lo com o po-
legar para dentro en-
tre o umbigo e o osso 
externo. Com a outra 
mão, deverá segurar 
o seu punho e puxar 
ambas as mãos em sua 
direção, com um rápi-
do empurrão para cima 

e para dentro a partir 
dos cotovelos. Deve-
se comprimir a parte 
superior do abdômen 
contra a base dos pul-
mões, para expulsar 
o ar que ainda resta e 
forçar a eliminação do 
bloqueio. É essencial 
repetir-se a manobra 
acerca de cinco a oito 
vezes. Cada empurrão 
deve ser vigoroso o su-
ficiente para deslocar o 
bloqueio. Caso a vítima 
fique inconsciente, a 
manobra deve ser in-
terrompida e deve ser 
iniciada a reanimação 
cardiorrespiratória.

Tosse expele o objeto 
da traqueia da vítima

Reanimação 
cardiorres-
piratória deve 
ser aplicada 
quando uma 
pessoa ficar 
inconsciente

Bombeiro tenta salvar uma pessoa que se acha engasgada com líquido, que deve ser retirado com o auxílio de gase, pano ou toalha

A vítima de engasgo deve levar as mãos ao pescoço e a que fica atrás deve ajudá-lo fazendo pressão entre o umbigo e o osso externo

Militar mostra a posição correta que a pessoa deve proceder quando estiver sozinha; a cadeira (ou sofá) faz a pressão interna
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Brasília – O relatório To-
das as Crianças na Escola em 
2015 – Iniciativa Global pe-
las Crianças Fora da Escola, 
divulgado ontem pelo Fun-
do das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), alerta para 
a persistência do trabalho 
infantil entre as crianças em 
idade escolar, o que prejudi-
ca o direito dessa população 
à educação. De acordo com o 
levantamento, 638 mil crian-
ças entre 5 e 14 anos estão 
nessa situação, apesar de a 
legislação brasileira proibir 
o trabalho para menores de 
16 anos. O grupo represen-
ta 1,3% da população nessa 
faixa etária, mas para o fundo 
não pode ser desconsiderado 
porque o trabalho infantil é 
uma “causa significativa” do 
abandono escolar.

Segundo o secretário de 
Educação Básica do Ministé-
rio da Educação (MEC), César 
Callegari, o estudo do Unicef 
traz uma fotografia impor-
tante dos desafios que o Bra-
sil tem pela frente: garantir 
a educação para todas as 
crianças e jovens brasileiros, 
incluindo não só essa parcela 
da população, mas favorecen-
do sua permanência na esco-
la. Ele ressaltou, no entanto, 
que o país conquistou avan-
ços significativos principal-
mente na útlima década.

“Se olharmos não apenas 
a fotografia, mas o filme dos 
últimos anos, veremos que o 
Brasil conseguiu incluir nos 
últimos 12 anos mais de 5 
milhões de crianças e jovens 
que estavam fora da escola. 
Tínhamos 8,7 milhões, entre 
4 e 17 anos, nessa situação 
em 1997 e agora são 3,69 
milhões”, disse Callegari. Ele 

Trabalho é a principal causa
Crianças fora das esColas 

Segundo a Unicef, 638 mil 
crianças brasileiras se 
encontram nessa situação Ministro exige a 

reposição das aulas

Brasília – O ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante, quer a 
reposição integral das aulas inter-
rompidas pela greve dos profes-
sores nas instituições federais de 
ensino superior (Ifes), mas não 
ordenará aos reitores das univer-
sidades e diretores dos institutos 
que cortem o ponto dos docentes 
que não retomarem as atividades.

“Isso compete ao Ministério 
do Planejamento e à Advocacia-Ger-
al da União sobre corte do ponto”, 
disse o ministro à Agência Bra-
sil. Mercadante lembrou que “havia 
uma liminar que impedia o corte 
de ponto dos servidores” e que “a 
liminar caiu”. Segundo o ministro, o 
presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Ari Pargendler, reco-
mendou o corte do ponto.“Ele disse 
que é fundamental que seja feito  o 
corte do ponto, mesmo que a greve 
seja legal e justa, porque não se 
prestou o serviço”, disse.

Apesar da referência à de-
cisão da Justiça, Mercadante adotou 
postura conciliatória. “Nós lutamos 
para que haja esse entendimento 
para que haja uma política de re-
posição. É muito importante que os 
alunos não paguem um preço que já 
pagaram. A prioridade do MEC (Minis-
tério da Educação) continua sendo a 
reposição integral das aulas.”

O ministro abriu na última 
quinta-feira a reunião ordinária 
do Fórum Nacional de Educação, 
formado por representantes do 
Poder Público e da sociedade civil. 
Um grupo com dez manifestantes 
pediu ao ministro que o governo 
retome a negociação com os profes-
sores e melhore a proposta. Con-
forme Aloizio Mercadante, “não há a 
menor possibilidade de negociação 
porque o orçamento da União já foi 
encaminhado ao Congresso” e que 
“nem há possibilidade institucional 
porque nós não podemos negociar 
nada para o ano que vem que não 
tenha previsão orçamentária.” Para 
ele, os servidores das Ifes receber-
am “o melhor reajuste de todos os 
servidores públicos do Brasil.” 

Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil
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citou a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb) 
como um dos mecanismos 
mais importantes para esse 
avanço, ao viabilizar “recur-
sos firmes e mensais” para 
que cada Município e Estado 
garanta a matrícula de crian-
ças na pré-escola e de jovens 
no ensino médio.

Queda de índices
Estudos mostram que os 

índices de trabalho infantil 
caíram nas últimas décadas, 
mas ficaram estagnados nos 
últimos cinco anos. O levanta-
mento do Unicef inclui tanto 
crianças e jovens que desen-
volvem atividades econômi-
cas, quanto aqueles que se 
ocupam de serviços domés-
ticos com duração superior 
a 28 horas semanais. A co-
ordenadora do Programa de 

Educação do Unicef no Brasil, 
Maria de Salete Silva, diz que 
o momento econômico que o 
Brasil vive tem feito crescer o 
número de meninos e meni-
nas responsáveis pelas tare-
fas do lar.

“Quando temos uma si-
tuação de oferta de emprego 
grande, isso pode acarretar 
aumento do trabalho infantil 
doméstico para as meninas, 
que substituem a mãe que 
foi para o mercado de tra-
balho. Essas meninas ficam 
com a responsabilidade de 
cuidar dos irmãos, lavar lou-
ça, arrumar a casa”, explica 
Salete. Para a representante 
do Unicef, uma das principais 
barreiras para superar essas 
práticas é cultural. Em muitas 
famílias, o trabalho desde a 
infância é considerado nor-
mal e importante para o de-
senvolvimento. Além das ta-
refas do lar, outro “nicho” do 
trabalho infantil está na zona 

rural, onde logo cedo jovens 
ajudam a família no trabalho 
do campo.

“O trabalho agora é loca-
lizar essas  famílias e enten-
der o que leva aquela criança 
a trabalhar e o que pode ser 
feito para convencer a família 
de que aquele trabalho não 
é adequado”, aponta Salete. 
A questão socioeconômica 
também tem grande peso no 
ingresso precoce no merca-
do de trabalho. O relatório 
mostra que mais de 40% das 
crianças de 6 a 10 anos, de fa-
mílias com renda familiar per 
capita até um quarto de salá-
rio mínimo, trabalham. Esse 
percentual cai para 1,2% no 
grupo de famílias com renda 
superior a dois salários míni-
mos por pessoa.

Barreira
Do total de crianças de 

5 a 14 anos que trabalham, 
93% estudam. O relatório 

mostra o trabalho infantil 
como uma grande barreira 
tanto para as crianças que 
estão fora do sistema de en-
sino, quanto para aquelas que 
frequentam a escola. Mesmo 
quem está regularmente ma-
triculado terá o desempenho 
escolar prejudicado pelas ou-
tras tarefas que desempenha.

“Essa questão interfere 
de fato na qualidade do ensi-
no, já que a criança que tra-
balha tem menos condição 
de aprendizagem porque fica 
cansada e desatenta”, ressalta 
Salete. De acordo com o re-
latório, 375.177 crianças na 
faixa de 6 a 10 anos estão fora 
da escola – o que correspon-
de a 2,3% do total dessa faixa 
etária. Dessas, 3.453 traba-
lham (0,9%) e, nesse grupo, 
a maioria é negra (93%). O 
número de crianças de 11 a 
14 anos que só trabalham é 
cerca de 20 vezes maior que 
na faixa anterior: 68.289.

Criança que trabalha, ou se ocupa com serviço doméstico, tem menos condição de aprendizagem porque fica cansada e desatenta 

Brasília – Até 2016, o Bra-
sil tem a obrigação de incluir 
todas as crianças de 4 e 5 anos 
na escola. A tarefa não será 
fácil: de acordo com relatório 
lançado ontem pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), há 1.419.981 crianças 
nessa faixa de idade que não 
estão matriculadas no sistema 
de ensino.  

Uma emenda constitucio-
nal aprovada em 2009 ampliou 
a faixa etária em que a frequên-
cia à escola é obrigatória. An-
tes, apenas a população de 7 a 
14 anos tinha que estar neces-
sariamente matriculada no En-
sino Fundamental, mas a partir 
de 2016 o ensino obrigatório 
irá cobrir desde a pré-escola 
até o Ensino Médio (dos 4 aos 
17 anos).

O relatório Todas as 
Crianças na Escola em 2015 
– Iniciativa Global pelas 
Crianças Fora da Escola – ba-
seou-se em estatísticas na-
cionais. No total, cerca de 3,7 
milhões de crianças e adoles-
centes entre 4 e 17 anos es-
tão fora da escola no Brasil. 
A maior defasagem é na pré-
-escola e no Ensino Médio, já 
que entre os brasileiros de 6 
e 14 anos o grupo que não 

frequenta a escola é menor, 
cerca de 730 mil.

negros
Entre os brasileiros de 4 e 

5 anos que não estão matricu-
lados nos sistemas de ensino, 
a maior parte é negra – 56% 
do total. A renda também é um 
fator que influencia o acesso à 
educação. Enquanto 32% das 
crianças de famílias com ren-
da familiar per capita de até 
um quarto do salário mínimo 
estão fora da escola, apenas 
6,9% daquelas oriundas de 
famílias com renda superior a 
2 salários mínimos per capita 
estão na mesma situação. 

Os números indicam que 
a frequência insuficiente de 
crianças de 4 e 5 anos está rela-
cionada, muitas vezes, à falta de 
vagas na rede pública. Por isso, 
no grupo com renda um pouco 
maior (dois salários per capita), 
o percentual de crianças fora 
da escola é menor, já que nesse 
caso a família acaba optando 
por pagar uma escola particular. 

Para Maria de Salete Silva, 
coordenadora do Programa de 
Educação do Unicef no Brasil, o 
desafio é grande, mas algumas 
iniciativas governamentais, 
como o Proinfância, que tem a 
meta de construir 6 mil creches 
em todo o país até 2014, são 
respostas interessantes. 

Alunos de 4 a 5 anos 
somam mais de 1,4 mi
Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A representante do Uni-
cef ressalta, entretanto, que o 
maior desafio está “na outra 
ponta” da educação básica. O 
relatório diz que 1.539.811 
adolescentes entre 15 e 17 
anos estão fora da escola. 
Nesse caso, os problemas de 
frequência não estão tão rela-
cionados à falta de vagas, mas 
ao desinteresse da população 
nessa faixa etária pelo Ensino 
Médio. Para muitos jovens já 
envolvidos com o mercado 
de trabalho, a escola é pouco 
atrativa.

“Isso requer uma mu-
dança muito grande no en-
sino médio. Estamos com a 
maior população de adoles-
centes da história do Brasil, 
a gente não pode perder isso 

e esperar para resolver na 
próxima geração porque está 
condenando o país a ter mi-
lhões de adultos sem forma-
ção escolar”, avalia Salete.

Segundo ela, não será 
necessário apenas ampliar as 
vagas para incluir os jovens 
que estão fora da escola, mas 
torná-la mais atrativa para a 
realidade deles. “Você precisa 
trazer o aluno e incorporar 
na escola aquilo que é parte 
do projeto de vida deles. A 
escola está longe da vida dos 
adolescentes”, aponta.

Para incluir toda a po-
pulação de crianças e jovens 
ainda fora da escola, o estudo 
aponta como uma das medi-
das necessárias a ampliação 
dos recursos para a área. O 

Unicef apoia a meta de inves-
timento de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em edu-
cação, prevista no Plano Na-
cional de Educação (PNE) que 
está em debate no Congresso 
Nacional.

“A gente discorda de 
quem acha que o problema 
da educação no Brasil não é 
dinheiro, mas gestão. Nós te-
mos problemas sérios de ges-
tão, mas só com os recursos 
que temos hoje não consegui-
mos fazer tudo que é neces-
sário: incluir todos na escola, 
ter qualidade, professor bem 
remunerado e capacitado, es-
cola com boa infraestrutura. 
O desafio é enorme”, argu-
menta.

Brasília – Ao comentar a 
decisão de distribuir tablets 
para professores do Ensi-
no Médio na rede pública, o 
ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, disse que as 
escolas precisam ficar mais 
atrativas para os alunos e que 
investir nesse tipo de tecnolo-
gia pode ser uma alternativa à 
evasão escolar.

“A escola tem que ficar 

mais interessante”, ressaltou, 
explicando que o mercado 
de trabalho aquecido do país 
se torna grande atrativo para 
que os jovens deixem a escola. 
“A geração nova quer essas in-
formações. Não dá para a gen-
te ficar só com o quadro-negro 
do século 17”, completou.

Ao participar do progra-
ma Bom Dia, Ministro, pro-
duzido pela EBC Serviços em 
parceria com a Secretaria de 
Comunicação da Presidên-
cia da República Mercadante 

lembrou que 320 mil profes-
sores já foram qualificados 
por meio de cursos de forma-
ção para utilizar o tablet. O 
próximo curso, segundo ele, 
deve ter  carga horária de 350 
horas.

“Essa luta eu já comprei 
– vamos ter computadores 
na escola. O professor vai ter 
todas as chances de se moder-
nizar se quiser”, disse. “Impen-
sável, no século 21, é ter um 
professor que não pode entrar 
no Google”, concluiu.

Jovens veem escola pouco atrativa

Tecnologia evita evasão escolar

inep dispensa alunos 
formandos do enade

Brasília – O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacion-
ais (Inep) decidiu dispensar do 
Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) os alunos que 
se formariam em agosto de 2012. 
A medida vale apenas para os es-
tudantes das universidades e insti-
tutos federais e foi tomada em fun-
ção da greve dos professores que 
irá atrasar a conclusão do semestre 
letivo e, consequentemente, a con-
clusão de curso desses alunos.

Os coordenadores de curso 
que já tenham efetuado a inscrição 
dos alunos enquadrados nessa 
situação deverão acessar o sistema 
do Enade para retirar os nomes. A 
inscrição no exame é responsabili-
dade das instituições de ensino e a 
lista dos inscritos já está disponível 
para consulta no site do Inep.

O Enade é aplicado anu-
almente pelo Inep a estudantes 
concluintes de cursos superiores 
de universidades públicas e par-
ticulares. O objetivo é medir a 
qualidade do ensino oferecido pelas 
instituições. A participação no ex-
ame é obrigatória, e quem não com-
parece à prova fica sem o diploma.

Em conversa com os mani-
festantes, o ministro disse que 
a proposta dos grevistas traria 
gastos de R$ 10 bilhões, acima do 
impacto de R$ 4,1 bilhões projeta-
dos pelo governo com o reajuste 
concedido.
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Grito dos excluídos 
Movimentos querem o Estado a serviço de todos

São Paulo – A 18ª edição do Grito dos 
Excluídos, que ocorrerá de 1º a 7 de setem-
bro em todo o país, irá questionar se o Es-
tado está atendendo ao interesse geral dos 
cidadãos. Com o lema “Um Estado a Serviço 
da Nação, que Garanta Direitos de Toda a 
População”, movimentos e pastorais sociais 
promoverão manifestações, como marchas, 
romarias, vigílias, panfletagens, e passeatas.

“Se todos somos iguais perante a lei, 
o Estado deveria garantir isso”, disse dom 
Guilherme Antonio Werlan, presidente da 
comissão episcopal Caridade, Justiça e Paz 
da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). “O Brasil já nasceu um Estado 
que serve a interesses particulares. E nós 
temos que mexer na estrutura deste Esta-
do”, acrescentou.

Além do tema principal, o Grito dos Ex-
cluídos também abordará a violência contra 
os jovens, a corrupção, as implicações das 
obras preparativas para a Copa do Mundo e 
a construção de barragens na região Norte 
do país.

Questão da energia
“Nós do Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB) estamos discutin-
do a energia elétrica. Para que se produz 
energia elétrica no Brasil e para quem? A 
quem essa energia vai servir? Os benefí-
cios dela serão para o conjunto da popu-
lação brasileira ou serão para algumas 
corporações nacionais e internacionais?”, 
perguntou Iury Charles Paulino, do movi-
mento de Belo Monte.

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

FOTO: Divulgação

Líderes rejeitam o agronegócio

Brasília - Representantes 
de diversos movimentos sociais 
ligados ao campo se encon-
tram em Brasília para formular 
um programa único de ações 
voltado ao desenvolvimento 
rural que sirva como contra-
ponto ao modelo do agrone-
gócio, baseado na produção 
em grandes propriedades, 
para a exportação e com uso 
de agrotóxicos.

Eles participaram do En-
contro Unitário dos Trabalha-
dores, Trabalhadoras e Povos 
do Campo, das Águas e das 
Florestas, que ocorreu em 
Brasília na semana passada, a 
reforma agrária, o fortaleci-
mento da agricultura familiar, 
além da demarcação de terras 
indígenas e quilombolas, são 
elementos fundamentais que 
devem integrar o projeto al-
ternativo.

O representante da Via 
Campesina, João Pedro Stédi-
le, defendeu que a reorgani-
zação do modelo de produção 
rural no Brasil é urgente. 

Reforma estagnada
“A reforma agrária é uma 

necessidade para o Brasil, mas 
ela está parada. Queremos 
que a agricultura seja orga-
nizada para produzir alimen-
tos sadios, sem agrotóxicos e 
para o povo brasileiro. Para 
isso, é preciso garantir que o 
pobre e o sem-terra tenham 
terra e condições de produzir 
alimentos. Nesse modelo do 
agronegócio não há lugar para 
agricultores nem para pobres, 
que são expulsos. Precisamos 

discutir uma grande propos-
ta alternativa que represente 
os interesses nacionais”, disse, 
João Stédile.

Segundo Stédile, o agrone-
gócio é um modelo “predador, 
excludente e que coloca em 
risco a soberania do país”, já 
que atrai o capital internacio-
nal e afasta a população cam-
pesina da atividade rural. Ele 
acrescentou que vivem hoje no 
campo 16 milhões de brasilei-
ros, sendo “a maioria pobres, 
que precisa de renda”. Entre 
eles, 4 milhões são pequenos 
proprietários e precisam de 
programas e políticas públicas 
para impulsionar suas ativida-
des. Além disso, há 4 milhões 
de famílias que não têm renda 
“e para elas só a reforma agrá-
ria” é capaz de garantir uma 
nova realidade.

O secretário de Política 
Agrária da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Wiliam 
Clementino, enfatizou, duran-
te a entrevista coletiva, que 
a implementação da reforma 
agrária é fundamental para o 
sucesso das políticas de comba-
te à pobreza.

Miséria e pobreza
“Nenhum programa de 

combate à pobreza e à mi-
séria terá sucesso sem passar 
pela reforma agrária. Se não 
mudarmos a estrutura fundiá-
ria do país, não vamos tirar as 
pessoas da pobreza e dar a elas 
as condições de produção. E o 
fortalecimento da agricultura 
familiar, nesse contexto, é um 
grande desafio, porque esse 
é mais do que um segmento 
social, mas também político e 

econômico, que alimenta 75% 
da mesa do brasileiro”, disse, 
acrescentando que, durante 
os dias do encontro, não ha-
verá agendas ou mesas de de-
bate com representantes do 
governo.

Elisângela Araújo, repre-
sentante da Federação Na-
cional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar (Fetraf), destacou que 
a unificação das reivindicações 
e das propostas dos vários seto-
res ligados ao campo fortalece 
as discussões para a constru-
ção de políticas estruturantes, 
capazes de garantir, além do 
acesso à terra, assistência téc-
nica de qualidade, pesquisas e 
tecnologias acessíveis aos pe-
quenos produtores.

“Não queremos medidas 
de ano em ano, mas políticas 
que de fato mudem a realida-
de do campo. Se tivermos um 
mundo rural com gente vi-
vendo com dignidade, vamos 
reduzir todos esses problemas 
sociais que hoje existem nas 
grandes metrópoles do país.”

Ao fim do encontro, os 
participantes, estimados pelos 
organizadores em mais de 5 
mil, promoveram uma marcha, 
partindo do local do evento, o 
Parque da Cidade, até o Palá-
cio do Planalto. Eles também 
entregaram o documento final 
produzido durante os três dias 
de evento a representantes 
dos Três Poderes.

O Encontro Unitário dos 
Trabalhadores, Trabalhadoras 
e Povos do Campo, das Águas 
e das Florestas ocorre 51 anos 
após o 1º Congresso Camponês 
do Brasil, realizado em 1961, 
em Belo Horizonte (MG).

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Marcha dos excluídos ocorre sempre no dia 7 de setembro em várias capitais brasileiras para pedir justiça social, moradias e protestar contra a corrupção 

O feriado do Dia da Indepen-
dência foi movimentado em Brasí-
lia, no ano passado. Além do tradi-
cional desfile de 7 de Setembro e 
da Marcha Nacional contra a Cor-
rupção, a 17ª edição do Grito dos 
Excluídos foi às ruas da capital fe-
deral por justiça social e garantia 
de direitos.

De acordo com o represen-
tante da coordenação nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), Aparecido 
Ramos, cerca de 3 mil pessoas par-
ticiparam do protesto. Os manifes-
tantes se concentraram às 10h em 
frente à Catedral Metropolitana. O 
ato foi em conjunto com a Marcha 
Brasil Contra a Corrupção.

Com o lema “Pela Vida Grita 
a Terra. Por Direitos, Todos Nós”, 
os protestos tiveram como alvo os 
escândalos de corrupção, os mega-
projetos na Amazônia, as mudanças 
no Código Florestal e até as obras 
para a Copa do Mundo de 2014.

Para Ramos, o governo pre-
cisa incluir a reforma agrária nos 
programas sociais. “Se colocasse, 
acabaria com a fome e a miséria. 
Queremos colocar o tema na or-
dem do dia, para ser discutido e 
tratado com seriedade”.

A pernambucana Juliana Vi-
torino, 26 anos, participou do 
protesto com integrantes do Movi-
mento de Libertação dos Sem Ter-
ra (MSLT). Segundo ela, a reforma 
agrária é um tema esquecido pelos 
brasileiros. “Não podemos fazer 
com que isso aconteça. Temos de 
incluir a reforma agrária no deba-
te político.”  

O Grito dos Excluídos surgiu 
em 1995, ligado à Campanha da 
Fraternidade daquele ano. Cria-
do pelo Setor Pastoral Social da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a mobilização 
ganhou a adesão de outras enti-
dades e movimentos sociais ao 
longo dos anos.

São Paulo – A 17ª edição do 
Gritos dos Excluídos, que ocorreu 
no dia primeiro a 7 de setembro 
do ano passado, teve como tema a 
defesa da vida humana e da natu-
reza. Com o lema “Pela Vida Grita 
Terra... Por Direitos, Todos Nós”, 
movimentos sociais e pastorais so-
ciais promoveram em todo o país 
manifestações contra as drogas, 
pela reforma política, e contra a 
corrupção, entre outros assuntos. 
Na cidade de Aparecida, no Dia da 
Independência, aconteceu a maior 
manifestação, que foi feita junto 
com a Romaria dos Trabalhadores.

“O formato do grito é aberto, 
não vai se reger apenas pela pau-
ta principal. Vamos pulverizar as 
atividades”, disse Ari Alberti, co-
ordenador nacional do Grito dos 
Excluídos, à época. Na edição pas-
sada, os organizadores pretende-
ram também levar as atividades 
do evento para a periferia das 
cidades. “Na periferia é possível 
construir o ato junto com as pes-
soas, que se sentem atraídas e se 
sentem protagonistas das ativida-
des. O grito ajuda a levar forma-
ção e informação para essas pes-
soas”, completou.

Em Brasília, manifestação 
foi às ruas pedir justiça social

Vida humana e a natureza 
estiveram na pauta de 2011



Estrela da música canadense
A CANTORA CANADENSE, Alanis Morissete, que 

está em turnê pelo Brasil, aporta no próximo dia 12 
em Recife, onde fará show no Chevrolet Hall lançando 
seu novo CD Havoc and Bright Lights.

O seu staff ocupará 25 acomodações no luxuoso 
hotel Atlante Plaza, inclusive seu filho Ever Imre, que é 
um bebê, e o marido Mario Treadway. Como exigência, 
a cantora pediu apenas um frigobar extra vazio no 
apartamento em que ficará seu herdeiro.
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Marcha nupcial
CASAMENTO BACANA é o que promete ser o de 

Manuela Gonçalves e Gustavo Perazzo, hoje às 19h30 
na barroca Igreja de São Francisco, com cerimonial de 
Ana Karerina, decoração de Ivanise Targino e acom-
panhamento musical da cantora lírica Maria Juliana.

A noiva é filha dos estimados amigos Dácio e 
Dalva Gonçalves e o noivo, filho de Paulo Roberto e 
Aurene Perazzo de Morais.

Após a cerimônia religiosa, os convidados serão 
recepcionados na aprazível residência dos pais da 
noiva, em Água Fria, com buffet do Sonho Doce, bolo 
de Maria Helena Moura e o bom gosto musical do 
grupo Nossa Voz, seguido da banda Samba de Elite.

Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo é a aniversariante de hoje

Advogada Ana Cláudia 
Nóbrega Vital do Rêgo, 
executiva Aparecida 
Candeia, médico Evaldo 
Dantas da Nóbrega, 
empresários Fred Fer-
reira e José Artur Melo 
de Almeida, radialista 
Ademilson Maia, com-
positor Flávio Eduardo 
Fuba Ribeiro Coutinho, 
professora Vera Luce-
na, Sras. Márcia Rolim e 
Fátima Casado.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A guerra entre os 
sexos é a única em que 
ambos os lados dormem 
regularmente com o 
inimigo”

“Se você fisgar 
um homem, o melhor 
que faz é devolvê-lo 
ao mar”

QUENTI CRISP GLORIA STEINEM

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   Na Praça da Paz, no bairro 
dos Bancários, a pedida de hoje é 
a Feira de Adoção de Cães e Gatos, 
promovida pela  Associação de 
Proteção Animal Amigo Bicho.
   A feira é uma ótima oportuni-
dade de adotar um cão ou um gato 
que foi abandonado, resgatado  e 
tratado pela ONG e que se encon-
tra  em lares temporários à espera 
de um dono que lhe dê carinho e 
conforto. Haverá, ainda, um brechó, 
cujas vendas serão revertidas para 
a Associação.

Zum Zum Zum
   Cely Furtado está seguindo nesta segunda-feira para uma temporada de 
quinze dias nos Estados Unidos. Vai a New York e Washington.

   Hoje tem aula almoço no Espaço Gourmet da Maison du Chef, em Manaíra. 
Sob o comando de Suzana Brindeiro serão feitas delícias gastronômicas, depois 
saboreadas pelos participantes.

   As rendas e os tomara-que-caia reinaram no red carpet italiano, na abertura 
do Festival de Cinema de Veneza, ocorrido na última quarta-feira. O evento foi no Palazzo 
del Cinema naquela famosa cidade italiana.

Vera e Potengi Lucena, ela está aniversariando hoje

Manuela Gonçalves e Gustavo Perazzo são os noivos de hoje na Igreja São Francisco

Feto sem cérebro
O MÉDICO PARAIBANO, Eduardo Borges da Fonse-

ca, foi destaque em matéria no jornal Folha de S.Paulo 
com um estudo sobre como a mulher pode evitar feto 
sem cérebro na gravidez.

Professor de obstetrícia da UFPB, Eduardo anali-
sou quase 500 mulheres no Nordeste e observou que 
15% delas usavam ácido fólico como prevenção antes 
e no início da gravidez. Parte deste estudo foi feito na 
Nova Diagnóstico por Imagem, referência em exames 
de Medicina Fetal e consta de uma cartilha lançada pela 
Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.

FOTO:: Divulgação

Poeta Ricardo Bezerra entre os amigos Marielza e Carlito Araújo, na comemoração 
dos seus bem vividos 50 anos no Solar do Escritor

O imaginário do Rei

SERÁ ABERTA na próxima 
terça-feira, às 19h na Estação Cabo 
Branco, a exposição O Imaginário 
do Rei - visões do universo de Luiz 
Gonzaga, com curadoria de Bené 
Fonteles. 

A mostra, promovida pela Pre-
feitura de João Pessoa, recebeu o 
Prêmio Centenário de Luiz Gonzaga, 
concedido pela Funarte, do Ministério 
da Educação.

ATLETAS PARAIBANOS após participarem no últi-
mo domingo, em São Luís do Maranhão, do Campeona-
to Brasileiro de Musculação e Fitness, onde a Paraíba 
conquistou cinco medalhas, se preparam agora para o 
Campeonato Sul-Americano. O evento será realizado em 
outubro na cidade de São Paulo.

Artesanato

O PROGRAMA  de 
Artesanato Paraibano, pre-
sidido pela primeira-dama 
do Estado, Pâmela Bório, 
também está presente no 
Festival de Artes de Areia.

Com uma exposição 
num espaço na Avenida Ge-
túlio Vargas, naquela cidade, 
de trabalhos de artesãos 
integrantes do PAP, das ci-
dades de Santa Inês, Sapé, 
Campina Grande, Serraria, 
Ingá e Alagoa Nova.

Charme
FUI CONFERIR com as amigas Rober-

ta Aquino, Risomar Dias, Nalyje Franca e 
Robeje Calazans o renovado restaurante 
Mediterrâneo, do gourmet Ricardo Lyra, na 
Av. Olinda, em Tambaú. 

O restaurante está um charme e a 
cozinha continua da melhor qualidade, com 
propostas agora de abrir também para o 
almoço, informou Ricardo.
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Simpósio de Contabilidade
O EX-MINISTRO da Previdência e ex-secretário 

executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Machado 
será palestrante destaque do I Simpósio Paraibano de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público que acontecerá 
de 21 a 22 deste mês, no auditório do Fórum Cível “Des. 
Mário Moacyr Porto”.

O evento é uma promoção do Conselho Regional de 
Contabilidade, presidido por Gilsandro Macedo.

Looks de verão

CHEGA AGORA EM SETEMBRO 
às lojas de O Boticário a linha Make 
B. Miami Sunset, lançadas pelo 
make up artist Fernando Torquatto 
nos últimos desfiles do São Paulo 
Fashion Week. 

Formada por tons vivos e vi-
brantes e, como o laranja será a cor 
do ano, está destacada nas embala-
gens e em alguns produtos da linha.

Poética
O GRUPO CAIXA BAIXA expõe sua 

poesia no projeto Parede Poética na Biblio-
teca do Estado, no centro da cidade, entre 
os dias 3 a 28 de setembro. 

Já na Estação Ferroviária, no Varadou-
ro, a Parede Poética leva a obra do blogueiro 
e poeta Ivaldo Gomes para expor de 6 a 28 
deste mês.

Havaianas

FAMOSA  pelas san-
dálias de borracha feitas 
na Paraíba, a Havaianas 
convidou o estilista inglês 
Matthew Williamson para 
lançar dois modelos de 
galochas. Um deles, com 
a mesma estampa de um 
de seus modelos da cole-
ção inverno 2013 e outro 
com motivos de pavão. 
Por enquanto, produtos 
só para os mercados 
americano e europeu.

Fisioculturismo

   A paulista Tina Andreole comemorou seu aniversário, ontem, oferecendo 
um almoço no restaurante Nau para amigas leais.
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PC desarticula gangue na capital
operação “liberdade”

Governo do estado abre  
hoje em João pessoa a 
Semana da pátria

página 14

Após cinco meses de in-
vestigação o serviço de inteli-
gência da Polícia Civil do Es-
tado deflagrou na manhã de 
ontem a Operação “Liberdade”, 
sob o comando da delegada 
Maria Soledade e conseguiu 
desarticular uma gangue de 
traficantes na capital. No total 
13 pessoas foram presas e 18 
mandados de busca e apreen-
são foram cumpridos nos bair-
ros Renascer, Ilha do Bispo e 
Valentina, em João Pessoa, e no 
município de Bayeux (Região 
Metropolitana de João Pessoa). 
Os nomes de todas as pessoas 
detidas na Operação Liberdade 
foram fornecidos através de 
entrevista coletiva na Central 
de Polícia pela delegada Maria 
Soledade, delegada geral Iva-
nisa Olímpio e pelo delegado 
adjunto André Rabelo.

Entre os presos, o por-
tador de deficiência física 
Esteves Williams da Silva, 49 
anos, é acusado de ser o líder 
do tráfico no Bairro Renascer 
I. Também conhecido como 
“Mago Lila”, ele foi encontrado 
pela polícia em sua residência 
totalmente despido. Na resi-
dência de Williams além de 
drogas e armas, a polícia en-
controu mais de R$ 2 mil em 
notas de R$ 10, R$ 20 e um 
grande esquema de circuito 
interno de TV de onde ele mo-
nitorava praticamente todo o 
bairro. De dentro de sua casa 
ele via através de seu telão de 

Treze pessoas foram 
presas na ação, onde foram 
apreendidas armas e drogas

FOTOS: Evandro Pereira

42 polegadas quem entrava 
ou saía do Renascer. 

Segundo a delegada So-
ledade, o comércio de drogas 
da localidade era liderado 
por Mago Lila e Maria Cilene 
Amâncio da Silva, 37 anos, era 
sua tesoureira. A delegada dis-
se, ainda, que eles comanda-
vam o tráfico naquele bairro há 
cerca de dez anos e obrigavam 
praticamente todos os mora-
dores a serem vendedores de 
drogas e cúmplices dele. Sole-
dade lembrou que Mago Lila 

já tinha passagem pela polícia 
quando foi preso no ano de 
2009 por tráfico de drogas.

O advogado do acusado, 
Antônio da Silva, esteve na 
Central de Polícia e informou 
que seu cliente, o Mago Lila, 
não tem culpa de nada e que 
ele é um simples comerciante 
de cesta básica. Sobre o mega 
circuito interno de TV que 
ele tinha em casa, o advoga-
do explicou que ele utilizava 
o monitoramento das ruas do 
bairro por estar recebendo 

ameaças de morte por parte 
de uma gangue de marginais. 
Por outro lado, a delegada dis-
se que as câmeras eram utili-
zadas para ele não ser surpre-
endido em casa pela polícia.

Mago Lila, tido como co-
mandante do Bairro Renascer, 
foi preso na manhã de ontem 
juntamente com seus empre-
gados, por associação ao trá-
fico e formação de quadrilha. 
Entre o grupo estão homens, 
mulheres e adolescentes. Al-
guns deles inclusive estão sen-

do investigados por crime de 
homicídio.

Foram presos pela Polí-
cia Civil na Operação “Liber-
dade”: Wilma Ferreira da Sil-
va, 25 anos, filha do acusado 
de ser o chefe do tráfico no 
Renascer; José Paulo Mari-
nho, 35 anos; Kummerien 
Bruce Graysenny Lira Mo-
reira, 23 anos; Genival Freire 
Pedrosa, 73 anos, conhecido 
como Tibério, - com ele foi 
apreendido um revólver cali-
bre 32; José Adriano da Con-

ceição, 26 anos, conhecido 
como Sansão, - com ele foram 
apreendidas uma quantidade 
de maconha e pedras de cra-
ck; Pedro Henrique Pessoa de 
Moraes, 20 anos; Maria Cile-
ne Amâncio da Silva, 37 anos; 
Jaciara de Fátima Calixto, 
34 anos; Rosenberg da Silva 
Guedes, conhecido como Ni-
nho; Wellington Fonseca Soa-
res, 21 anos, conhecido como 
Leto; Julio Cezar dos Santos, 
27 anos e Fabiana Ferreira do 
Nascimento, 42 anos. 

O projeto social 
“Uma Nota Musical que 
Salva”, fez ontem a fes-
ta de primeiro aniversá-
rio de existência come-
morando a mudança de 
comportamento de apro-
ximadamente 70 crianças 
e adolescentes de baixa 
renda, que ao invés de 
estarem nas ruas, possi-
velmente sendo vítimas 
do tráfico, estão estudan-
do música, língua estran-
geira e se aperfeiçoando 
em diversos instrumentos 
musicais, além de serem 
alunos assíduos de esco-
las públicas. A Ong que 
vem mudando o dia a dia 
dessas crianças se situa na 
Rua General Barros Rego, 
294, no Bairro Mandaca-
ru, em João Pessoa, e uti-
liza a música como instru-
mento de inclusão social. 

Segundo a coordena-
dora geral da ONG, Lauri-
ceia Teixeira Rodrigues, o 
projeto vem fazendo tan-
to sucesso que vem rece-
bendo apoio do Detran, 
do Sindicato dos Taxistas 
e de outras empresas de 
João Pessoa. O Detran já 
se comprometeu a doar 
no próximo dia 18, quan-
do se inicia a Semana Na-

cional do Trânsito, dez 
computadores. Já o Sindi-
cato dos Taxistas também 
vem colaborando finan-
ceiramente com a ONG 
objetivando a compra de 
instrumentos musicais. 

A banda de música da 
Polícia Militar do Estado 
participou da festa de ani-
versário da Ong executan-
do diversos dobrados. Lau-
riceia Rodrigues afirmou 
que o projeto, além das 
crianças, beneficia toda 
a comunidade de Man-
dacaru. As crianças que 
frequentam a ONG têm 
aulas de música, língua es-
trangeira, reforço escolar e 
em breve, informática. ”A 
gente matricula a criança 
com cerca de oito anos e 
ele encerra a passagem 
pela ONG com 17 anos, 
sem gastar um centavo e 
sai pronta para entrar no 
mercado de trabalho”, dis-
se a coordenadora.

Francisco de Assis, 10 
anos, disse que o projeto 
mudou totalmente sua 
vida. Além de aulas de 
inglês ele vem aprenden-
do a tocar flauta e vio-
lão. “Quando crescer vou 
querer ser músico e ao 
mesmo tempo professor 

Projeto tira crianças e adolescentes das ruas
UMa NoTa MUSiCal QUe SalVa

de informática”, ressaltou 
o garoto. 

Ivonete dos Santos, 
mãe do estudante Artur 
Gomes dos Santos, afir-
mou que seu filho não ti-
nha nem ideia do que era 
um instrumento musical, 
mas depois que passou a 
frequentar a ONG se in-
teressou totalmente pelo 
universo da música e em 
casa fica querendo ler par-
tituras. “O mundo dele deu 

um giro de 80 graus e ele, 
ao invés de estar queren-
do brincar com os colegas, 
agora tem interesse em 
aprender, em ser gente”, 
observou Ivonete.

Algumas tendas foram 
armadas para as atividades 
do primeiro aniversário do 
projeto onde as crianças 
e seus familiares tiveram 
atendimento médico, corte 
de cabelo e palestras sobre 
educação no trânsito, den-

tre outras ações. A progra-
mação que teve início às 
9h, terminou às 20h30 com 
apresentação musical dos 
alunos do projeto e de seus 
professores. No final foi re-
alizado um show gospel. 

Nota Musical
A ONG ‘Uma Nota Mu-

sical que Salva’ tem o objeti-
vo de evitar que a garotada 
seja vítima das drogas como 
usuário ou como “aviões” 

do tráfico. A meta do 
projeto é conduzir fu-
turos cidadãos e cidadãs 
daquela comunidade a 
seguirem com os estu-
dos e tocando instru-
mentos musicais. O pro-
jeto nasceu a partir de 
uma ideia do casal José 
Severino da Silva e Lauri-
ceia Teixeira Rodrigues. 

“O bairro de Man-
dacaru era reconhecido 
como o mais violento da 
capital, então eu senti a 
necessidade, junto com 
a minha família, de fa-
zermos algo para mudar 
essa estatística”, revelou 
Lauriceia, e acrescentou: 
“eu e meu esposo aten-
demos aqui várias mães 
que tiveram seus filhos 
assassinados no bairro e 
todos adolescentes, ago-
ra, com o projeto, ao in-
vés de vê a mãe choran-
do ao enterrar seu filho, 
queremos vê-la choran-
do de alegria na apre-
sentação de seu filho no 
palco”, declarou. Quem 
quiser apoiar o projeto 
os contatos podem ser 
feitos por meio do twit-
ter @umanotamusical e 
pelos celulares (83) 8603 
2473 / 8726 2473. (JA)

O primeiro aniversário de existência do projeto social foi comemorado ontem com várias atividades

José Alves
zavieira2@gmail.com

A delegada Maria Soledade (E) comandou a Operação “Liberdade”, que teve o apoio da delegada geral Ivanisa Olímpio e do delegado adjunto André Rabelo



Governo do Estado abre hoje 
na capital a Semana da Pátria
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O Governo do Estado 
abre hoje às 7h30, na Praça 
João Pessoa, a Semana da 
Pátria, com a apresentação 
da banda da Polícia Militar, 
banda de música do CNEC 
e a corrida do fogo simbóli-
co. Durante toda a semana, 
haverá ato solene de has-
teamento (pela manhã) e 
arriamento (final da tarde) 
da Bandeira Nacional. No 
dia 7 de Setembro, será re-
alizado o tradicional desfile 
cívicomilitar com a partici-
pação de militares federais 
e estaduais, escolas, órgãos 
estaduais, autarquias e enti-
dades de classe.

Os participantes da cor-
rida do fogo simbólico sairão 
da Praça da Independência 
às 7h30 em direção à Praça 
João Pessoa, onde deverão 
chegar por volta das 8h, para 
o acendimento da pira. 

Todos os dias, o hastea-
mento e arriamento da Ban-
deira Nacional contará com 
a participação das Bandas do 
Exército, da Polícia Militar e 
5 de Agosto. A programação 
do Governo do Estado prevê 
ainda a realização dos VI Jo-
gos da Semana da Pátria para 
Integração das Forças de Se-
gurança do Estado da Para-
íba, no Centro de Educação 
da Polícia Militar. Os jogos 
serão abertos na segunda-
feira, dia 3, às 18h, e encer-
rados na quarta-feira, dia 5. 

Campina Grande
Em Campina Grande, 

a Semana da Pátria come-
ça neste sábado (1), com o 
hasteamento da bandeira 
que será realizado na Praça 
da Bandeira, no centro, às 
7h30. De acordo com a se-
cretária adjunta de educação 
do município, Katia Cristina, 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Solenidade será realizada 
na Praça João Pessoa, com 
apresentação da banda da PM
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durante toda a semana, ha-
verá o hasteamento e o ar-
riamento da bandeira, com 
a participação de alunos de 
escolas públicas e creches 
municipais, além de estudan-
tes de escolas particulares e 
representantes de diversos 
segmentos da sociedade.

No dia 7 de Setembro, 
haverá o desfile cívico com a 
participação de aproximada-
mente 11 bandas marciais, 
além do desfile dos militares. 
A apresentação das bandas 
se iniciará às 8h, com con-
centração no final da Rua 
Vila Nova da Rainha, nas 
margens do Açude Velho. As 
bandas irão percorrer a Ave-
nida Severino Cruz. Segundo 
Katia Cristina, o desfile deste 
ano terá o diferencial na se-
quência das apresentações. 

“As ongs e instituições 
irão desfilar primeiro, se-
guido da apresentação das 
escolas e finalizando com o 
desfile militar”, disse Katia. A 
secretária adjunta de educa-
ção citou que este ano a orga-
nização do evento espera um 
aumento no número de pes-
soas que irão acompanhar os 
desfiles. “Para garantir a se-
gurança da população e dos 
membros das bandas mar-
ciais, haverá diversos pontos 
de apoio em todo o trecho do 
desfile com barracas do Cor-
po de Bombeiros, da Defesa 
Civil, da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Pú-
blico, além de ambulâncias 
e postos de atendimento de 
saúde”, completou Katia.

Em Cajazeiras 
As comemorações da Se-

mana da Pátria em Cajazeiras 
terão ponto alto no dia 7 de 
Setembro, com a realização 
de vários atos cívicos. A Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, juntamente com várias 
instituições e entidades da 
sociedade, já definiu toda a 
programação que será cum-
prida para marcar a data.

De acordo com a progra-

mação, na parte da manhã, 
haverá o hasteamento dos 
pavilhões no Paço Munici-
pal, seguido de competições 
esportivas. No período da 
tarde, acontecerá o tradicio-
nal desfile na Avenida Padre 
Rolim, com a participação 
do Tiro de Guerra 07 011, do 
Corpo de Bombeiros, da Po-
lícia Militar e de estabeleci-
mentos de ensino do Estado, 
do Município e da rede par-
ticular.

 
Em Itaporanga
Em Itaporanga, o desfile 

cívico de 7 de Setembro acon-
tecerá na Avenida Getúlio 
Vargas, no centro da cidade. 
Como sempre, o desfile será 
aberto pelos homens do 13º 
Batalhão da Polícia Militar. A 
festa também atrai pessoas 
de cidades circunvizinhas, 
a exemplo, de Boa Ventu-
ra, Curral Velho, Diamante, 
Igaracy, dentre outras, nota-
damente pais de alunos que 
estudam em Itaporanga. 

O dispositivo para o 

desfile será aberto pelo 13º 
Batalhão de Polícia Militar, 
seguido pela representa-
ção do SAMU, pela banda 
Fanfarra Marta Batista de 
Moura, Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Pa-
dre Diniz, Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Si-
meão Leal, Escola Estadu-
al de Ensino Fundamental 
Dr. Manoel Diniz, Instituto 
Educacional Santa Mônica, 
Instituto Educacional Jar-
dim Mágico da Criança, Co-
légio Monteiro Lobato, Gru-
po de Incentivo à Cultura de 
Itaporanga, Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio Adalgisa Teódulo 
da Fonseca, ENE Professor 
Francelino de Alencar Ne-
ves, e, por último, a Banda 
Filarmônica e Colégio Dio-
cesano ‘Dom João da Mata’.

Ao final do desfile, to-
dos se dirigirão até a Praça 
João Pessoa para a cerimô-
nia de arriamento dos Pavi-
lhões: Nacional, Estadual e 
Municipal. 

Todos os dias, um caminhão 
carregando o equivalente a qua-
tro toneladas de lixo é retirado 
das galerias e canais de João 
Pessoa. São quatro mil quilos 
de detritos, desde sacolas plásti-
cas, embalagens e garrafas até 
pneus, papéis, vidro, calçados 
e restos de colchões. E de onde 
vem tanto resíduo? Das mãos da 
população. É ela quem descarta 
o lixo nas ruas, sem qualquer cui-
dado com o seu armazenamen-
to. O papelzinho da bala, o copo 
descartável e a latinha de refrige-
rante são jogados no chão como 
se, ao cair lá, deixassem de existir, 
num passe de mágica.

O resultado são os trans-
tornos que atingem pessoas de 
todas as camadas sociais e faixas 
etárias. Alagamentos, prolifera-
ção de doenças e trânsito lento 
ou interrompido são alguns de-
les, como se constata a cada pe-

ríodo de chuva na capital. A falta 
de consciência de alguns se volta 
contra todos. “Cada pessoa de-
veria fazer a sua parte e jogar o 
lixo em local adequado, para ser 
recolhido pelo caminhão da co-
leta e evitar contratempos. To-
dos nós saímos prejudicados por 
essa falta de cidadania”, disse 
Luiz Rabelo, titular da Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra).

A limpeza e a desobstru-
ção de galerias fazem parte das 
ações de manutenção da Seinfra, 
desempenhadas rotineiramente. 
Segundo Vânia Franca, diretora 
de Manutenção, devido à força 
das águas, o lixo jogado nas ruas 
é carregado para dentro das re-
des de drenagem e, com isso, 
as galerias ficam entupidas – é 
então que a água, que não tem 
por onde escorrer, alaga ruas e 
dificulta a passagem de veículos 
e pedestres.

 Há galerias onde é recorren-
te a retirada de grandes quanti-
dades de resíduos. Elas ficam no 
Centro e nas vias de grande fluxo 
de veículos, como a Rua Francisco 
de Souza Lustroso Cabral (Cristo), 
e as avenidas Rui Barbosa (Torre) 
e Coremas, com a João Machado 
e a Maximiano Figueiredo. “É 
comum vermos pessoas jogan-
do o lixo na rua depois de fazer 
um lanche, seja caminhando ou 
pelas janelas de carros e ônibus. 
É muito desrespeito”, analisou o 
secretário.

Trabalho da Emlur
A Autarquia Municipal de 

Limpeza Urbana (Emlur) tam-
bém vive às voltas com o lixo pro-
duzido em João Pessoa – seja o 
domiciliar, que é recolhido pelos 
caminhões em dias agendados, 
seja o que é colocado em lixeiras 
públicas ou simplesmente joga-
do no chão.

Contabiliza-se que são pro-
duzidas, na capital, mais de 33 
toneladas de lixo por mês, o que 
dá pouco mais de 1.112 tonela-
das por dia. Cada habitante pro-
duz aproximadamente um quilo 
e meio de lixo, diariamente.

 
Código de Trânsito
De acordo com o artigo 172 

do Código de Trânsito Brasilei-
ro, é proibido atirar do veículo 
ou abandonar em via pública 
objetos ou substâncias. Trata-se 
de uma infração média. O mo-
torista poderá perder quatro 
pontos na carteira de habilita-
ção e pagar uma multa de 80 
UFIRs  (R$ 85,13).

 Jogar lixo pela janela com-
promete a limpeza das vias 
públicas, como pode causar 
acidentes e colocar em risco a in-
tegridade física de pessoas que 
venham a ser atingidas pelos 
objetos atirados. Restos do lan-

chinho rápido, maços de cigarro 
e outras embalagens, folhas de 
papel, latas de refrigerantes, es-
pigas de milho e até coco verde 
voam de ônibus e carros, dia e 
noite, por toda a cidade.

 
Código de Postura
O Código de Postura de 

João Pessoa também faz men-
ção à importância da preserva-
ção da limpeza nos logradouros 
públicos, como no artigo 6º, que 
diz: “Fica vedado: lançar resídu-
os do interior das residências, 
dos terrenos e dos veículos, in-
clusive graxosos, terras exce-
dentes, entulhos ou quaisquer 
objetos de que se queira descar-
tar”. Já o artigo 8° diz que “não 
é permitido obstruir com mate-
rial ou resíduos, caixas públicas 
receptoras, sarjetas, valas e ou-
tras passagens de águas pluviais, 
bem como reduzir sua vazão por 
meio de tubulações”.

Lixo jogado na rua é o principal causador de alagamentos
quEsTão dE CIdadanIa

O Hemocentro da Paraíba vai participar, mais uma 
vez, do desfile cívico de 7 de Setembro desse ano. Todos 
os preparativos já estão sendo organizados pela direção 
geral e pela coordenação de Ações Estratégicas do ór-
gão. “A expectativa é que 70 pessoas, entre doadores, 
funcionários e crianças participem do desfile”, comentou 
a diretora-geral do Hemocentro, Sandra Sobreira.

A coordenadora de Ações Estratégicas do Hemocen-
tro, Divane Cabral, informou que 40 pessoas já se inscre-
veram para participar do desfile. Os interessados devem 
comparecer ao setor de Ações Estratégicas para fazerem 
a sua inscrição. “O número de participantes é limitado e 
vamos inscrever apenas 70 pessoas”, alertou.

Divane Cabral disse que serão quatro pelotões for-
mados por homens e mulheres doadoras de sangue e 
funcionários, que carregarão faixas informando sobre a 
importância da doação de sangue e das ações e serviços 
executados pelo órgão.

O desfile também contará com a participação do 
“Doador Futuro”, formado por crianças filhos de doado-
res, funcionários e de escolas que vão entregar à popu-
lação uma bola na forma de coração com uma mensa-
gem sobre a importância do ato de doar sangue. “Essa 
é mais uma oportunidade para mostrarmos à população 
a importância da doação de sangue como também apre-
sentar as ações e serviços que realizamos frequentemen-
te para mantermos regular o nosso estoque de sangue”,  
destacou  a diretora-geral do Hemocentro.

Hemocentro 

Durante toda a semana haverá ato solene de hasteamento, pela manhã, e arriamento, no final da tarde, da Bandeira Nacional



São José do Brejo do Cruz tem 
o menor número de habitantes
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São José do Brejo do 
Cruz, localizado no Sertão, é 
o município que possui o me-
nor número de habitantes na 
Paraíba – são apenas 1.707. 
João Pessoa – com 742.478 
habitantes – é a cidade mais 
populosa do Estado e vem 
apresentando um crescimen-
to populacional a cada ano. 
Em 12 anos, a população da 
capital cresceu 24,17%. A 
população paraibana, a quin-
ta maior do Nordeste, está 
estimada em 3.815.171 ha-
bitantes, 48.643 pessoas a 
mais do que em 2010, quan-
do chegou a 3.766.528.

Os dados constam das 
estimativas das populações 
residentes nos 5.565 muni-
cípios brasileiros em 1º de 
julho de 2012, conforme le-
vantamento realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística - IBGE. 
Esse estudo é fundamental 
para o cálculo de indicadores 
econômicos e sociodemográ-
ficos nos períodos intercen-
sitários e é usado pelo Tribu-
nal de Contas da União como 
parâmetro na distribuição do 
Fundo de Participação de Es-
tados e Municípios

Conforme as estimati-
vas do IBGE, a população de 
João Pessoa vem crescen-
do a cada ano. Em 2000, a 
capital paraibana possuía 
597.934 habitantes; subiu 
para 674.762 em 2007, para 
702.235 em 2009 e aumen-
tou para 733.154 em 2011. 
Campina Grande, segundo 
município mais populoso da 
Paraíba, também apresentou 
crescimento populacional, 
embora tenha sido em me-
nor intensidade: em 2000, 
tinha 355.331 habitantes, 
aumentando para 383.764 
em 2009, 387.643 em 2011 e 
agora tem 389.995 habitan-
tes, uma elevação de 9,76% 
em 12 anos.

A população paraibana, é a 
quinta maior do Nordeste, 
com 3.815.171 habitantes

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O município de São José 
do Brejo do Cruz, por sua 
vez, tomou o lugar de Parari, 
que em 2011 era o município 
menos populoso da Paraíba, 
com 1.242 habitantes e figu-
rava entre os 15 municípios 
menos populosos do Bra-
sil, ocupando a 10ª posição. 
Após quatro anos consecu-
tivos de decréscimo popu-
lacional, Parari conseguiu 

uma elevação de 46,22% no 
seu número de habitantes, 
passando de 1.242 em 2011 
para 1.816 este ano.

Depois de João Pessoa e 
Campina Grande, os municí-
pios mais populosos da Para-
íba são: Santa Rita (121.994), 
Patos (102.020) e Bayeux 
(100.543). Além de São José 
do Brejo do Cruz, outros cinco 
municípios não conseguiram 

atingir 2 mil habitantes: Areia 
de Baraúnas (1.901), Parari 
(1.816), Coxixola (1.802), Ria-
cho de Santo Antônio (1.781) 
e Quixaba (1.759).

No país 
A população brasilei-

ra alcançou 193.946.886 de 
pessoas, segundo estimativa 
do IBGE. Segundo a estimati-
va, a população cresceu 1,57 

milhão (0,81%), em relação a 
julho de 2011. Pela projeção, 
o Estado de São Paulo é o 
mais populoso, com 41,9 mi-
lhões de pessoas (21,6% do 
total de habitantes do país).

Depois de São Paulo, Mi-
nas Gerais é a unidade da Fe-
deração mais populosa (19,8 
milhões), seguida do Rio de 
Janeiro (16,2 milhões), da 
Bahia (14,1 milhões), do Rio 

Grande do Sul (10,7 milhões), 
Paraná (10,5 milhões), de 
Pernambuco (8,9 milhões) e 
do Pará (7,7 milhões).

O município de São Pau-
lo continua sendo a cida-
de mais populosa do Brasil 
com aproximadamente 11,4 
milhões de pessoas (27% 
dos residentes no Estado e 
5,86% do total da população 
brasileira).

O Empreender Paraíba 
realizou, nesta semana,  en-
contro temático de acesso ao 
crédito e desenvolvimento co-
munitário com mulheres do 
Cariri paraibano. Na ocasião, 
estiveram presentes represen-
tantes do Centro da Mulher 
8 de Março e da ONG Cunhã 
– Coletivo Feminista. Eles dis-
ponibilizaram orientação às 
interessadas na formalização 
dos projetos apresentados a 
linha de crédito “Empreender 
Mulher”.

O encontro aconteceu em 
São João do Tigre e Camalaú, 
municípios do Cariri paraiba-
no. Segundo a técnica de gê-
nero do Centro da Mulher 8 
de Março, Endira Demétria, o 
momento foi muito proveitoso 
e ajudou as mulheres a apro-
veitarem o Programa. “Temos 
esta parceria com o Empre-
ender, desde o ano passado, e 
estamos felizes com os resul-
tados até agora”, conta Endira.

Ela acompanha as ques-
tões referentes às necessida-
des das mulheres da Região in-
centivando também a geração 
de emprego e renda para mais 
autonomia.

A gerente de projetos da 
Ong Cunhã, Lúcia Lira, é res-
ponsável pelo acompanha-
mento dos projetos desses 
grupos na região. “Tivemos 
projetos encaminhados. Em 
setembro vamos fazer oficina 
para mais 19 grupos. As mu-
lheres estão bem animadas e 
todas nós conseguimos neste 
encontro tirar as nossas dúvi-
das sobre o Programa”, disse 
Lúcia.

A linha de crédito “Em-
preender Mulher” é destinada 
à concessão de financiamento 
para mulheres em situação de 
violência ou vulnerabilidade 
social. O encaminhamento ao 
crédito é realizado pela Secre-
taria de Estado da Mulher e 
Diversidade Humana.

Parceria impulsiona o 
Empreender Mulher

NO CARIRI

As contratações re-
alizadas pelo Banco do 
Nordeste bateram novo 
recorde no 1º semes-
tre de 2012 na Paraíba, 
atingindo o montan-
te de R$ 588,8 milhões 
aplicados, num total de 
161.914 operações. O 
valor aplicado é 60,8% 
maior que o investido 
no primeiro semestre 
do ano anterior. 

Os financiamentos 
com recursos do Fundo 
Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste 
(FNE), principal funding 
do banco, superaram em 
62,6% o volume do perí-
odo concedido em 2011 e 
alcançaram a soma de R$ 
183,5 milhões. 

 Microcrédito e MPE

Maior responsável 
pela pulverização dos 
recursos emprestados 
do Banco do Nordeste 
em toda a Paraíba, a 
área de microcrédito 
contratou R$ 195,7 mi-
lhões no primeiro se-
mestre de 2012, 66,4% 
a mais, na comparação 
semestral, totalizando 
130.594 operações. 

O desempenho be-
neficiou microempreen-

dedores urbanos e rurais, 
por meio dos respectivos 
programas Crediamigo e 
Agroamigo. Para Micro 
e Pequenas Empresas 
(MPE) o Banco investiu 
o montante de R$ 97,6 
milhões, através de suas 
linhas de crédito de lon-
go e curto prazos. 

 Pronaf
O Programa Nacio-

nal de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar  
(Pronaf) teve uma apli-
cação de mais de R$ 47,2 
milhões na agricultura 
do Estado, um valor su-
perior 46,2% em relação 
ao semestre de 2011.  
Foram realizadas 15.553 
operações no âmbito do 
programa.

Banco do Nordeste aplicou  
R$ 588,8 milhões no Estado

PRIMEIRO SEMESTRE

O valor aplicado 
é 60,8% maior 
que o investido 
no ano de 2011

Presidiários vão 
prestar Exames 
Supletivos hoje 
e amanhã

Setecentos e quarenta 
detentos do Sistema Peniten-
ciário irão se submeter aos 
exames supletivos dos Ensi-
nos Fundamental e Médio em 
unidades prisionais de todo 
o Estado, hoje e amanhã. Os 
próprios presos fizeram a ins-
crição para as provas, nos me-
ses de junho e julho deste ano.

A Gerência de Ressocia-
lização da Secretaria de Es-
tado da Administração Pe-
nitenciária (Seap) lembrou 
que o número de reeducan-
dos que se disponibiliza-
ram a fazer os exames pode 
sofrer alterações e que foi 
satisfatória a procura, o que 
mostra a vontade de segui-
rem na qualificação educa-
cional e profissional.

Os presos farão provas 
das disciplinas de história, 
arte, matemática, geografia, 
ciências, inglês e língua por-
tuguesa para o Ensino Fun-
damental. 

Com 742.478 habitantes, João Pessoa é a cidade mais populosa do Estado e, em 12 anos, apresentou um crescimento populacional de 24,17%, segundo o IBGE

FOTO: Arquivo
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MAC abre discussão sobre museus
REDE DE EDUCADORES

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O candidato a prefeito Guilherme Almeida, da 
coligação “Campina Grande ideal”, promoveu mais uma 
“Caminhada Verde”, desta vez promovida nos bairros 
da Estação Velha e do Tambor. Ao lado do vice, Félix 
Neto, Guilherme visitou casas e estabelecimentos 
comerciais.

l AçãO NOS bAIRROS

O prefeitável tucano Romero Rodrigues, da coligação “Por 
amor a Campina”, promoveu, ao lado do vice, Ronaldo Cunha 
Lima Filho, mais uma “Ação 45”. Os dois visitaram um dos 
bairros mais tradicionais de Campina Grande, o antigo Buraco 
da Jia, hoje Rosa Mística.

l SUbPREfEItURAS

Durante visita a vários bairros da cidade, o candidato 
Artur Bolinha (PTB) afirmou que uma das suas metas, 
caso seja eleito prefeito da Rainha da Borborema, será 
descentralizar a administração pública, por meio da criação 
de subprefeituras nos distritos de Campina.

Polêmica
 

O candidato do PSOL, 
Sizenando Leal, revelou 
ter se tornado alvo de 
uma ação do Sitrans, 
por afirmar, no guia, que 
usuários esperam até 
uma hora pelos ônibus. O 
Sitrans teria pedido que 
a Justiça determine que o 
candidato aponte onde e 
em quais horários há esse 
atraso.

Carreata

A Coligação “Campina Segue em Frente”, da 
candidata Tatiana Medeiros, realiza amanhã a primeira 
carreata. Conforme a assessoria da prefeitável, a 
concentração será na Avenida Manoel Tavares, e a 
carreata seguirá por várias ruas da cidade, visitando 
bairros diferentes.

Passeata

A candidata Daniella Ribeiro, da coligação “Pra 
Campina Crescer em Paz”, realizou uma longa caminhada 
no bairro do Jeremias. A passeata foi iniciada na 
esquina da Rua Quinze de Novembro com a Rua Simão 
Bolívar e terminou em frente ao mercado público do 
Jeremias.

Veto
 

O petista Alexandre 
Almeida havia “proibido” 
Daniella Ribeiro de usar 
qualquer alusão do partido 
de Lula na campanha. Mais 
quem ingressou na Justiça 
para vetar o uso foi o PMDB. E, 
em primeiro grau, foi vetado 
o uso de personalidades ou 
símbolos do PT por Daniella 
Ribeiro. 

Caminhada

Lançamentos 

A Editora da UEPB lançou três novos títulos: “Antônio 
Carlos Nóbrega em acordes e textos armoriais”, de Luís 
Adriano Mendes Costa; “Genealogia do Direito à Saúde”, de 
Marconi do Ó Catão; e “Orgulho de Ser Caririzeiro”, de Victor 
Paulo Sampaio. No ano passado, 22 novos títulos foram 
lançados pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. 
Segundo a direção, este ano, seis livros já foram publicados 
e outros estão na Gráfica Universitária, em processo de 
impressão, devendo ser lançados em breve.

boa notícia
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) recomendou mais um curso de Mestrado 
Profissional para a UEPB. É o Mestrado em Ciências e Tecno-
logia em Saúde, que funcionará no Campus I, para profis-
sionais das áreas de Saúde e Tecnologia. A Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa tratou a recomendação como 
uma “uma inovação, um mestrado profissionalizante que 
agregará valor ao Nordeste, colocando no mercado profis-
sionais interessados com as duas áreas”.

Temas foram propostos 
para a reunião aberta como 
o Programa Museus

Despedida

Palavras de Joacil Pereira, que morreu na quarta, no seu 
discurso de despedida na Câmara Federal, após não se reeleger: 
“Perdi a eleição. Quem perde não tem desculpa nem razão. Se, 
como dizia Goethe, política é destino, o meu destino político foi 
pobre e fugaz. “Não maldigo a sorte que me privou da destinação 
histórica de ajudar a escrever uma constituição nova para um 
Brasil novo. Consolo-me com os versos de Castilho: ‘Quisera 
abranger tudo e tudo me convida / Mas, o tempo é fugaz e curta e 
incerta, a vida’”.

FOTO: Divulgação

Kalyenne Antero
Especial para A União

A Rede de Educadores em 
Museus, REM Paraíba, é insta-
lada nacionalmente se esten-
dendo em pelo menos nove 
estados brasileiros. O Estado 
da Paraíba contribui com a 
participação há três anos. Sua 
proposta é em estudar e discu-
tir em reuniões itinerantes, no 
Estado da Paraíba, a constru-
ção de um processo de estudos 
em Educação em Museus. 

Pesquisadores, educado-
res e outros profissionais di-
recionados a esta área, se reu-
niram na manhã de ontem no 
Museu Assis Chateaubriand, no 
bairro do Catolé, em Campina 
Grande. Temas foram propos-
tos para a reunião aberta como 
o Programa Museus: constru-
ção de rede de informações do 
setor museal; Estatuto de Mu-
seus e novos instrumentos de 
gestão; Plano Nacional Setorial 
de Museus e a participação do 
Estado; Patrimônio Musealiza-
do em Risco e a integração de 
ações públicas; Programa Pon-
tos de Memória; Estratégias de 
Fomento e Financiamento aos 
Museus.

Segundo a coordenado-
ra da REM-PB, Sandra Valéria 
Félix de Santana, a população 
ainda confunde associando o 
museu apenas às escolas, inter-
ligando o nome educação com 
a escola. “O museu deve estar 
atento ao seu público que é a 

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) receberá 
mais um curso de Mestrado 
Profissional nas áreas de Saú-
de e Tecnologia. O curso, que 
foi recomendado pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) funcionará no Campus I, 
em Campina grande, e rece-
berá profissionais das duas 
áreas de atuação, que serão 
alocados pela Capes na área 
de Medicina I. 

O Mestrado em Ciências e 
Tecnologia em Saúde (MCTS) 
trabalhará com duas linhas 
de pesquisa, “Desenvolvimen-
to de Produtos e Processos 
para Tecnologias em Saúde” 
e “Regulação, Gestão e Desen-
volvimento de Projetos Tec-
nológicos de Produtos para 
a Saúde”, e os interessados 
poderão escolher qual das 
duas linhas seguirá durante a 
pós-graduação. Segundo a co-
ordenadora adjunta do curso, 
a professora de Fisioterapia, 
Railda Shelsea Rocha do Nas-
cimento, a necessidade maior 

desta pós-graduação é aten-
der a demanda dos profissio-
nais. “Existem muitas pessoas 
na área de Tecnologia que de-
sejam trabalhar com Saúde, e 
vice-versa”, citou Railda. 

A coordenadora adjunta 
explicou que a seleção para 
preenchimento de vagas pode 
acontecer já no próximo se-
mestre.

Segundo a pró-reitora de 
pós-graduação e pesquisa da 
UEPB, Marcionila Fernandes, 
esta conquista representa 
uma inovação para a institui-
ção. “Colocar no mercado de 

trabalho profissionais inte-
ressados em trabalhar com as 
duas áreas irá agregar ainda 
mais valor à região Nordeste”, 
explicou a pró-reitora. Para 
Railda Shelsea outra coisa 
importante é que o mestrado 
busca incrementar a demanda 
de pesquisa local. “Transfor-
mar a pesquisa em Produto 
Interno Bruto (PIB) para o 
país é uma responsabilidade 
do Poder Público, e a UEPB 
tem sido fundamental, pois fa-
vorece a tecnologia e a inova-
ção”, concluiu a coordenadora 
adjunta do curso.

UEPB receberá mestrado em Saúde e Tecnologia
Diogo Almeida
Espeecial para A União

Depois de confirmar que o 
atual modelo de Ensino Médio 
não é eficiente, por estar estag-
nado em um patamar baixo de 
qualidade, o Ministério da Educa-
ção (MEC) planeja uma nova gra-
de curricular para os três últimos 
anos da educação básica.

Nessa nova distribuição de 
temas em aulas, as atuais 13 dis-
ciplinas devem ser distribuídas em 
quatro áreas interdisciplinares: lin-
guagem, Ciências Humanas, Ciên-
cias da Natureza e Matemática. A 
intenção é que a mudança valha 
tanto para escolas públicas quan-
to privadas, que deixariam de ofe-
recer, por exemplo, aulas especí-
ficas de física, química e biologia 
para ter aulas mais abrangentes 
de Ciências da Natureza, com ati-
vidades que integrem as três ma-
térias. Assim, espera-se melhorar a 
qualidade do ensino.

Na avaliação da professora 
Isabelle Cristina dos Santos, da 
Escola Estadual de Ensino Funda-
mental Zuleide Cavalcante Porto, 
localizada no bairro Glória II, em 
Campina Grande, a ideia deveria 
ser aprofundada até a formação 
do próprio corpo docente das ins-
tituições de ensino.

Com Licenciatura e Bachare-
lado em História, pela Universida-
de Federal de Campina Grande – 
UFCG, a educadora está cursando 
Pedagogia, na Universidade Esta-
dual da Paraíba – UEPB e também 
atua no Ensino Médio, na rede 
privada.

“Antes de qualquer coisa, no 
que se refere ao educador, o novo 
modelo planejado pelo MEC deve 
abranger a formação do profes-
sor, concomitante à readequação 
do Ensino Médio, sobretudo na 
rede pública. Precisamos de me-

lhores condições de trabalho e 
investimento na nossa formação, 
para que junto com a escola es-
truturada, possamos qualificar a 
emissão do conteúdo para o alu-
no”, comentou Isabelle.

E é justamente sobre esse as-
pecto que as pretensões do MEC 
versam. Uma das mudanças que 
devem ser feitas para implemen-
tar essa nova grade diz respeito à 
capacitação dos professores.

O novo modelo os obrigará a 
dominar uma área mais ampla do 
conhecimento – ou ter uma for-
te integração com os professores 
das demais disciplinas –, não mais 
apenas suas matérias específicas. 
A proposta deve ser finalizada até 
o final deste ano para, posterior-
mente, ser discutida no Conselho 
Nacional de Educação. Caso seja 
aprovada, se tornará diretriz para 
todo o país.

Professora comenta pretensão do MEC de 
mudar grade curricular do Ensino Médio

própria sociedade. 
O trabalho é em conjunto 

com as escolas, as associações, 
aos taxistas, ao Clube de Mães, 
as crianças, etc. A nossa tenta-
tiva é discutir temas para aten-
der essa demanda de pessoas 
diversificadas”, disse a respon-
sável.

A educação é uma das 
principais temáticas abordada. 
Toda a preparação para as ex-
posições, a seleção de acervos 
e outros cuidados, são realiza-
dos pensando de que maneira 
poderá ser repassado para o 
público destinado.

A REM-PB, por se tratar 
de uma rede independente, 
não possui vínculos com o Go-
verno Estadual e Municipal. Os 
encontros são realizados men-
salmente e em lugares diversi-
ficados, de forma que se possa 

conhecer a instituição e saber 
de sua realidade contribuindo 
para o crescimento.

A Rede de Educadores em 
Museus também possui seus 
representantes que estão es-
palhados nas mais variadas ci-
dades paraibanas: Bananeiras,  
Alagoa Grande, Cuité, João Pes-
soa, Campina Grande, Cabacei-
ras, Soledade e outros. 

Representantes do Insti-
tuto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, e do Insti-
tuto de Patrimônio Histórico e 
Artístico do Governo do Estado 
da Paraíba (IPHAEP) são envia-
dos para as reuniões apoiando 
as discussões e fornecendo in-
formações adicionais. 

Uma das coordenadoras 
da CAHAC (Coordenadoria de 
Assuntos Históricos, Artísticos 
e Culturais), Martha Smith, es-

teve participando da reunião 
e contente com a atuação do 
programa. “É emocionante es-
tar ajudando, inclusive, eu que 
também estive na criação da 
rede de educadores, me sin-
to lisonjeada.  A inauguração 
deste local faz parte da políti-
ca estadual de museus. Por se 
tratar do museu da UEPB, a 
Paraíba ganhou um precioso 
acervo, que é o Museu Assis 
Chateaubrind”, comemorou a 
arte-educadora.

A população campinen-
se e todos os interessados 
que acreditam no trabalho do 
museu como um contribuin-
te para a educação em geral, 
podem fornecer ideias e os 
acompanhar através do e-mail: 
rem.paraiba@gmail.com e nas 
redes sociais: www.facebook.
com/remparaiba.

Museu Assis Chateaubriand, no bairro do Catolé em Campina Grande, onde aconteceram os debates



TRE conclui julgamentos na segunda
PROCESSOS NA JUSTIÇA

Mais de 500 casos já foram 
julgados, faltando ainda 110 
processos para análise
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Debate com candidatos 
em Campina é suspenso 
após confusão
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Políticas
17

Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 7h30, 
toma café da manhã no mer-
cado público do Rangel. Às 
13h30, tem reunião política no 
Expedicionários. Às 15h, tem 
reunião política, no Funcioná-
rios II. Às 16h30, inaugura o co-
mitê em Mangabeira VI. Às 17h, 
faz caminhada em Mangabeira 
VI. Às 21h, participa de comício 
no Valentina Figueiredo.

A candidata, às 8h30, 
faz caminhada na comunida-
de Jardim Laranjeira, no José 
Américo. Às 11h, se reúne com 
estudantes. Às 12h, se reúne 
com apoiadores, no Miramar. 
Às 16h, participa da inaugura-
ção de comitê em Tambauzi-
nho. Às 17h30, faz caminhada 
no Grotão, com concentração 
próximo à feira do bairro.

O candidato, às 7h, visi-
ta feira do bairro do Bessa, na 
Avenida Washington Luiz. Às 
9h, se reúne com lideranças 
religiosas, próximo ao restau-
rante da Ceasa. Às 10h, faz 
caminhada em Mangabeira, 
com concentração em frente 
ao mercado. Das 13h às 17h, 
grava o Guia Eleitoral.

A candidata prestigia, às 
12h, atividade cultural no Cen-
tro da cidade. Às 15h, se reúne 
com apoiadores da campanha 
no Conjunto dos Bancários e, 
às 21h, prestigia músicos do 
Forro Caçuá no Ancoreta Bar. 

Às 9h, faz caminhada na 
comunidade Citex, no bairro 
João Paulo II, com concen-
tração na entrada da comu-
nidade. Às 14h, se reúne com 
lideranças religiosas em Ma-
gabeira. Às 16h30, inaugura o 
comitê jovem, na orla de Ma-
naíra.

O candidato, às 8h, faz 
panfletagem na Lagoa. Às 9h, 
se reúne com apoiadores de 
campanha no comitê. Às 14h, 
participa de atividade cultural 
na praça Rio Branco. Às 22h, 
prestigia forró fora de época 
(João Pedro) da Artec (Asso-
ciação dos Correios).

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
deve concluir na próxima se-
gunda-feira o julgamento de 
todos os recursos relativos 
a registros de candidaturas 
de prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores que foram inde-
feridos pelos Cartórios Elei-
torais nos 223 municípios. 
Faltam ainda 110 processos 
que devem entrar na próxi-
ma sessão da Corte. Já foram 
julgados 529 recursos; des-
ses, 153 foram indeferidos, 
e a maioria dos candidatos 
que tiveram o registro nega-
do deve recorrer ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

A Justiça Eleitoral pa-
raibana ultrapassou o prazo 
estabelecido pelo calendário 
eleitoral do TSE para julga-
mento de todos os recursos 
dos candidatos, que deveria 
ter sido encerrado no dia 23 
do mês passado. A demora 
no julgamento dos registros 
ocorreu também em outros 
tribunais do país.

De acordo com a secre-
tária de Tecnologia da In-
formação do  TRE, Luciana 
Norat, e seguindo o calen-
dário eleitoral, no dia 17 de 
setembro serão geradas as 
mídias com as informações 
dos candidatos que estão 
aptos e concorrendo às elei-
ções. No dia 20 de setembro, 
os servidores vão começar a 
dar  carga nas 11 mil urnas 
espalhadas no Estado. Até 
agora, nas urnas só existem 
informações dos eleitores 
paraibanos que foram pro-
cessadas em maio deste ano, 
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após encerrar o prazo do ca-
dastramento eleitoral. 

Indeferimentos
Ontem, durante sessão 

da Corte Eleitoral os juízes 
indeferiram mais três recur-
sos, entre eles, o registro da 
candidata à prefeitura do 
município de Bayeux, Sara 
Cabral. Os juízes acompa-
nharam o entendimento do 
Ministério Público Eleitoral 
e negaram o provimento da 
ex-prefeita do município. 
Agora, ela deve recorrer ao 
TSE. Ainda nessa sessão, fo-
ram julgados sete recursos e 
quatro tiveram as candidatu-
ras liberadas.

 No entendimento do re-
lator do processo, juiz João 
Bosco Medeiros, disse que fi-
cou configurado o ato doloso 
de improbidade administra-
tiva. A ex-prefeita Sara Cabral 
teve sua candidatura indefe-
rida em primeira instância 
pelo juiz Antônio Rudimacy 
de Sousa, da 61ª Zona Eleito-
ral, por ter as contas rejeita-
das pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) e o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
Por isso, a candidata foi en-
quadrada na Lei da Ficha da 
Limpa.

Também foram indefe-
ridos os recursos de Wilton 
Pontual de Oliveira (candida-
to a vice-prefeito de Pilar) e 
Jorge Leite de Sousa (candi-
dato a vereador do município 
de Tavares). Os candidatos 
que tiveram as candidaturas 
liberadas  foram: Lucrécia 
Adriana Dantas (candidata a 
prefeita de Santarém); Odir 
Pereira Borges Filho (candi-
dato a prefeito de Catinguei-
ra); João Batista Medeiros 
(candidato a vice-prefeito de 
São João do Tigre); Marcília 
Caetano Fausto (candidato a 
vereador de Catingueira).

Os juízes do TRE devem concluir na segunda-feira o julgamento dos processos relativos a candidaturas para as próximas eleições

AL antecipa esforço concentrado
SESSÃO NA TERÇA-FEIRA

Com 138 matérias acu-
muladas há duas semanas, 
a Assembleia Legislativa vai 
antecipar o início do esforço 
concentrado da próxima se-
mana para a próxima terça-
-feira e, ontem, em entrevista, 
o presidente da Casa, Ricardo 
Marcelo (PEN) já anunciou 
que está fazendo convocação 
especial. Quem faltar as vota-
ções voltará a ter o ponto cor-
tado, segundo ele.

“É compreensível que o 
período eleitoral normalmente 
aumente os compromissos dos 
parlamentares, mas é preciso 
entender também que as vo-
tações não podem ser prejudi-
cadas por tantos dias”, afirmou 
Ricardo Marcelo, ao salientar 
que o adiamento desta semana 
foi consensual e em decorrên-
cia do falecimento do ex-de-
putado Joacil de Brito Pereira, 
mas não é possível que volte a 
se repetir a falta de quórum da 
semana anterior.

Ele lembrou que a Comis-

são de Constituição e Justiça 
tem se reunido regularmente 
e contribuído com o aumento 
de matérias que já estão pron-
tas e que só aguardam a apre-
ciação de plenário, exigindo a 
compreensão dos parlamen-
tares na medida que o com-
promisso é de todos.

Ricardo Marcelo não sou-
be precisar o número de Vetos, 
medidas provisórias, projetos 
e requerimentos que aguar-
dam votação, mas que dados 
da assessoria de plenário 
apontavam para 138, como to-

tal das que estavam na Ordem 
do Dia da última sessão que 
contou com a presença de mais 
de 20 parlamentares, mas que 
só foram registrados 18 como 
quórum para votação.

O adiamento se deu 
principalmente porque, pelo 
Regimento Interno da Casa, 
a apreciação de vetos do Po-
der Executivo obriga quórum 
mínimo de 19 deputados es-
taduais, mas ocorre que esse 
número tem sido cada vez 
mais difícil, desde que foi ini-
ciado o período eleitoral.

Além da questão da 
grande quantidade de 
matéria, algumas polêmi-
cas também esperam pe-
los deputados estaduais 
no esforço concentrado 
da Semana da Pátria. A pri-
meira é mais uma Medida 
Provisória do governo dis-
pondo sobre a abertura 
de crédito extraordinário 
na ordem de R$ 7 milhões 
para atendimento de si-
tuação de emergência e 
dois projetos de autoria 
do deputado Janduhy 
Carneiro (PEN) sugerindo 
parlamento de dívidas de 

prefeituras e de empresas 
privadas com a Cagepa.

“Estou certo de que 
os dois projetos são im-
portantes não somente 
para as prefeituras e as 
empresas, como também 
para a Cagepa que pre-
cisa de recursos para sa-
neamento financeiro”, 
justificou o deputado, ao 
frisar que os dois projetos 
já tramitam há vários dias 
e que ainda não foram 
apreciados por conta de 
outras questões que têm 
movimentado os assun-
tos de plenário e da Mesa 

da Assembleia.
Ele explicou que, 

mesmo a médio prazo, o 
parcelamento é uma for-
ma de a empresa garantir 
recursos para fazer face às 
dificuldades que ela mes-
ma tem alegado como 
justificativa para um em-
préstimo; ao mesmo tem-
po em que abre condições 
para que as empresas e as 
prefeituras endividadas 
possam cumprir seus dé-
bitos sem tanta alterações 
em suas economias.

Já o pedido de aber-
tura de crédito da Medi-

da Provisória do Governo 
é dirigido à Empresa de 
Abastecimento e Serviços 
Agrícolas da Paraíba (Em-
pasa), com o objetivo de 
atender despesas com o 
fornecimento de alimen-
to concentrado proteico 
e volumosos para o Pro-
grama Emergencial de 
Manutenção do Rebanho 
Paraibano.

A matéria está na 
Comissão de Constitui-
ção e Justiça e tem como 
relator o deputado líder 
da base aliada Hervázio 
Bezerra(PSDB).

Projetos polêmicos aguardam votação

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Problemas

Outros candidatos a prefeito também tiveram o regis-
tro negado. São eles:  
n Glória Geane de Oliveira Fernandes (candidata a prefeita 
de Uiraúna); 
n Maria Luiza do Nascimento Silva (candidata a prefeita de 
Sapé);  
n Aldegício Balduíno da Nóbrega (candidato a prefeito de 
Areia de Baraúnas);
n Aldiberg Alves de Carvalho (candidato a prefeito de Itapo-
ranga);  
n Adriana Carneiro de Azevedo (candidata a prefeita de Ca-
cimba de Areia);
n José Vieira da Silva (candidato a prefeito de Marizópolis);  
n Marcone Adonias Dantas (candidato a prefeito de Paulista); 
n José Carlos Soares (candidato a prefeito de Guarabira); 
n José Francisco Marques (candidato a prefeito de Aroeiras);
n Paulo Nogueira Barbosa (candidato a prefeito de Cabedelo)



Confusão e troca de farpas em CG
DEBATE SUSPENSO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

GERAL

Invasão de militantes 
impede realização do evento 
e causa briga pela internet
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Um debate agendado 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos Municipais 
do Agreste da Borborema 
(Sintab) para a tarde de on-
tem, no auditório do Colégio 
das Damas, Centro de Cam-
pina Grande, acabou suspen-
so após uma grande confu-
são. Pouco antes do início do 
debate, dezenas de militan-
tes, sobretudo ligados a uma 
das candidatas, ocuparam o 
auditório do colégio. Pelas 
regras estipuladas para o 
evento, cada prefeitável só 
poderia estar acompanhado 
de até dez pessoas, ficando o 
auditório aberto, sobretudo, 
para servidores municipais. 
Os sete candidatos compa-
receram, mas, como os mili-
tantes se recusaram a deixar 
as dependências do Colégio 
das Damas, estabeleceu-se o 
impasse e, em conversa com 
a direção do Sintab, após 
quase uma hora, os próprios 
candidatos chegaram a um 
consenso, decidindo pelo 
adiamento do debate.

“Nós nos reuniremos 
neste sábado, a partir das 
9 horas, para que possamos 
remarcar esse debate. Não 
vamos desistir. O debate vai 
acontecer, sim, com quem 
comparecer à reunião. La-
mentamos a posição de al-
guns candidatos. E vamos 
colocar uma nota pública 
demonstrando de quem foi 
a responsabilidade para 
que o debate não ocorresse 
na data de hoje (ontem)”, 
declarou Amilton Melo, 
presidente interino do sin-
dicato. 

Ele criticou determina-
dos candidatos que, segun-
do ele, não teriam respeita-
do as regras estabelecidas, 
buscando, com isso, invia-
bilizar a discussão de ideias 
e propostas do interesse 
dos servidores e da cidade. 
Outra queixa de Amilton 
deveu-se ao fato de a pre-
feitura, ao contrário do que 
esperava o Sintab, não ter 
liberado os servidores mu-
nicipais para assistir ao de-
bate no Colégio das Damas.

Após a suspensão do 
evento, militantes e aliados 
de alguns prefeitáveis pro-
moveram uma verdadeira 
guerra na internet, sobre-
tudo nas redes sociais, com 
troca de acusações a respei-
to dos motivos do cancela-
mento do debate. O prin-
cipal alvo das críticas foi a 
peemedebista Tatiana Me-
deiros, da coligação “Cam-
pina segue em frente”. Teria 
sido a militância da can-
didata a responsável por 
toda a confusão, segundo 
representantes de outros 
prefeitáveis. No twitter, o 
vereador Cassiano Pascoal, 
filho de Tatiana, rebateu. “A 
título de lembrança, quem 
foge de debate não é a gen-
te”, ironizou, se referindo à 
ausência de Romero Rodri-
gues (PSDB), coligação “Por 
amor a Campina”, e Daniella 
Ribeiro (PP), coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, 
em um evento promovido 
por uma televisão de João 
Pessoa. 

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

Por que Romero cresce na 
disputa em Campina?

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Um carro de som perten-
cente à Coligação Unidos Por 
Sousa, do candidato a prefei-
to de Sousa, André Gadelha, 
(PMDB), foi apreendido pela 
Justiça Eleitoral por descum-
prir regras estabelecidas pela 
legislação. O veículo estava 
parado nas proximidades do 
Santuário Eucarístico do Bom 
Jesus Aparecido, onde acon-
tecia uma cerimônia fúnebre.

A irregularidade foi com-
provada pelo promotor da 
propaganda eleitoral da 63ª 
Zona, Antônio Fernando Fer-
reira de Andrade, que coin-
cidentemente passava pelo 
local. O minitrio elétrico tam-
bém estava nas proximidades 
de uma escola e da sede da 
Receita Federal, descumprin-
do a margem de distância es-
tabelecida pela lei, que é de 
200 metros.

 Após testemunhar a ir-

regularidade, o promotor de 
Justiça pessoalmente deter-
minou que o veículo fosse 
apreendido e conduzido para 
o pátio do Fórum Eleitoral 
Walter Sarmento de Sá, no 
Bairro Raquel Gadelha.

 O promotor revelou que 
o veículo estava infringindo 
pelo menos três normas esta-
belecidas pela Justiça Eleito-
ral. “O veículo estava parado, 
com o som ligado, fazendo 
propaganda a menos de 200 
metros de um órgão da admi-
nistração pública, a Receita 
Federal, e de uma agremia-
ção religiosa, onde estava 
acontecendo uma cerimônia 
fúnebre. Então, nós teríamos 
aí pelo menos três irregulari-
dades neste caso específico”.

 Fernando Andrade disse 
que a fiscalização está sendo 
feita em parceria com todas as 
forças de segurança pública. 
“A fiscalização está sendo feita 
de forma descentralizada e te-
mos parcerias com a polícia e 

com os bombeiros e em algu-
mas situações, o promotor e a 
própria juíza tem determina-
do algumas apreensões”.

O promotor afirmou que 
as coligações estão, de um 
modo geral, se comportando 
dentro da normalidade nas 
nove cidades da região de 
Sousa, mas algumas pessoas 
chegam a extrapolar o limite 
imposto pela lei.

“Nós temos visto que, de 
acordo com o pacto, as co-
ligações e os partidos estão 
se comportando dentro da 
normalidade, mas algumas 
pessoas do povo estão exor-
bitando suas paixões e seu 
afeto pelo candidato, o que 
pode prejudicar a si mesmo e 
ao próprio candidato”.

Sobre a possibilidade de 
convocação de tropas fede-
rais para a cidade de Sousa, 
o promotor afirmou que o 
assunto ainda não foi discuti-
do, mas não está descartada a 
hipótese.

Denúncias de violência 
nas aldeias indígenas localiza-
das no Litoral Norte da Paraí-
ba levaram a Assembleia Le-
gislativa a realizar ontem uma 
sessão especial para debater o 
problema.

A insegurança, segundo 
informações de lideranças in-
dígenas, vem assustando as 
comunidades potiguaras dos 
municípios de Baía da Traição, 
Rio Tinto e Mataraca.

Um relatório com as de-
núncias feitas pelos índios 
será encaminhado aos órgãos 
competentes para que as pro-
vidências cabíveis sejam to-
madas.

A sessão foi presidida 
pelo deputado Trocolli Junior 
(PMDB) e contou com a presen-
ça do deputado Jutay Menezes, 
do cacique geral Sandro Gomes 
e líderes de todas as aldeias do 
povo Potiguara, a exemplo dos 
caciques Alcides da Silva, José 
Roberto de Azevedo e Aníbal 
Cordeiro Campos. 

O promotor de Rio Tinto, 
Raldek de Oliveira, represen-
tou o procurador de Justiça da 

Paraíba, Oswaldo Trigueiro, 
na solenidade.

De acordo com os líderes 
indígenas, o clima é de insegu-
rança nas aldeias, com 32 ca-
ciques sob ameaças de morte 
nos últimos meses. No último 
dia 31 de julho, outro cacique 
foi executado. Geusivam Silva 
de Lima foi vítima de três ti-
ros, na aldeia Brejinho, do mu-
nicípio de Marcação.

Apesar dos ataques, os 
índios dizem que não sabem 
a quem atribuir a autoria dos 
atentados. “Temos que saber 
quem é que está por trás disso: 
se são os índios, os brancos, os 
traficantes, os usineiros, os pe-
cuaristas ou os latifundiários”, 
desabafou o cacique.

Após as denúncias, o 
promotor Raldeck de Olivei-
ra defendeu que seja feito um 
trabalho de inteligência entre 
as polícias Federal, Civil e Mi-
litar para identificar os culpa-
dos. “A impressão que temos 
é que não estamos buscando 
apontar culpados pelo pro-
blema e sim buscar parceiros 
para solucioná-lo. Temos que 

buscar a Procuradoria Ge-
ral da República na Paraíba, 
realizar um novo encontro e 
buscar fazer um trabalho de 
inteligência conjunto entre a 
Polícia Federal, Civil e Militar 
para solucionar o problema. 
Mas, é preciso que se diga aos 
potiguaras que eles não estão 
sozinhos, tem a Assembleia e 
o Ministério Público Estadual 
ao lado deles”, ressaltou.

Encaminhamentos 
Trocolli informou que a 

ALPB irá enviar documento 
a todas as autoridades fede-
rais na Paraíba, a exemplo do 
procurador Duciran Farena, 
do Ministério Público Fede-
ral, comunicando “as graves 
denúncias” para que as pro-
vidências cabíveis sejam to-
madas. Ele acrescentou que 
os índios podem contar com o 
apoio  da Casa de Epitácio Pes-
soa. “Esta Casa, através de sua 
agenda positiva, criada pelo 
presidente Ricardo Marcelo, 
tem compromissos com todos 
os paraibanos e com os índios 
não é diferente”, sustentou.

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

LIderanças indígenas participaram de sessão especial na AL para buscar soluções contra a violência

Assembleia discute violência 
em aldeias indígenas da PB

Justiça Eleitoral apreende 
carro de som em Sousa

Quando foi insinuada a candidatura de Romero 
Rodrigues à Prefeitura de Campina Grande, no ano 
passado, foi grande o vexame. Os mais apressados 
saíram na frente e gritaram em alta voz: “Com 
esse aí, os Cunha Lima vão perder a eleição em 
Campina”. 

Romero resistiu, consolidou-se como candidato 
do grupo Cunha Lima, costurou alianças que 
ampliaram seu poder enquanto candidato, foi 
ovacionado na Convenção do PSDB para escolha do 
candidato e ganhou as ruas sem titubear em nenhum 
momento. 

O resultado disso é que em todas as pesquisas 
divulgadas até agora, o deputado Romero Rodrigues 
aparece na frente dos concorrentes e com uma 
vantagem em política: sua candidatura é a que 
mais cresce em Campina Grande e se distancia das 
outras. 

O crescimento de Romero acontece por dois 
motivos: primeiro, porque ele encarna o discurso de 
oposição à administração do prefeito Veneziano Vital 
do Rego e sua candidata a prefeita, a médica Tatiana 
Medeiros. Depois, pelo prestígio do senador Cássio 
Cunha Lima, engajado na campanha dia e noite. 

Um terceiro ponto conta em favor de Romero, 
que foi a escolha de Ronaldo Cunha Lima Filho como 
candidato a vice-prefeito. Isso deu à chapa o DNA dos 
Cunha Lima. 

Mas o que chama a atenção na disputa pela 
Prefeitura de Campina Grande é a queda da 
candidata do PP, Daniella Ribeiro, que, segundo 
as pesquisas, caiu de segundo para terceiro lugar, 
enquanto Tatiana Medeiros sobe. 

Há uma orientação a Romero para evitar bater 
em Daniella Ribeiro, porque indo para o segundo 
turno com Tatiana Medeiros, ele precisará conversar 
com o PP para atrair seu apoio. Portanto, sua mira 
é Tatiana Medeiros e a ligação que ela tem com o 
projeto do prefeito Veneziano Vital. 

Tanto que se o leitor prestar a atenção, os 
discursos de Romero Rodrigues e Ronaldinho Cunha 
Lima é em cima da administração de Vené. Esta 
semana que vai terminando eles escolheram dois 
temas: saúde e educação e não perdoam a tese de 
Campina ter tido nota muito baixa na avaliação do 
Ideb. 

De volta

O prefeito Luciano Agra foi um dos fundadores do PT no início 
da década de 80 do século passado. Agora, Agra anunciou que 
vai voltar ao partido. Sua filiação acontecerá em João Pessoa em 
uma visita que o ex-presidente Lula fará à Paraíba para prestigiar 
a candidatura de Luciano Cartaxo a prefeito da capital. 

Na volta, ninguém se perde, dizia José Américo.

Radicalizou geral

O juiz Rúsio Lima proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos municípios 
de Princesa Isabel, Juru e Tavares até que passem as eleições. Nenhum bar, 
bodega ou coisa que o valha poderá vender bebida alcoólica a ninguém. Quem 
for pego bebendo algo que contenha álcool, será preso. A polícia tem ordem do 
juiz para prender quem desobedecer a autoridade. 

Mas isso não será um exagero da autoridade?

Na estrada

O senador Cássio Cunha Lima resolveu entrar de vez na campanha 
dos seus amigos que disputam cargos de prefeito nas eleições desde ano. 
Desde ontem, o senador participa de comícios. Hoje, ele irá a Belém ajudar 
Tarcísio Marcelo e encerra a noite em Guarabira, em um comício de Zenóbio 
Toscano. 

E para João Pessoa, vem quando, senador?

Por que mandou?

O juiz disse que decidiu tomar essa decisão depois que muitas brigas 
foram registradas no três municípios sempre envolvendo álcool e discussões 
políticas. “Para evitar uma tragédia maior é melhor proibir a venda de álcool”, 
garante o juiz.



Foi sancionada pela pre-
sidente  Dilma Rousseff, e pu-
blicada ontem no D iário Ofi-
cial da União, lei federal que 
oficializa pacote de incenti-
vos aos investimentos, expor-
tações e à indústria. A Lei n° 
12.712 refere-se à Medida 
Provisória 564, editada em 
abril deste ano e adota ações 
vinculadas ao Programa Bra-
sil Maior, do Ministério da 
Indústria, Desenvolvimento e 
Comércio Exterior (MDIC).

Entre outras medidas, a 
lei prevê a prorrogação, para 
até 31 de dezembro de 2013, 

de financiamentos com juros 
especiais do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). 
Anteriormente, os financia-
mentos estavam previstos 
para durar até o fim deste 
mês. Os empréstimos, com 
taxas reduzidas, destinam-se 
a financiar bens de capital 
(máquinas e equipamentos) 
e investimentos em tecnolo-
gia e inovação.

Além disso, a nova lei 
cria a Agência Brasilei-
ra de Fundos e Garantias 
(ABGF), destinada a forne-
cer garantias contra riscos 
em operações de crédito, 
focando nos casos em que 

não tenham plena cobertu-
ra do mercado privado. Ela 
também autoriza a União a 
aumentar o capital social 
dos bancos do Nordeste e 
da Amazônia e a conceder 
subvenções para crédito 
nos fundos de Desenvolvi-
mento da Amazônia e do 
Nordeste (FDA e FDNE).

O Programa Brasil Maior 
é definido pelo governo 
como política industrial, tec-
nológica e de comércio exte-
rior da gestão da preside nte 
Dilma Rousseff. O programa 
destina-se à implementação 
de medidas de desoneração 
dos investimentos e das ex-
portações.

JULGAMENTO DO MENSALÃO

Na segunda-feira, Joaquim 
Barbosa dará o seu voto 
no caso do Banco Rural

STF se prepara para segunda etapa
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Brasília – O Supremo 
Tribunal Federal (STF) con-
cluiu na quinta-feira a pri-
meira das sete etapas do 
julgamento do chamado 
mensalão - Ação Penal 470 -, 
condenando cinco réus. O úl-
timo a votar foi o presidente 
da Corte, Carlos Ayres Britto, 
que destacou a existência 
de “provas robustas”. O jul-
gamento será retomado na 
segunda-feira (3), sem a pre-
sença do ministro Cezar Pe-
luso, que completa 70 anos 
e vai para a aposentadoria 
compulsória.

No dia 3, o ministro-
-relator da ação, Joaquim 
Barbosa, dará continuidade 
à  leitura de seu voto sobre a 
imputação do crime de ges-
tão fraudulenta de institui-
ção financeira aos dirigentes 
do Banco Rural. Esse item  
refere-se diretamente à ex-
-presidente do Banco Rural 
Kátia Rabello, ao ex-vice-
-presidente da instituição 
José Roberto Salgado, ao ex-
-diretor da entidade Vinícius 
Samarane e à ex-executiva do 
órgão Ayanna Tenório.

Ao iniciar a leitura do 
voto, Barbosa cita a denún-
cia, mencionando o crime 
de gestão fraudulenta, que 
consistiu na concessão de 

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

empréstimos supostamen-
te simulados para o finan-
ciamento do esquema de 
compra de apoio político e 
lavagem dos valores ilicita-
mente movimentados. Para 
o Ministério Público Federal,  
os dirigentes foram coniven-
tes ao ocultar o real risco dos 
créditos concedidos.

O ministro-relator disse 
que os documentos “exami-
nados em conjunto revelam 
a violação dolosa de normas 
legais e infralegais aplicáveis 
à espécie”. Segundo ele, no 
laudo de exame contábil, o 
Banco Rural não observava 
as exigências relativas aos 
cadastros dos seus clien-
tes, especialmente do Par-
tido dos Trabalhadores, da 
SMP&B Comunicação e da 
Graffiti Participações.

Para Barbosa, o Banco 
Rural manipulou dados sobre 
os empréstimos concedidos 
em 2003 às empresas de Mar-
cos Valério e ao PT. Segundo 
ele, a instituição “extraviou 
dezenas de microfichas de li-
vros, balancetes diários e ba-
lanços, incluindo todas as do 
segundo semestre de 2005”. 
O ministro-relator disse ain-
da que foi ocultada a movi-
mentação referente ao mês 
de novembro de 2004.

O ministro-relator apon-
tou ainda a ausência de levan-
tamento de dados contábeis 
confiáveis das empresas e 
entidades tomadoras dos em-
préstimos e seus avalistas e a 
utilização de dados discrepan-
tes em empréstimos diversos.

Belo Horizonte - O ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva recomendou ao 
candidato do PT à Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Patrus 
Ananias, evitar responder a 
eventuais ataques do prin-
cipal adversário, o prefei-
to Marcio Lacerda (PSB). A 
“ponderação”, no entanto, foi 
feita em jantar do qual os pe-
tistas participaram na casa 
do presidente do diretório 
socialista em Minas, o ex-mi-
nistro Walfrido dos Mares 
Guia, que até o momento não 
se engajou na campanha do 
correligionário.

Patrus revelou que Lula 
deu um conselho. “Ele fez uma 
ponderação que vou por ri-
gorosamente em prática: não 
responder às provocações do 
adversário. Conversar sempre 
com a população de Belo Hori-
zonte”, contou o candidato.

Em menos de dois me-
ses, o petista e Lacerda já tro-
caram diversas hostilidades. 
Patrus, por exemplo, afirmou 
que Lacerda  e seu principal 
cabo eleitoral, o senador Aé-
cio Neves (PSDB-MG), man-
têm uma relação “esquizofrê-
nica” com o Governo Federal, 
elogiando em determinados 
momentos e atacando a ges-
tão petista em outros. Já o so-
cialista chegou a dizer que o 
adversário usa “táticas nazis-
tas” durante a campanha.

Brasília - O Projeto de 
Lei Orçamentária Anual 
(Ploa) para 2013 começou 
a tramitar oficialmente on-
tem no Congresso Nacional. 
O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), em 
sessão plenária, comunicou 
aos parlamentares os prazos 
para tramitação da maté-
ria. Pelo calendário oficial, a 

proposta de Orçamento para 
o próximo ano terá de ser 
publicada no Diário Oficial 
da União e distribuída aos 
parlamentares até o dia 5 de 
setembro.

Mesmo com atrasos no 
calendário de votação em 
anos anteriores, Sarney pre-
fere trabalhar com a apre-
ciação da matéria até 22 de 
dezembro, quando o Con-
gresso inicia o recesso de 
fim de ano. Ele acrescentou 

que as eleições municipais 
não serão um impedimento 
para votar a matéria nesse 
prazo.

O presidente do Senado 
ressaltou que os deputados 
e senadores já trabalhavam 
com o calendário das elei-
ções municipais. “Não creio 
que as eleições serão impedi-
tivos para votar o Orçamento 
(de 2013) na data prevista 
pelo calendário”, disse José 
Sarney.

Rio de Janeiro - Embora 
o crescimento de 2,4% no 
consumo das famílias tenha 
sido o pior resultado para os 
segundos trimestres desde 
2003 (quando houve queda 
de 0,3% na comparação com 
igual período do ano ante-
rior), ele vem registrando 
resultados positivos há 35 
trimestres consecutivos.

A informação foi divul-
gada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), ao anunciar 
uma expansão acumulada 
de 0,6% no Produto Interno 
Bruto (PIB) nos primeiros 
seis meses do ano.

A economista do De-
partamento de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca 
Palis, disse que, apesar da 
redução do ritmo de cres-
cimento, o consumo das 
famílias continua se expan-
dindo a taxas de “mais ou 
menos 2,5%”.

A sinalização na redução 
da taxa de crescimento do 
consumo das famílias, ava-
liou Rebeca, está relacionada 
à desaceleração do crédito.Ayres Britto, presidente do STF, foi o último a votar, destacando a existência de “provas robustas”

Consumo 
das famílias 
diminui ritmo 
de crescimento

Lula orienta 
Patrus a não 
responder a 
provocações

Sancionada lei de incentivo 
a exportações e à indústria 

Sarney diz que eleições não 
vão atrapalhar tramitação

JUROS ESPECIAIS

LEI ORçAMENTáRIA PARA 2013

Brasília - O ministro 
Felix Fischer, que tomou 
posse ontem como pre-
sidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), 
defendeu o desmembra-
mento de processos em 
que há muitos réus para 
que apenas aqueles com 
foro privilegiado sejam 
apreciados pelo STJ. Se-
gundo ele, quando isso 
ocorre, o julgamento 
torna-se muito trabalho-
so e demorado. O minis-
tro acrescentou que não 
se trata de um desmem-
bramento “aleatório ou 
arbitrário”, mas baseado 
na existência do foro por 
prerrogativa.

“Sou favorável sem-
pre a desmembrar o pro-
cesso quando há muitos 
réus para viabilizar o 
processamento e man-
ter aqui no tribunal só 
quem tem foro privile-
giado. Quando tem mui-
tos réus, há uma série de 
etapas que tiram muito 
tempo”, disse.

O julgamento do 
processo decorrente da 
Operação Caixa de Pan-
dora, da Polícia Federal, 
para apurar o esquema 
de corrupção no gover-
no do Distrito Federal 

(DF), é um dos exemplos 
em que há mais de 30 
réus envolvidos. O mi-
nistro Fischer disse não 
saber se ainda é possível 
desmembrar o julga-
mento dos réus, o que 
depende do estágio em 
que o processo está.

O relator do caso no 
STJ, ministro Arnaldo Es-
teves Lima, determinou, 
neste mês, o desmem-
bramento do processo 
quanto aos crimes em 
apuração. Ainda durante 
a entrevista, o ministro 
Felix Fischer se disse favo-
rável à limitação do foro 
privilegiado, mas não à 
sua extinção. Segundo 
ele, “não faz sentido um 
juiz julgar um ministro 
do Supremo (Tribunal Fe-
deral). O que não pode é 
estender essa situação a 
hipóteses em que não há 
qualquer simetria”.

O novo presidente 
do STJ defendeu a li-
mitação do número de 
processos encaminhados 
ao STJ, que, em sua ava-
liação, deveria se ocupar 
apenas com o julgamen-
to de causas mais rele-
vantes e com a padroni-
zação da jurisprudência. 
Fischer também descar-
tou a ideia de aumentar 
o número de ministros 
no tribunal.

Ministro defende 
desmembramento

MUITOS RÉUS

Renata Giraldi 
Da Agência Brasil
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Coreia do Norte realiza avanço 
na construção de reator nuclear

A Coreia do Norte fez 
no último ano avanços sig-
nificativos na construção de 
um reator de água-leve, se-
gundo um relatório da agên-
cia nuclear da Organização 
das Nações Unidas (ONU), o 
que pode permitir ao gover-
no norte-coreano ampliar a 
produção de material para 
armas atômicas.

Citando imagens de sa-
télites, a Agência Interna-
cional de Energia Nuclear 
(AIEA) disse também que 
“certas atividades” foram 
observadas em locais onde 
o misterioso regime do país 
asiático teria supostamente 
realizado testes nucleares 
em 2006 e 2009.

O relatório anual, divul-
gado na última quinta-feira, 
diz, no entanto, que “sem 
acesso aos locais a agência 
é incapaz de oferecer uma 
avaliação técnica do propósi-
to dessas atividades, ou se o 
material nuclear está sendo 
usado”.

A Coreia do Norte diz 
que precisa de material nu-
clear para produzir eletri-
cidade, mas também já se 
gabou da sua capacidade de 
dissuasão nuclear, e promo-
ve um intercâmbio de tecno-
logia atômica com Síria, Líbia 
e provavelmente Mianmar e 
Paquistão. Acredita-se que o 
governo de Pyongyang esteja 
preparando seu terceiro tes-
te de armas nucleares.

O país se tornou em 
2003 o primeiro a abando-
nar o Tratado de Não-Prolife-
ração Nuclear, e desde então 
o regime comunista impede 
a AIEA de ter acesso às suas 
instalações atômicas.

A agência da ONU afirmou 
que foram observadas 
“certas atividades” no país

Washington - Pelo menos 
três pessoas morreram ontem, 
em um tiroteio em supermerca-
do de Old Bridge, em New Jer-
sey. O suposto autor dos dispa-
ros está entre as vítimas.

Segundo o prefeito Owen 
Henry, o incidente aconteceu por 
volta de 4 horas da madrugada 
(horário local) no supermerca-
do Pathmark. O estabelecimen-
to foi fechado no momento do 
ataque e foi reaberto duas horas 
mais tarde.

Fontes policiais afirmaram 
que uma das vítimas foi uma 
mulher de 18 anos e que o sus-
peito era um homem de 23. Até 
o momento não se sabe o que 
motivou o ataque e se atirador 
se suicidou ou foi morto pelos 
policiais. Old Bridge está locali-
zada a cerca de 40 km de Nova 
York.

Outros casos
Os Estados Unidos já tiveram 

três casos de ataques em massa 
no verão. No dia 24 de agosto, 
há uma semana, uma pessoa foi 
morta por um atirador em fren-
te ao Empire State Building. O 
suspeito foi morto logo após o 
ataque. 

No dia 20 de julho, James 
Holmes, 24, matou 12 pessoas 
durante a estreia do filme “Bat-
man - o cavaleiro das trevas res-
surge”, em Aurora. Os promoto-
res apresentaram 142 acusações 
contra ele: 24 de assassinato, 
116 tentativas de assassinato, 
além de uma acusação de posse 
de artefato explosivo e outra de 

Tiroteio deixa 3 mortos em New Jersey
ESTADOS UNIDOS

cometer crime com violência.
No dia 23 do mesmo mês, 

a polícia do Maine, nos Estados 
Unidos, prendeu um homem for-
temente armado que transitava 
por uma rodovia levando recor-

tes sobre o massacre de Aurora e 
que disse ter visto o novo filme 
do “Batman” com uma pistola 
carregada. No carro dele, os po-
liciais acharam um rifle AK-47, 
quatro pistolas e várias caixas de 

munição, segundo autoridades 
do Estado. 

Em 5 de agosto,um homem 
armado matou seis pessoas e fe-
riu gravemente três em um tem-
plo religioso de Wisconsin. 

O tiroteio aconteceu por volta de 4 horas de ontem no supermercado Pathmark, que foi fechado no momento do ataque

FOTO: Divulgação

Destituído do poder há 
mais de dois meses, o ex-pre-
sidente do Paraguai Fernando 
Lugo foi eleito ontem o novo 
líder da coalizão de esquerda 
no país. A escolha envolveu 
representantes de 20 parti-
dos políticos. A primeira reu-
nião da coalizão está marcada 
para amanhã, em Assunção, 
capital paraguaia.

 Em discussão, o proces-
so de impeachment que levou 
à saída de Lugo do governo, o 
projeto político da esquerda 
paraguaia e a campanha para 
as eleições de 21 de abril de 
2013. Lugo indicou que pre-
tende lançar-se candidato ao 
Senado. A Justiça Eleitoral do 
Paraguai, no entanto, ainda 
vai decidir se ele está proibi-
do de concorrer à Presidên-
cia da República.

 A coalizão será coman-
dada por Lugo e a direção 
contará com mais seis inte-
grantes. O conselho da coali-
zão pretende promover reu-
niões regulares a cada duas 
semanas e um comitê políti-
co será permanente.

 A destituição de Fer-
nando Lugo do poder levou 
a uma reação dos líderes po-
líticos sul-americanos. O Pa-
raguai foi suspenso do Mer-
cosul e da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul) até 
as eleições de 2013. Os lí-
deres regionais consideram 
que o ex-presidente não teve 
tempo para se defender no 
processo de impeachment, 
que foi decidido em menos 
de 24 horas.

Mais de 40 opositores ao Kremlin 
foram detidos nesta sexta-feira nas 
duas principais cidades da Rússia, 
Moscou e São Petersburgo, por con-
ta de um comício não autorizado em 
defesa do artigo 31 da Constituição 
russa, que garante a liberdade de reu-
nião.

Cerca de 30 ativistas foram deti-
dos na capital e outros 14 em São Pe-
tersburgo, segundo confirmou o Mi-
nistério do Interior.

Fiéis à chamada Estratégia 31, que 
consiste em convocar todos os dias 31 
um comício em defesa do artigo da 
Carta Magna.

“Cerca de 30 pessoas foram deti-
das na Praça Triumfalnaya por realizar 
uma ação não autorizada”, assinalou 
um porta-voz do Interior.

Em Moscou, após deter um oposi-
tor que gritava “Vergonha”, os agen-
tes prenderam um ativista do mo-
vimento “Frente de Esquerda”, que 
minutos antes de ser levado ao ônibus 
da Polícia falava com os meios de co-
municação.

Pouco depois, as forças da ordem 

detiveram o criador da Estratégia 31, 
o escritor e líder da “Outra Rússia”, 
Eduard Limonov, e vários de seus se-
guidores.

Outro opositor foi detido após 
pular em um quiosque e abraçar uma 
bandeira da Estratégia 31.

Em São Petersburgo, os opositores 
foram presos por não acatar a ordem 
da Polícia de dissolver a concentração 
não autorizada pelas autoridades.

A veterana defensora dos direitos 
humanos, Liudmila Alexeyeva criticou 
a dissolução do comício no centro de 
Moscou. “Tenho certeza que, se saís-
sem com palavras a favor do regime, 
ninguém os deteria. Não importa o 
quanto o comportamento dos parti-
dários da Estratégia 31 seja pacífico, 
eles os detêm de qualquer maneira. 
É a ordem política que cumpre a Polí-
cia”, lamentou Alexeyeva.

Há dois anos, as autoridades mu-
nicipais de Moscou mantêm a praça 
fechada com o pretexto de fazer es-
cavações arqueológicas e trabalhar 
na construção de um estacionamento 
subterrâneo.

Mais de 40 opositores do Kremlin
são presos durante manifestação

RÚSSIALugo é eleito líder de 
coalizão de esquerda

NO PARAGUAI

Lugo afirmou 
que pretende 
se lançar
candidato ao 
Senado, mas 
Justiça vai 
decidir sobre 
o assunto

China e Japão 
buscam solução
para conflito 
territorial

Representantes do Mi-
nistério das Relações Exterio-
res da China e do Japão rea-
lizaram um encontro ontem 
em Pequim, o primeiro depois 
que ambos os países protago-
nizassem um novo conflito 
diplomático pela soberania 
das ilhas Diaoyu/Senkaku, 
informou nesta sexta-feira a 
agência oficial Xinhua.

 A reunião foi presidida 
pelo conselheiro de Estado 
Dai Bingguo, principal res-
ponsável pelas Relações Ex-
teriores da China, e pelo vi-
ce-ministro japonês, Tsuyoshi 
Yamaguchi, que entregou 
uma carta do primeiro-mi-
nistro Yoshihiko Noda que 
cobrava uma resolução viável 
para essa tensão diplomática 
entre os países vizinhos.

 “O Japão está disposto 
a fortalecer o diálogo e a co-
municação com a China para 
conduzir apropriadamen-
te as disputas e manter um 
bom desenvolvimento dos 
laços diplomáticos”, assinalou 
Yamaguchi em comunicado 
de sua Chancelaria.

MUNDO



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

Página 23

Campinense começa a
decisão com CSA hoje 
no Estádio Amigão

rally em joão pessoa

Largada acontece às 
8 horas no Busto de 
Tamandaré, em Tambaú

Dia de muita adrenalina
Passada a fase da entrega 

dos kits, vistoria, briefing e aula 
de navegação, realizada ontem, 
chegou a hora dos pilotos que 
vão participar da terceira etapa 
do Mitsubishi Motorsports se 
prepararem para competir em 
terras paraibanas. Será um dia 
de muita adrenalina e aventu-
ra. A entrega das planilhas e a 
largada ocorre hoje, em frente 
ao Busto de Tamandaré, em 
três horários diferentes. Para a 
categoria Graduados, ocorrerá 
a partir das 7h30. Para a cate-
goria Turismo, será a partir de 
8h30. Já os pilotos da categoria 
Turismo Light começam a re-
ceber as planilhas a partir das 
9h. Esta é a sexta vez que a ci-
dade recebe o evento, que este 
ano chega a 18ª temporada.

Na terceira etapa de 2012, 
serão 200 quilômetros de per-
curso para a categoria Gradua-
dos (pilotos mais experientes), 
180 quilômetros para a Turis-
mo (duplas com experiência 
intermediária), e mais 150 qui-
lômetros para a Turismo Light 
(novatos).

Os participantes largarão 
da Praia do Cabo Branco, em 
direção a BR-101, começando 
por uma fazenda com trilhas 
de areia, vicinais de piçarra e 
plantações de abacaxi. Na se-
gunda parte do trajeto, a pro-
va passará por usinas de cana, 
matas com estradas sinuosas, 
riachos e pontes estreitas. 

No final, as duplas explo-
rarão passagens molhadas do 
rio Paraíba, com destaque para 
um atrativo nas categorias 
Graduados e Turismo: grande 
parte do percurso foi monta-
do em trechos da Mitsubishi 
Cup. Desta forma, a Nação 4x4 
poderá se divertir e ter uma ex-
periência única com médias de 
velocidade mais altas.

O piloto paraibano Marci-
lio Ribeiro, que corre na etapa 
de hoje pela categoria Gradua-
dos, ressaltou a competitivida-
de da prova. “A etapa paraibana 
é muito disputada, muito con-
corrida, e o rali da Mitsubishi é 
sempre um evento de impor-
tância no Nordeste todo. João 
Pessoa tem uma vantagem de 
atrair competidores de todo o 
Nordeste por conta da locali-
zação da cidade”, disse o parai-
bano.

Além de uma localização 
privilegiada que atrai gente 
de todo o Nordeste, Marcílio 
ressaltou a beleza das paisa-
gens paraibanas como outro 
fator que chama a atenção 
dos participantes. “É uma 
prova que fica mais atra-
ente até pelo visual e pelas 
praias. Geralmente os orga-
nizadores procuram lugares 
de um visual interessante e 
isso agrada muito as pessoas 
que vem de fora. João Pessoa 
está tendo agora um lugar de 
destaque dentro do rali da 
Mitsubishi até por isso, pelo 
próprio local, pelo visual e 
pelas trilhas”, afirmou Marcí-
lio Ribeiro.

A chegada e o almoço 
de premiação estão previstos 
para as 14h. O local em que os 
pilotos que terminarem a pro-
va irão se reunir será o Paço 
dos Leões, no Altiplano. 

A Federação Paraibana 
de Judô (Fepaju) realiza, hoje, 
uma reunião para definir a 
nova data do Campeonato 
Paraibano Sênior, que estava 
marcado para ocorrer no dia 
da reunião, no Ginásio do Co-
légio Geo Sul. O evento é clas-
sificatório para o Campeonato 
Brasileiro da mesma categoria, 
que ocorre nos dias 29 e 30 de 
setembro na cidade de Natal, 
no Rio Grande do Norte. O re-
sultado das lutas do Estadual 
vai indicar os atletas que irão 
representar a Paraíba no tor-
neio nacional. A delegação do 
Estado vai para Natal com 16 
atletas, sendo 8 do masculino e 
8 do feminino.

O motivo para adiar o Pa-
raibano, segundo o presidente 
da Fepaju, Adjailson Fernan-
des, foi a falta de árbitros para 
trabalharem no evento. O pre-
sidente da Fepaju afirmou 
que grande parte dos árbitros 

paraibanos vai viajar nesse fi-
nal de semana para integrar a 
equipe de arbitragem do Bra-
sileiro de Veteranos, que será 
realizado em Salvador-BA.

Como o Estadual é uma 
etapa classificatória para o 
Brasileiro, a expectativa dos 
dirigentes da Fepaju é de agen-
dar o Paraibano Sênior para o 
dia 15 do próximo mês, uma 
vez que a entidade vai levar 
em conta também o tempo de 
descanso dos atletas que irão 
disputar o Brasileiro.

Mesmo se tratando de 
uma competição forte que en-
volve os melhores atletas do 
Brasil em uma categoria na 
qual os participantes tem ida-
de acima de 15 anos, Adjailson 
espera que os judocas da Pa-
raíba tragam bons resultados 
para casa. “A gente sabe o nível 
do judô brasileiro, está entre 
os cinco melhores do mundo, 
e essa categoria Sênior repre-
senta a elite do esporte, então 
é um campeonato muito for-

te. A gente como sempre tem 
esperança de conquistar uma 
medalha, então exigimos mais 
desses atletas que já tem a sua 
consolidação técnica e física”, 
disse o presidente da Fepaju.

Junto ao Paraibano Sê-
nior será realizada também 
a segunda edição do Festival 
Pedagógico de Judô. O presi-
dente da Federação estima 
que cerca de 200 crianças de-
vem comparecer ao evento. 
“O festival tem exclusivamen-
te o objetivo de integração 
e promoção social. Não há 
nenhum tipo de pressão em 
cima das crianças, na verda-
de é uma grande brincadeira, 
onde todos saem premiados. 
Se a criança vem feliz para o 
festival, ela tem que sair mais 
feliz ainda e não chorando”, 
afirmou Adjailson Fernandes, 
que ressaltou também outro 
objetivo do festival: familia-
rizar as crianças com o judô 
e conquistar novos adeptos 
para a modalidade. 

Federação de Judô define hoje 
a data do Paraibano Sênior

Pilotos devem encontrar muitas adversidades na competição passando por plantações de cana, matas com estradas sinuosas, riachos e pontes estreitas no percurso

A competição estadual de judô vale como seletiva para o Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Norte

Herbert Clemente
Especial para A União

Após uma reunião 
realizada na última quin-
ta-feira, os representantes 
das equipes Brejo do Cruz 
e João Pessoa Futsal che-
garam a um acordo junto 
a Federação Paraibana 
de Futsal (FPFS) quanto à 
programação das parti-
das finais do Campeonato 
Paraibano 2012. As duas 
equipes voltam à quadra 
para finalizar o jogo de ida 
no próximo dia 19, às 19h, 
na Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB) da cida-
de de São Bento. A partida 
começou a ser disputada 
no dia 26 do mês passa-
do, na cidade de Brejo do 
Cruz, mas teve que ser in-
terrompida por conta do 
desabamento de um muro 
do ginásio onde ocorria 
o encontro entre as duas 
equipes. O jogo de volta 
também foi definido e será 
realizado no dia 22 deste 
mês, às 19h, na Vila Olímpi-
ca Ronaldo Marinho.

De acordo com o pre-
sidente da FPFS, João Bos-
co Crispim, a reunião ocor-
reu de forma tranquila e 
os representantes dos dois 
times cooperaram para 
que houvesse uma defi-
nição das partidas finais. 
“Quando dois times traba-
lham e investem as coisas 
ficam mais fáceis de resol-
ver, quando não se quer 
ganhar na marra jogando 
a culpa em alguém. Os 
dois times fizeram um tra-
balho excelente este ano, 
o investimento foi muito 
bom de todos os dois. O 
resultado disso foi a união 

dos dois para resolverem a 
situação”, disse Bosco.

O time do Brejo do 
Cruz, que vai participar da 
Liga Nordeste entre os dias 
10 e 16 deste mês, em La-
garto-SE, queria jogar o 
resto da primeira partida 
hoje e deixar o jogo de 
volta para depois da Liga, 
mas o João Pessoa suge-
riu que as duas partidas 
fossem realizadas após a 
competição, assim o Brejo 
poderia treinar com o foco 
na competição regional e 
o João Pessoa teria mais 
tempo para treinar para a 
final. Os representantes da 
equipe sertaneja aceitaram 
a sugestão e o acordo foi 
feito de maneira amigável, 
segundo o presidente da 
FPFS.

Um dos maiores pro-
blemas levantados pela 
equipe da Capital desde a 
interrupção da partida de 
ida também foi solucio-
nado na reunião. O time 
pessoense reclamava do 
excesso das despesas por 
ter que arcar novamente 
com um investimento de 
transporte, alimentação e 
hospedagem do elenco em 
uma nova excursão ao Ser-
tão paraibano. De acordo 
com Bosco, um dos direto-
res do Brejo do Cruz, que 
também é presidente da 
AABB de São Bento, ofere-
ceu as instalações do clube 
para hospedar os membros 
da equipe, fato que agra-
dou os dirigentes do time 
pessoense e ajudou a selar 
o local escolhido para o tér-
mino da partida de ida.

Brejo e joão pessoa
vão jogar no dia 19

FUTSAL
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Herbert Clemente
Especial para A União



Atletismo brasileiro começa
bem e paulista disputará ouro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

AMADOR

Recordista mundial 
domina sua bateria e vai 
à final na segunda-feira 

Castigados...
Caríssimos leitores, 
Por um equivoco da minha parte, deixei de publicar 

no sábado passado a coluna abaixo na sua integra, algo 
que faço hoje, clamando minhas desculpas, e em respei-
to a todos.

Esse é o pensamento de praticamente todos os 
árbitros de futebol da Paraíba que compõem o quadro 
da CBF, no atual momento. Um castigo que não en-
tendemos porque pagar!... Foi assim que declarou José 
Renato, um dos principais árbitros de futebol do estado, 
referindo-se a não participação nos sorteios, que indica 
árbitros e assistentes nas escalas dos jogos das quatro 
divisões do brasileiro.  

É claro que todo mundo sabe, inclusive ele, que 
o castigo que vem sofrendo a arbitragem paraibana, 
não é nada mais nada menos, do que uma retaliação 
aos problemas causados pelo Treze, quando foi buscar 
contra tudo e contra todos, o seu direito, e com isso 
ao conseguir uma vaga na Série C do brasileiro, provo-
cou um rebuliço danado na entidade maior, ao ponto de 
desmoralizar toda a falcatrua cometida por ela.

O que eu particularmente não entendo, é como uma 
arbitragem que quer avançar ao profissionalismo, não 
consegue se libertar por completo de uma dependência 
de pensamentos arcaicos, poder de mão de ferro, e 
decisões equivocadas de quem a comanda, fazendo de 
seus caprichos o prejuízo dos outros.

Sinceramente, em meu tempo como árbitro de fu-
tebol, e olha que passei quase 20 anos, eu nunca vi isso.  
Se querem punir alguém, que procurem os verdadeiros 
culpados pela vergonha que promoveram e nunca com 
os árbitros, que cumprem à risca todas as recomenda-
ções da comissão, e quando são chamados para intervi-
rem, honram a missão sem deixar problemas para a CBF.

Outra coisa que não entendo, é o porquê do silêncio 
da própria classe, e da comissão estadual.

Parece até, que está todo mundo com medo de se 
pronunciar sobre o assunto. 

Com tantos problemas ocasionados pelos árbitros 
neste Campeonato brasileiro, o todo poderoso José 
Maria Marin, presidente da CBF, parece ter encontrado 
a solução para resolver o alto índice de reclamação em 
cima dos árbitros que apitam o brasileirão, e através de 
uma portaria promoveu o então presidente da Comis-
são de árbitros, o Sr. Sérgio Correia, para comandar o 
recém-criado “Departamento de Árbitros” da entidade, 
que a partir de agora também mandará na comissão de 
escalas, que por sua vez passará a ser presidida pelo 
ex-árbitro assistente do Rio de Janeiro, Aristeu Tavares. 

Pelo que vejo, e pelo silêncio dos inocentes, acre-
dito que as atitudes da CBF, até que consiga punir o 
Treze, ainda levará muito tempo para ser contestada.

Tomara que eu esteja errado, mas acho que isso 
é só o começo de uma possível avalanche, que poderá 
definitivamente acabar de afundar ainda mais o nosso 
pobre futebol. 

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Atual recordista mun-
dial dos 1.500 m T11 (para 
atletas com deficiência vi-
sual), o brasileiro Odair 
Santos dominou sua bate-
ria classificatória, ontem, 
avançou à final e é um dos 
grandes favoritos à meda-
lha de ouro da prova, que 
terá sua final disputada na 
próxima segunda, às 16h31 
(de Brasília).

Ajudado por seu atleta-
guia Carlos Santos, Odair as-
sumiu a liderança da segun-
da bateria eliminatória logo, 
na primeira volta. Com muita 
tranquilidade, o brasileiro se 
manteve na ponta até a mar-
ca dos 1.200m, quando co-
meçou a ser ameaçado pelo 
chileno Cristian Valenzuela. 

Pressionado pelo sul-a-
mericano, Odair recebeu o 
recado de seu guia, apertou 
o ritmo e finalizou os 300m 
finais na frente, com o tem-
po de 4min14s95, pouco 
mais de 10 segundos acima 
de seu recorde mundial - 
4min04s32.

Mais forte, a primei-
ra bateria eliminatória dos 
1.500 m T11 foi vencida pelo 
queniano Samwel Mushai, 
que marcou o melhor tempo 
classificatório - 4min09s44. 
Em segundo na prova e no 
geral ficou o canadense Ja-
son Joseph Dunkerley, que 
marcou 4min13s67.

Outro brasileiro a dis-
putar a primeira elimina-
tória, Carlos Bartô Silva 
cravou 4min25s36, nono 

melhor tempo no geral, e 
não se classificou à final.

Classificado com o 3º 
melhor tempo, Odair Santos 
disputa a final dos 1.500m 
T11 na próxima segunda-fei-
ra, às 16h31 (de Brasília).

Marivana fica em 7º no 
lançamento de disco e dois 
brasileiros são eliminados 
em provas de velocidade

A alagoana Marivana 
Oliveira, 22 anos, ouro nos 
Jogos Parapan-Americanos 
de 2011, terminou a final do 
lançamento de disco F35/36 
(para paralisados cerebrais 
ambulantes) na 7ª posição, 
após lançar 23.73m e marcar 
946 pontos.

A medalha de ouro ficou 
com a ucraniana Maria Poma-

zan, que lançou 30.12m, e a 
prata e bronze foram para as 
chinesas Qing Wu e Jiongyu 
Bao, com as marcas de 28.01m 
e 25.85m, respectivamente.

Únicos brasileiros a par-
ticiparem de provas de velo-
cidade na manhã de ontem, 
André Andrade e Lucas Fer-
rari foram eliminados ainda 
nas eliminatórias de suas 
provas. O primeiro ficou na 
11ª posição dos 400m rasos 
T13 (para atletas com defici-
ência visual) e o segundo foi 
o 10º dos 200m rasos T37 
(para atletas paralisados ce-
rebrais ambulantes).

Tiro Esportivo
Cláudia Cícero até che-

gou perto, mas a segunda 

colocação na primeira bate-
ria do single skiff feminino 
AS (capacidade motora em 
braços e ombros, usa acento 
fixo e com encosto) não foi o 
suficiente para garantir uma 
vaga para a final A. 

Como apenas o vence-
dor de cada eliminatória 
avançava diretamente, o 
Brasil caiu para a repesca-
gem nas quatro categorias 
do remo nas Paralimpíadas 
de Londres.

As repescagens acon-
tecem hoje, com os quatro 
melhores barcos avançan-
do para a final A. Os outros 
seis competidores disputam 
a final B, que decide a clas-
sificação da sétima até a 12ª 
posições.

Reunião da Anaf 
A diretoria da Anaf esteve reunida na última quin-
ta-feira em Florianópolis-SC, para decidir, de forma 
conjunta, as próximas ações da entidade. A reunião 
contou com as presenças do presidente Marco 
Antônio Martins, do vice-presidente, José Pessi, e 
do tesoureiro, Salmo Valentim. A diretoria da Anaf 
demonstra mais uma vez, de forma clara e inequívoca, 
a unidade nas decisões, sempre pautando-se nas ori-
entações do conselho fiscal. Desta forma, salientaram 
os diretores, nenhuma decisão é tomada de forma 
isolada.
A unidade de toda a categoria é uma das principais 
metas da entidade. Com os árbitros unidos em torno 
de seus objetivos, e fortalecendo a entidade nacional 
e sindicatos estaduais, certamente a classe será 
ainda mais forte, disseram os diretores.
O atual momento da arbitragem nacional também es-
teve em discussão na reunião da diretoria da Anaf. As 
mudanças no comando da arbitragem nacional foram 
analisadas. A diretoria reiterou a confiança na nova 
comissão, parabenizou a gestão anterior pelo trabalho 
e mostrou-se interessada em manter-se parceira nas 
ações em favor da melhoria na qualidade da arbitragem 
nacional. Com transparência, a ata da reunião será 
divulgada nos próximos dias.

TÓPICO

Odair Santos, acompanhando pelo guia, dominou a sua prova durante a abertura do atletismo, ontem

Paraibano de Jiu-Jitsu reúne atletas
de vários estados do Brasil na Ansef

João Pessoa sedia hoje 
e amanhã a II Etapa do 
Campeonato Paraibano de 
Jiu-jitsu. As disputas vão 
começar às 9 horas no gi-
násio da – Associação dos 
Policiais Federais da Para-
íba, (Ansef ) localizada no 
Bessa. A Federação Parai-
bana da modalidade espera 
a participação de mais de 
350 atletas de várias aca-

demias de João Pessoa e de 
outras cidades do Estado e 
espera a presença de bom 
público para prestigiar as 
lutas na Ansef.

Segundo o presidente 
da Federação Paraibana de 
Jiu-Jitsu, Key Pessoa, esta 
etapa está sendo aguarda-
da com muita expectativa 
pelos atletas, porque terá a 
participação também de lu-
tadores dos estados de Per-
nambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio de Janeiro e Dis-

trito Federal. “Estes atletas 
pediram para participar 
como treinamento para 
uma seletiva que definirá 
quais serão os atletas que 
representarão o Brasil no 
World Pro Jiu-Jitsu, a maior 
competição da modalidade, 
disputada todos os anos em 
Abu-Dabi, nos Emirados 
Árabes, e que paga a maior 
premiação do mundo”. A se-
letiva que Key Pessoa se re-
fere acontecerá no próximo 
fim de semana em Natal.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A presença de tantos 
atletas dará a esta segun-
da etapa do paraibano um 
nível muito alto. Mas é bom 
salientar que os partici-
pantes dos outros estados 
recebem premiação, porém 
não contam pontos para 
o ranking paraibano.  “O 
nível será muito alto, não 
só pelos atletas que virão, 
mas também, porque a Pa-
raíba tem hoje um dos me-
lhores jiu-jitsu do país”, fez 
questão de ressaltar o pre-
sidente da FPJJ.

Até o momento, a Aca-
demia Gracie Barra está li-
derando a competição e de-
pendendo dos resultados, 
alguns atletas já podem ga-
nhar o título paraibano de 
2012 por antecipação. 

“Não só os atletas da 
Gracie Barra, como tam-
bém de outras academias 
se repetirem o primeiro 
lugar alcançado na etapa 
inicial da competição, já 
garantem o título da tem-
porada, já que o campeo-
nato só tem 3 etapas e, as-
sim não poderão mais ser 
alcançados pelos adversá-
rios”, disse key.

As disputas da II Eta-
pa do Paraibano de Jiu-Jitsu 
acontecerão nas faixas bran-
ca, azul, roxa, marrom e pre-
ta, em todas as categorias.Além de paraibanos, a competição também terá  a presença de atletas de outros estados do Brasil
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Começa decisão de 180 minutos
CAMPINENSE X CSA

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1 de setembro de 2012

Primeiro jogo é hoje no 
Amigão e o segundo no 
dia 9 em Maceió

“Agora é outro campe-
onato”. A frase se repetiu 
dentro do elenco e foi ecoa-
da entre a comissão técnica 
do Campinense durante a 
semana, no Estádio Renato 
Moura da Cunha Lima - “O 
Renatão”.

Desde domingo, em Pe-
trolina-PE, onde garantiu a 
classifcação à segunda fase 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D, a Raposa já mirava o 
adversário de hoje, às 16h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande: o Centro Sportivo 
Alagoano - CSA. Essa decisão 
é de 180 minutos porque o 
segundo jogo será em Ma-
ceió, no próximo dia nove.

Com a segunda melhor 
campanha da quarta divisão 
até aqui, com seis vitórias 
e dois empates, os invictos 
azulinos têm no elenco vá-
rios jogadores que passaram 
pelo futebol paraibano re-
centemente. A situação favo-
rece ambas as equipes, que 
iniciam as oitavas de final 
sabendo o que podem encon-
trar pela frente.

Na confecção da tabe-
la, quando as chaves foram 
definidas, nove em cada dez 
torcedores da Série D apon-
tavam CSA e Campinense 
como favoritos ao acesso à 
Série C. E o destino antecipou 
o encontro para o primeiro 
mata-mata.

“Nesse momento não 
importa o que foi feito, a pri-
meira fase ficou para trás e o 
campeonato é outro. São dois 
jogos e não se pode vacilar. 
Trabalhei no futebol alagoa-
no, conheço o poderio do CSA 
e tenho passado o que sei 
para os jogadores. Nós pre-
cisamos ir pra cima, atacar 
e vencer o primeiro jogo. Se 
tiver de empatar, que a gente 
não tome gols, porque mata
-mata é complicado”, avisou o 
técnico do Campinense, Frei-
tas Nascimento.

Pelo que demonstrou 
durante a semana, o treina-

dor vai manter o esquema 
tático 4-4-2, entretanto, pode 
mexer em algumas peças. O 
volante Anderson Paulista 
deve ganhar vaga de Izaías 
na cabeça da área, ao lado de 
Charles Wagner. Na defesa, 
Celso faz companhia a Bre-
no, vez que Diego Padilha e 
Luciano estão vetados e Ben
-Hur é dúvida.

Na linha de frente, a 
surpresa da tarde pode ser 
o garoto Rafael Ibiapino, de 
18 anos. Neto do ex-técnico 
e ex-jogador da Raposa Zezi-
nho Ipiabino, hexacampeão 
na década de 1960, o jovem 
atleta se destacou nos trei-
namentos ao lado de Warley, 
marcou gol  e pode ter conve-
cido Freitas a coloca-lo como 
titular.

Ibiapino estreou com a 
camisa rubro-negra contra 
o Petrolina, ao entrar no lu-
gar de Adriano Felício, no 
segundo tempo. Caso se con-
firme o ataque com Warley e 
Rafael, será a sétima dupla 
ofensiva do Campinense na 
competição.

CSA
Adalberto, Kléberson, 

Celico, Jônatas, Washington, 
Paulinho Macaíba, Jota, Jú-
nior Coxinha. Conhecidos 
do torcedor paraibano, esse 
jogadores fazem parte do 
elenco azulino comandado 
pelo técnico Lorival Santos. 
Além dos atletas, o CSA tem o 
preparador físico Rodrigo Al-
buquerque, que início a pré-
temporada no Campinense, 
em dezembro de 2011, dei-
xando Campina Grande em 
janeiro de 2012, por proble-
mas de saúde.

Com todas essas coisas 
em comum, o quase centená-
rio (99 anos) azulão de Ala-
goas chega com a banca de 
invicto para tentar desbancar 
a Raposa no Amigão.

Em Campeonato Bra-
sileiro, desde a década de 
1960, CSA e Campinense se 
encontraram seis vezes, sen-
do quatro vitória alagoanas 
e duas paraibanas. Nessas 
oitavas de final da Série D, o 
rubro-negro tem a chance de 
empatar a série de confron-
tos no certame nacional.

A classificação na primeira fase só foi alcançada na última rodada. Agora começa o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro e o Campinense tem a obrigação de vencer bem o CSA no Amigão

Phillipy Costa
Especial para A União

Em partida pela quarta roda-
da do Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, Desportiva Gua-
rabira e Cruzeiro de Itaporanga, 
se enfrentam hoje, às 15h15, no 
Estádio Silvio Porto, no brejo pa-
raibano. O jogo estava programa-
do para acontecer no último do-
mino, mas em virtude do acidente 
do ônibus, que ocorreu na véspe-
ra do jogo, na serra do município 
de Areia a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) decidiu mudar a 
data. Na terceira colocação, com 
3 pontos ganhos, o Espantalho do 
Brejo tem a obrigação de ganhar 
para brigar por uma vaga na Divi-
são de Elite da Série A do Estadu-
al de 2013. O treinador brejeiro, 
Geraldo Cirino, terá os reforços 
de Peu e Gegê (volantes) e Rafael 
Paraíba (atacante), que cumpriram 
suspensão automática pelo tercei-
ro cartão amarelo. 

Em compensação, estão veta-
dos pelo departamento médico, 
Carioca (lateral-esquerdo), Formi-
ga (meia) e Claudinho (atacante). 
Para Cirino, a ordem é vencer e 
vencer para que o time ainda con-
tinue na briga pela vaga no Esta-

Desportiva precisa vencer o Cruzeiro para
se manter na briga por vaga na 1a Divisão

SEGUNDA DIVISÃO

dual de 2013. “Não temos outra 
escolha e o grupo está consciente 
da responsabilidade de vencer. 
Este será o jogo chave para as 
nossas pretensões”, frisou. Após 
o susto do acidente o Cruzeiro 
foca as atenções para encarar a 
Desportiva Guarabira. 

A equipe está na segunda 
posição, com sete pontos ganhos, 

atrás do Atlético de Cajazeiras, 
que vem na liderança isolada e 
um jogo a mais, com 10 pontos. O 
técnico Aldo França terá a força 
máxima para encara os brejeiros. 
Graças a Deus os jogadores es-
tão em ordem e preparados para 
vencer mais uma e dar um passo 
importante em busca do título”, 
comentou Aldo. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jogos decisivos pelo Campeonato
Paraibano Juvenil em Mandacaru

Os finalistas do Campeo-
nato Paraibano de Futebol Ju-
venil 2012 serão conhecidos 
hoje, no Estádio Juracizão, 
em Mandacaru, na Capital.  
Clube Recreativo Kashima, 
do Cristo Redentor e Botafo-
go-PB disputam uma vaga a 
partir das 13h45. No outro 
jogo, às 15h30, o Femar, do 
Funcionários II enfrenta o 
Avaí, do Valentina Figueire-

do. A decisão da competição 
está programada para o dia 8 
de setembro.

As quatro equipes se-
mifinalistas venceram seus 
jogos no último sábado. O 
destaque da rodada foi o 
Kashima que chega a uma 
semifinal pela primeira vez 
desde 2006, quando se filiou 
a Federação Paraibana de Fu-
tebol. A equipe preta e ama-

rela venceu o Auto Esporte 
Clube, por 1 a 0, no Estádio 
Chico Matemático, no Cris-
to Redentor, com um gol do 
zagueiro Neto, eliminando a 
equipe alvirrubra. 

Infantil
Já o Infantil entra em sua 

segunda fase, hoje, com seis 
jogos pela primeira rodada. 
No Batistão, no Funcionários 

II, o Celeste joga com o Cabo 
Branco, às 9h; Flamengo x Pa-
raíba se enfrentam no Juraci-
zão, às 9h; Miramangue x Pal-
meiras, duelam às 9h, no Alto 
do Mateus; Vasco x Paulista 
jogam às 9h no Jardim Pla-
nalto; Felipeia x Femar se en-
frentam às 8h15, no Wilsão, 
em Mangabeira, enquanto 
que Força x Scorpions jogam 
às 9h45, no Wilsão. 

Em casa, a Desportiva ainda não perdeu nenhum jogo no Paraibano da Segundona

FOTO: Divulgação

FOTO: Hiran Barbosa/Divulgação
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Palmeiras só pensa na vitória
 PARA FUGIR DO Z-4

Série D
Jogo: Campinense x  CSA 

Campeonato Brasileiro
Sábado (1/9) às 16 horas
Local: Estádio Amigão

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Classificação

A 21ª rodada do Brasi-
leirão marca o encontro entre 
duas equipes em situações 
completamente diferentes na 
competição. O jogo entre Pal-
meiras e Grêmio, que será 
disputado hoje, às 18h30, no 
Pacaembu, pode represen-
tar mais um fracasso para 
a equipe alviverde ou pode 
impulsionar o sucesso do 
time gaúcho. 

Com 16 pontos, na 17ª 
posição, o Verdão luta para 
deixar a zona de rebaixa-
mento. O time comandado 
por Felipão já soma três der-
rotas consecutivas. O Trico-
lor Gaúcho, por outro lado, 
ocupa a terceira colocação 
na tabela, com 40 pontos e 
venceu quatro das últimas 
cinco partidas.

No mês passado, quan-
do o volante Marcos Assun-
ção discursava ao elenco 
palmeirense para se empe-
nhar pelo título da Copa do 
Brasil, não esperava ter que 
enaltecer a preocupação em 
não ficar entre os quatro 
piores times do Brasileiro. 
“Falei para eles na Copa do 
Brasil que seria provavel-
mente o meu último título e 
que gostaria de parar como 

campeão. Eu não gostaria de 
parar caindo para a Segunda 
Divisão”, apontou Assunção.

Com o perigo do rebai-
xamento se tornando reali-
dade no final de cada rodada, 
o veterano teme pendurar as 
chuteiras em 2012 com um 
rebaixamento. “Foi bonito 
ser campeão da Copa do Bra-
sil, com as pessoas em todos 
os lugares nos dando para-
béns pelo trabalho que fize-
mos e tudo que realizamos. 
Temo por manchar essa ima-
gem. Eu não gostaria disso 
para a minha carreira”, disse 
o volante do Palmeiras.

Vasco
Além de Palmeiras x 

Grêmio, a rodada de hoje 
programa também o jogo 
entre Vasco x Portuguesa. 
Em quarto lugar na tabela 
de classificação da Série A 
com 35 pontos, a cruz de 
malta busca a reabilitação 
na competição, já que nos 
últimos quatro jogos não 
fez boa apresentação, dei-
xando o terceiro colocado 
(Grêmio) com 40 pontos, se 
distanciar ainda mais.

A rodada de hoje ainda 
programa o confronto entre  
Figueirense x Fluminense. O 
time carioca é o segundo co-
locado, enquanto que o cata-
rinense está na lanterna.

FOTOS: Divulgação

Fifa não vai 
chamar mais a 
atenção do Brasil 
sobre a Copa

O presidente da Fifa, Jo-
seph Blatter, disse em entrevis-
ta que a preparação da Copa do 
Mundo de 2014 “funciona” e 
que não é mais necessário cha-
mar a atenção dos brasileiros, 
deixando para trás as críticas 
sobre o atraso nas obras. 

“Aos brasileiros já não cha-
mamos a atenção, não, funcio-
na. O que mudou foi a entrada 
de um membro do governo no 
comitê local de organização”, 
declarou Blatter. “Não se pode 
organizar um Mundial sem re-
presentantes do governo para 
a segurança, as telecomunica-
ções, os satélites, as infraes-
truturas, as estradas, os trens, 
os aviões. Mas até o momento 
o comitê de organização havia 
dito ‘’não’’”, explicou. 

“Tudo funciona, vi o rela-
tório técnico: não há nada em 
vermelho, há pouco em ama-
relo, muito verde. Entende-
ram que tinham que acelerar”, 
afirmou Blatter, antes de ad-
vertir, no entanto, que o Brasil 
terá “problemas internos”. “As 
pessoas trabalham muito, vai 
custar mais do que o previsto, 
mas será concluído”, destacou 
o principal dirigente do futebol 
mundial, antes de exclamar: 
“Imaginam? A Copa do Mundo 
no Brasil!”. “Infelizmente, não 
teremos ingressos para todos”, 
advertiu Blatter. 

“Romário (campeão do 
mundo com o Brasil em 1994 e 
atual deputado federal) queria 
que todos os brasileiros tives-
sem a oportunidade de ter um 
ingresso, mas há 200 milhões 
de habitantes no Brasil e três 
milhões de entradas. Foi neces-
sário colocar as coisas em seu 
lugar”, completou. “Romário 
compreendeu que os milhões 
de ingressos também são para 
toda a família do futebol.

A histórica campanha do 
Vitória na Série B tem cha-
mado a atenção dos adver-
sários e da torcida. E não é 
para menos, afinal, a equipe 
é líder isolada do campeona-
to e tem um aproveitamento 
de 78% dos pontos. 

Na última rodada, o time 
baiano venceu o Barueri por 
1 a 0 em uma partida con-
siderada difícil pelo elenco 
rubro-negro. Hoje, às 16h, 
o time de Paulo César Car-
pegiani volta a campo para 
enfrentar o América-RN, na 
casa do adversário.

Para o goleiro Deola, a 
derrota para o Bragantino 
por 1 a 0 no Barradão foi 
um marco para a campanha 
do rubro-negro baiano. De-
pois daquele jogo, o Vitó-
ria ganhou cinco partidas 
e assumiu a liderança do 
campeonato, abrindo cinco 
pontos de vantagem para o 
segundo colocado, o Criciú-
ma. “A derrota para o Bra-

Vitória é a grande surpresa 
do Brasileirão da Série B

Na zona do rebaixamento, equipe palmeirense tem decepcionado a sua torcida, principalmente depois de conquistar a Copa do Brasil

gantino, em casa, foi até boa, 
se tem como considerar uma 
derrota como boa. Naquele 
momento nós percebemos 
que não éramos imbatíveis 
e passamos a atuar melhor”, 
afirmou Deola.

Outras partidas – Além 
da partida disputada pelo 

líder da Série B, a 21ª roda-
da terá os encontros entre 
Joinville e ABC, São Caetano 
e Avaí, Paraná e Goiás, CRB e 
América-MG. As partidas de 
hoje serão realizadas às 16h, 
exceto o jogo entre as duas 
últimas equipes, que ocorre-
rá às 21h. 

Líder isolado, o rubro-negro baiano enfrenta hoje o América - RN

Time de Felipão vive um 
dos piores momentos no 
Campeonato Brasileiro

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Atlético-MG  44  19  13  5  1  35  15  20 

20 Fluminense 43  20  12  7  1  32  12  20  

30 Grêmio  40  20  13  1  6  31  16  15  

40 Vasco  35  20  10  5  5  25  19  6  

50 São Paulo  34  20  11  1  8  33  24  9  

60 Cruzeiro 31  20  9  4  7  26  27  -1  

70 Internacional   31  20  8  7  5  22  16  6  

80 Botafogo  28  20  8  4  8  30  28  2  

90 Náutico  27  20  8  3  9  27  31  -4  

100 Flamengo   27  19  7  6  6  22  23  -1  

110 Santos  26  20  6  8  6  24  26  -2  

120 Corinthians  25  20  6  7  7  21  21  0  

130 Portuguesa   25  20  6  7  7  20  21  -1  

140 Ponte Preta   24  20  6  6  8  23  28  -5  

150 Coritiba  22  20  6  4  10  32  37  -5  

160 Bahia  20  20  4  8  8  18  25  -7  

170 Palmeiras  16  20  4  4  12  18  26  -8  

180 Sport  16  20  3  7  10  14  27  -13  

190 Atlético-GO   16  20  3  7  10  20  35  -15  

200 Figueirense  14  20  3  5  12  20  36  -16  

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
 18h30  Palmeiras  x  Grêmio  

  Figueirense x  Fluminense

 21h  Vasco  x  Portuguesa

Série B 
 16h São Caetano   x  Avaí  

  Paraná Clube  x  Goiás

  Joinville x  ABC  

  América-RN  x  Vitória  

 21h  CRB x  Amériica-MG 

O Avaí volta 
a campo hoje 
para enfrentar 
o São Caetano, 
partida esta 
fora dos seus 
domínios

Série C
Treze X Salgueiro
16h00 - Amigão

Domingo
Série D

Sousa X Baraúnas
16 horas - Marizão
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SOCEPE-SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.245.408/0001-06, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 3058/2012 em João Pessoa, 30 de agosto de 2012 – Prazo: 665 dias. 
Para a atividade de: Implantação de um Loteamento com fins residenciais com 78 Lotes, na Rua 
Pedro Gondim – Zona Oeste – Município: MONTE HOREBE – UF: PB. Processo: 2012-004152/
TEC/LI-3335.

GUTEMBERG SINESIO DE NEGREIROS – CNPJ/CPF Nº 702.229.244-20, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2317/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 100 dias. Para a atividade de: Publi-
cidade Volante – Placa MXK 2871 – Em Todo o Estado da Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 
2012-004141/TEC/AA-0396.

MARIA DAS NEVES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 06.871.330/0001-65, Inscrição 
Estadual nº 16.142.789-8, localizada à Rua Walter Bellian, nº 1460, Bairro Distrito Industrial, nesta, 
vem comunicar o extravio de Cinco Livros Caixas relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 
2011 Nº2563/2012 – Livro 008 “A”. Conforme Certidão de Ocorrência Policial, datado de 30 de 
agosto de 2012.

SABINIANO SILVA DE BRITO – CNPJ/CPF Nº 075.770.544-88, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2174/2012 em 
João Pessoa, 30 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Serralheria, na Rodovia 
PB 073 – Sítio Várzea Grande – Município: SAPÉ – UF: PB. Processo: 2012-001676/TEC/LO-2589.

MARIA DO CARMO TAVARES DE ALBUQUERQUE – CNPJ/CPF Nº 052.147.504-04, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2439/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Extração de Areia em terra firme, numa área de 45,87 ha (hectares), utilizando uma retroescavadeira, 
referente ao Processo DNPM nº 846.103/2010, na Fazenda Alvorada – Município: CAAPORA – UF: 
PB. Processo: 2012-003223/TEC/LO-3084.

SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOS – CNPJ/CPF Nº 365.082.844-87, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Autorização Ambiental 
nº 2252/2012 em João Pessoa, 2 de agosto de 2012 - Prazo: 113 dias. Para a atividade de: 
Publicidade Volante – Em Toda a Cidade – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
004397/TEC/AA-0524.

SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.953.550/0001-41, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2890/2012 em 
João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Habitação Multifami-
liar, na Av. Fortaleza S/N Lote 0138 Quadra 059 – Planalto da Boa Esperança – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004981/TEC/LP-0985.

JOSÉ EDILSON MEDEIROS – EPP – CNPJ/CPF Nº 14.514.693/0001-45, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3004/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 - Prazo: 580 dias. Para a atividade de: Comércio 
de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificantes; Troca de óleo na Rua José Rosendo 
de Oliveira – Nº 225 – A – Município: PICUI – UF: PB. Processo: 2012-002943/TEC/LO-2989.

JUNDUHY CARNEIRO SOBRINHO – CPF Nº 518.536.474-20, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VERANEIO – Placa: MNP-4374-PB – Percurso: Santa Rita – PB e Região, 
até 150 km/SEDE SUDEMA. Processo: 2012-006333/TEC/AA-1572.

JACY DA SILVA MENDONÇA – CPF Nº 188.674.994-91, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VERANEIO – Placa: MMU-5772-PB – Percurso: Santa Rita – PB e Região 
e até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006311/TEC/AA-1562.

AFONSO JOSE DE SOUSA – CPF Nº 090.521.124-36, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Trio Elétrico 
Eventos Públicos e Privado – Cavalo Mecânico – Placa: JKW-0352-PB/REBOQUE - Placa: MMO-
3537-PB - Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-006334/TEC/LO-3667.

OVIDEO FERNANDES DE SANTANA – CNPJ/CPF Nº 02.836.299/0001-44, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 
2215/2012 em João Pessoa, 1 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação 
do piso da ilha de abastecimento e na área de descarga em concreto armado com drenagem pluvial 
direcionada para caixa separadora de água e óleo, desativação de tanque subterrâneo e instalação 
de novos tanques subterrâneos de combustível, equipamento e acessórios, na BR 405 km 01 
S/N – Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB. Processo: 2010-000995/TEC/LA-0030.

OVIDEO FERNANDES DE SANTANTA – CNPJ/CPF Nº 02.836.299/001-44, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2223/2012 em João Pessoa, 1 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante, na BR 405 km 01 S/N – Município: 
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB. Processo: 2010-000996/TEC/LO-0291.

Governo vai criar 63 mil vagas 
para cargos públicos em 2013

Brasília – O Governo Fe- 
deral prevê a criação de 63 
mil vagas para cargos públicos 
em 2013. Os novos postos de 
trabalho estão previstos no 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (Ploa), que foi enviado 
ontem ao Congresso Nacional.

Segundo o Ministério do 
Planejamento, deste total, a 
previsão é que 61.682 vagas 
sejam preenchidas já no ano 
que vem. As vagas devem ser 
preenchidas por concurso 
público. No entanto, as con-
tratações devem obedecer às 
necessidades de contratação 
dos diversos órgãos e enti-
dades públicas.

Das vagas previstas, 53 
mil serão para preencher 

cargos no Executivo. A minis-
tra do Planejamento, Miriam 
Belchior, informou que cerca 
de 21 mil novas vagas serão 
para a área da Educação. 
“São cargos fundamentais 
para expansão da rede de 
universidades e alcançar a 
meta de institutos técnicos 
no país”, disse.

Concursados
Os novos concursados 

vão onerar em R$ 3 bilhões 
os gastos do governo com folha 
de pagamento em 2013. A 
despesa será adicionada aos 
R$ 11,3 bilhões concedidos 
de reajuste salarial a cerca 
de 1,7 milhão de servidores, 
ativos e inativos, do Execu-
tivo. Os três poderes total-
izam cerca de 1,9 milhão de 
servidores. A remuneração 
está atualmente em R$ 198,9 
bilhões ao ano.

Os novos postos de traba-
lho estão previstos no Ploa, 
já enviado ao Congresso

No dia 16 de setem-
bro, às 10 horas, será 
realizada a “Feijoada 
do Esporte”, com mú-
sica ao vivo, no Institu-
to dos Cegos, no Bairro 
dos Estados, na capital. 
O valor da entrada é R$ 
10,00 e toda renda será 
revertida para custear 
as passagens das equi-
pes da Associação Parai-
bana dos Cegos (Apace) 
e Insitituto dos Cegos, 
para participarem dos 

campeonatos brasileiros 
das modalidades Judô, 
Futsal e Golbol. 

No período de 24 a 
28 de outubro, será re-
alizado o Campeonato 
Brasileiro de Golbol, em 
Goiânia (GO); de 9 a 11 
de novembro, Campeo-
nato Brasileiro de Judô, 
em Belo Horizonte (MG) 
e de 19 a 25 de novem-
bro, Campeonato Brasi-
leiro de Futsal, em São 
Paulo (SP).

Instituto dos Cegos 
promoverá feijoada

EM PROL DE ATLETAS

Brasília - O Brasil conquistou 
ontem três medalhas nos Jogos 
Paralímpicos de Londres, Ingla-
terra. O nadador Andre Brasil 
ganhou o ouro e bateu recorde 
mundial nos 50 metros nado livre 
S10, com o tempo de 23s16. No 
judô, Lúcia Teixeira ficou em se-
gundo lugar na categoria até 57 
quilos e Daniele Bernardes con-
quistou bronze entre atletas até 
63 quilos.

Na estreia do futebol de cin-
co, a equipe brasileira empatou 
com a França em 0 a 0. A seleção 
volta a jogar amanhã contra a 
Turquia. No lançamento de dis-
co, Marivana Nóbrega fez 23,73 
metros, batendo o recorde ameri-

cano, e ficou em sétimo lugar na 
classificação geral.

No vôlei sentado, o Brasil ven-
ceu a equipe de Ruanda por três 
sets a zero. Amanhã, a equipe en-
frentará a Bósnia, medalha de pra-
ta em Pequim. No atletismo, An-
dré Oliveira ficou em oitavo lugar 
no salto em distância F42/44, com 
a marca de 6,12m. Nas elimina-
tórias dos 100 metros T13, André 
Andrade ficou em quarto lugar na 
sua bateria e ficou de fora da final.

Os ciclistas João Schwindt e 
Soelito Gohr terminaram, res-
pectivamente, em 12° e 16° na 
classificação geral na prova de 
1 km contra relógio individual 
C4-5. Schwindt fez o tempo de 

1m11s259, e Gohr, 1m13s017.
No segundo dia de compe-

tições, a China segue liderando 
o quadro de medalhas, com 35 
medalhas; em segundo, vem a 
Austrália (18); e terceiro lugar, 
Ucrânia (16). O Brasil está em 
nono lugar, com seis medalhas 
(duas de ouro, duas de prata e 
duas de bronze). 

A 14ª edição dos Jogos Pa-
ralímpicos vai até o dia 9 de se-
tembro. Participam atletas com 
deficiências físicas e sensoriais. A 
equipe brasileira é formada por 
182 atletas, que competem em 18 
das 20 modalidades. O Brasil não 
participa das competições de ru-
gby e tiro com arco.

Brasil garante 3 medalhas no 2º dia
JOGOS PARALÍMPICOS

Curitiba – A operadora 
Oi publicou em seu site a 
lista de cidades brasileiras 
onde os orelhões mantidos 
pela concessionária já dei-
xaram de fazer cobrança por 
ligações locais. 

Por não cumprir os obje-
tivos do Plano de Revitaliza-
ção da Telefonia de Uso Pú-
blico, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
e a Oi ajustaram, no último 
dia 24, um acordo que pre-
vê a gratuidade desse tipo 
de ligação em cerca de 2 mil 
municípios do país. De acor-
do com a Anatel, a medida 
irá beneficiar cerca de 29% 
da população brasileira.

Nessa quintq-feira (30) 
venceu o prazo para a Oi efe-
tivar a gratuidade em pelo 
menos 90% dessas localida-
des. Para obter a gratuidade, 
o usuário não precisará usar 
cartão. Basta apenas digitar 
o número do telefone fixo.

A gratuidade deverá 
ser mantida até pelo me-
nos o final de 2012 em 742 

municípios com densidade 
de orelhões abaixo da meta 
de quatro aparelhos a cada 
mil habitantes. Nos demais 
1.278 municípios que regis-
traram as piores condições 
de funciona-
mento dos 
orelhões, o 
prazo da gra-
tuidade vai 
pelo menos 
até o próximo 
dia 30 de ou-
tubro.

Para vol-
tar a cobrar 
pelas ligações 
após essas 
datas, a em-
presa terá 
que garantir, 
conforme o 
município, o 
funcionamen-
to de pelo menos 90% dos 
aparelhos – ou 95% onde 
não há serviço individual de 
telefonia – , ou ainda cumprir 
a proporção mínima de apa-
relhos por habitante. Em 446 

municípios a Oi terá que se 
adequar a ambas as metas.

Procurada pela Agên-
cia Brasil, a Oi informou, 
por meio de nota, que ope-
ra mais de 700 mil orelhões 

em cerca de 
4 mil municí-
pios brasilei-
ros. Segundo 
a empresa, o 
cronograma 
de melhorias 
dos telefones 
públicos foi 
prejudicado 
pelo atraso 
na entrega de 
equipamen-
tos por for-
necedores e 
intempéries 
climáticas.

“A Oi op-
tou por uma 

forma de compensação pú-
blica e voluntariamente ofe-
receu gratuidade no uso de 
orelhões [em ligações locais 
para telefones fixos] nos 
municípios que não pude-

ram ser atendidos no prazo 
acordado, como forma de 
reparação aos usuários des-
sas localidades”, diz a nota. 
A Oi informa ainda que 252 
mil aparelhos serão troca-
dos até 2013.

A Anatel, por meio de 
sua assessoria de imprensa, 
garantiu que o órgão está fis-
calizando o cumprimento do 
acordo. Já a Coordenadoria 
Estadual de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Pa-
raná (Procon-PR) disse que 
abrirá reclamações se algum 
consumidor denunciar o não 
funcionamento dos telefones 
públicos ou a “queima” de 
crédito. O Procon-PR ainda 
não registrou nenhuma re-
clamação a respeito.

Em uma ação similar, no 
último mês de abril, a Ana-
tel determinou a gratuidade 
das chamadas interurbanas 
para telefones fixos origina-
das de orelhões da Embra-
tel. A medida, que em geral 
atinge áreas remotas do 
país, vale até o final do ano.

Orelhões da Oi farão ligações gratuitas
PUNIDA PELA ANATEL

Para obter a 
gratuidade, o 
usuário não 
precisará usar 
cartão telefôni-
co. Basta apenas 
digitar o número 
do telefone fixo 
desejado

O prazo da gratuidade nas ligações feitas em orelhões vai pelo menos até o próximo dia 30 de outubro

FOTO: Divulgação



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

CPF/CNPJ....: 011444154/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.160,83
Cedente.....: LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044759
Responsavel.: MARIA DO CARMO DOS SANTOS-ME
CPF/CNPJ....: 014685470/0001-40
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            432,00
Cedente.....: FERRAMENTEC COM FER MAQ MAT 
DE CONS
Apresentante: FERRAMENTEC COM FER MAQ MAT 
DE CONS
Protocolo...: 2012 - 044573
Responsavel.: MERCADINHO PONTES
CPF/CNPJ....: 007973261/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             89,46
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045178
Responsavel.: NADIA MARIA DE MEDEIROS RO-
DRIGUES M
CPF/CNPJ....: 007656128/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,00
Cedente.....: ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND 
E COM
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044202
Responsavel.: NAGIA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 034668524-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,00
Cedente.....: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
SUBLIME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044848
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,00
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044580
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA.
CPF/CNPJ....: 008618955/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Cedente.....: RPA LOCACOES DE ANDAIMES E 
FORMAS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044385
Responsavel.: RONALDO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ....: 005278468/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,26
Cedente.....: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI-
CAO S.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045187
Responsavel.: VERIDIANA ALMEIDA CAVALCANTE 
324344
CPF/CNPJ....: 014448565/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            376,99
Cedente.....: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI-
REITOS C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045322
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,  01/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

João Pessoa > Paraíba > Sábado, 1 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: ANA PAULA RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ....: 670772425-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,20
Cedente.....: QUALINOX COMERCIO DE REFRIGE-
RACAO L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044139
Responsavel.: AUTO PECAS BESSA LTDA
CPF/CNPJ....: 011683727/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,23
Cedente.....: SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS DE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045305
Responsavel.: D JU CONFECCOES DE ROUPAS E 
INTIMAS
CPF/CNPJ....: 012054981/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,93
Cedente.....: HPN SECURITIZADORA DE CREDITOS 
S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045306
Responsavel.: D JU CONFECCOES DE ROUPAS E 
INTIMAS
CPF/CNPJ....: 012054981/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            366,08
Cedente.....: GLOBAL SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045345
Responsavel.: DM  DISTRIBUIDORA  LTDA
CPF/CNPJ....: 010800823/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.481,64
Cedente.....: PLASTMAZ INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045382
Responsavel.: ELIANE DE SOUSA CLAUDINO
CPF/CNPJ....: 342935404-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Cedente.....: ROBISLAN RODRIGUES FRAGOSO
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045432
Responsavel.: JAMIL EBENEZER PEREIRA DE 
CASTRO
CPF/CNPJ....: 013407624-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044912
Responsavel.: JOSE YKARO ALVES DA COSTA 
MACEDO
CPF/CNPJ....: 081963614-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,50
Cedente.....: TOCMIX COM DE EQUIP ELETRO E 
MUS LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045274
Responsavel.: LIMPE TUDO COM DE MAT DE LIMP
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            765,14
Cedente.....: DEO SYSTEM DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044798
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS 
SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NO TERMO ADITIVO: 002.2012.
REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2011.
OBJETO: Acréscimo de R$ 21.885,49 (Vinte e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e 

Quarenta e Nove Centavos), proveniente dos acréscimos e supressões, ao valor de origem de R$ 
177.503,79 (Cento e Setenta e Sete Mil Quinhentos e Três Reais e Setenta e Nove Centavos), 
totalizando a importância de R$ 199.389,28 (Cento e Noventa e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Nove 
Reais e Vinte e Oito Centavos), representados neste Termo pelo percentual de 12.3296% - (doze, 
três, dois, nove, meia por cento) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Construção da Unidade Escolar do Assentamento Bonfim, com 
duas salas de aula, um laboratório de informática e uma sala de leitura, Convênio de nº 021/2011/
PACTO EDUCAÇÃO, celebrado com o Estado da Paraíba por meio da Secretaria da Educação com 
interveniência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e o muni-
cípio de Alagoinha/PB. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE 
MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita. CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA C.R.C LTDA – CNPJ: 11.622.715/0001-00 - CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA 
– Procurador.  JUSTIFICATIVA: Adequações diversas. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 02 de Agosto de 2012. OBS: Publicado para atendimento do 
disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

Responsavel.: COML GABRIEL DE MAT DE PAP. E LIVR.
CPF/CNPJ....: 041122979/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Cedente.....: DARUMA TELECOMUNICACOES E 
INFORMATI
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040864
Responsavel.: EULINA BELMIRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 237002034-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,01
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040899
Responsavel.: GEORGE JOSE PORCIUNCULA 
PEREIRA COE
CPF/CNPJ....: 618167524-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Cedente.....: NOSSA TERRA SOLUCOES AGRICO-
LAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044881
Responsavel.: GEORGE JOSE PORCIUNCULA 
PEREIRA COE
CPF/CNPJ....: 618167524-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Cedente.....: NOSSA TERRA SOLUCOES AGRICO-
LAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044910
Responsavel.: GEORGE JOSE PORCIUNCULA 
PEREIRA COE
CPF/CNPJ....: 618167524-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,00
Cedente.....: NOSSA TERRA SOLUCOES AGRICO-
LAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044936
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.875,50
Cedente.....: SOLOTEST APARELHOS MEC SOLO LT
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045122
Responsavel.: JEAN CARLO LIRA SIQUEIRA VAS-
CONCELO
CPF/CNPJ....: 784683104-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Cedente.....: TUBO ELETRO LOCADORA LTDA ME
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044995

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: LINDOMAR ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 585811974-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,50
Cedente.....: COMACE ACESSORIOS PARA MAQUI-
NAS DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044887
Responsavel.: MARCONE EDSON GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 003165646/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,00
Cedente.....: INCODIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044643
Responsavel.: MERCADINHO NOVO SERTAO
CPF/CNPJ....: 074907234-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,93
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044864
Responsavel.: PLANNER - PLANEJAMENTOS RE-
SIDENCIAI
CPF/CNPJ....: 012105017/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.085,83
Cedente.....: RPA LOCACOES DE ANDAIMES E 
FORMAS L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044979
Responsavel.: RESIDENCIAL DONATO BRAGA
CPF/CNPJ....: 013174608/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            790,04
Cedente.....: SBA PECAS ACABADAS DE ALUMINIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044741
Responsavel.: TEREZA CRISTINA SANTOS
CPF/CNPJ....: 014593600/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.078,34
Cedente.....: MORENA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044947
Responsavel.: W E F AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ....: 013358741/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,00
Cedente.....: VALDENIA FERREIRA SILVEIRA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044855
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  01/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NO 057/2012
OBJETO: Contratação dos serviços de recuperação do motor de uma Caçamba pertencente ao 
Município de Água Branca PB. 
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 14/09/2012- HORÁRIO: 17:00hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, através 
de sua comissão de licitação na rua Sargento Florentino Leite, s/n,centro – Água Branca – PB.

ÁGUA BRANCA-PB, 31 de Agosto de 2012.

DANILA FIRMINO DE LIMA
Pregoeira Oficial/PMAB

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 030/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, Estado da Paraíba, através de sua Pregoeira Oficial 
do Município, Torna público para o conhecimento de quem interessar, que no dia 13 de setembro 
de 2012, ás 09:30 hs, na sede da prefeitura municipal localizada á Rua situada à rua Pedro Lopes 
Brasileiro, s/nº - Centro - Igaracy/PB, fará realizar licitação na modalidade Pregão presencial, tipo 
Menor Preço, tendo como objetivo: contratação de veículos com motoristas para Transporte de 
Estudantes da Zona Rural para as Escolas situadas na Zona Urbanas deste Município, destinados 
aos alunos do Município de Igaracy/PB. O edital encontra-se á disposição na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, a empresa que interessar poderá com-
parecer ao endereço supracitado portando um PENDRIVE OU CD para adquirir o edital, o processo 
será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Qualquer informação poderá 
ser obtida e esclarecida na sala da Comissão de licitação das 07h30min às 12h30min horas.  

Igaracy/PB, 31 de agosto de 2012.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Comissão de Licitações

           Aviso                                         
                                                              
A Comissão de Licitações da Prefeitura de Cabaceiras torna público  aos interessados que abriu 
licitação pública nº 31/2012, na modalidade TP nº 10, tendo por objeto a seleção e contratação 
de empresa para construção de uma unidade de saúde, no Distrito de Ribeira, a realizar-se-á no 
próximo dia  17/09/2012, ás 15h30 min., no prédio do Telecentro Municipal, localizado à Rua Cel. 
Manoel Maracajá, sede do município.Para recebimento do Edital de Licitação o interessado deverá 
se dirigir ao mencionado prédio, durante o seguinte horário: 08:00 ás 12:00 horas e  das 14:00 às 
17:00 horas(2ª a 5ª). Cabaceiras, 31/08/2012.                                                               

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO E PROPOSTA 
Tomada de Preços 07/2012
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 
Portaria nº 1.171/2012, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendi-
mento a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: SM Construções LTDA, inscrita 
no CNPJ (MF) n.º 07.177.669/0001-00, apresentando a proposta global no valor de R$ 400.763,65 
(quatrocentos mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Adminis-
trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 30 de agosto de 2012.

Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

                                     Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                   Gabinete do Prefeito
                                      Extrato de Termo de Homologação

O prefeito Constitucional de Cabaceiras, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e altera-
ções posteriores, resolve Homologar a decisão da Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica 
com relação ao processo licitatório nº 29/2012, Tomada de Preços  nº 08, que tem por finalidade 
a seleção e contratação de empresa para execução dos serviços de reforma para acesso ao Polo 
de Apoio Presencial da UAB, em favor da empresa JGS Empreendimentos e Construções Ltda, 
CNPJ: 11.734.088/0001 -91, com a proposta final de R$ 42.235,66. Cabaceiras, 31/08/2012 - Ri-
cardo Jorge de F. Aires - Prefeito 
                                              
                                              Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                           Gabinete do Prefeito
                                                         Extrato de Contrato
Contratante: PM Cabaceiras
Contratada: JGS Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ: 11.734.088/0001 -91  – Proposta: 
R$ 42.235,66  - Base legal: Licitação nº 29/2012 – TP  nº: 08 – Objeto: contratação de empresa p/ 
execução dos serviços de reforma para acesso ao Polo de Apoio Presencial da UAB. - Cabaceiras, 
31/08/2012. Ricardo Jorge de F. Aires.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CATEGORIA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS MULTIFUNCIONAIS

A categoria dos trabalhadores portuários multifuncionais aprovados no processo seletivo 01/2011 
executado pela FUNETEC – Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba e promovido 
pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Cabedelo, vem 
convocar o Conselho de Supervisão formado pelos titulares, Francisco M. Dos Santos, Antonio 
Ricardo P. Taboza, Sebastião da Cunha Pereira e respectivos suplentes Paulo Lins Cavalcanti, 
Hiel Ribeiro de Medeiros e Geraldo Vieira de Azevedo, e a Diretoria Executiva do OGMO do Porto 
de Cabedelo composta por Adenilson Farias de Souza Lima e Carlos Koury Viana da Silva, para 
comparecerem à assembleia geral extraordinária que irá ser realizada no dia 05 de setembro de 
2012, no auditório da Associação do Comerciários de Cabedelo, no endereço à Rua Monsenhor 
Walfredo Leal, 17, Centro, Cabedelo, CEP 58310-000, a instalar-se em primeira convocação às 
09:00 horas e, em segunda convocação às 09:30 horas.

A comissão

JUDITH HELENA FERNANDES FLORENCIO CORREIA LIMA, CNPJ/CPF 008.259.414-74, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
Prévia para a atividade de: Loteamento com área total: 9,6651 ha- Composto por 06 quadras e 201 
lotes, situado à rua  sem nome 7268, S/N, Paratibe, João Pessoa/PB. Processo nº2012-005794/
TEC/LP-1052.

RYCARDO CESAR RIBEIRO LISBOA, CNPJ/CPF 007.587.234-07, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença  de Operação para a 
atividade de: Edificação Unifamiliar, AC: 241,82 m², situado na Rua Randal Cavalcanti Pimentel, ST 01, 
QD 100, LOTE 366, LT JD América, Bessa, João Pessoa/PB. Processo nº2012-006258/TEC/LO-3662.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º CARTÓRIO CNPJ: 08.309.270/0001-90

ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO - 1ª Tabeliã Pública e Oficial do Registro Geral 
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de São João do Rio do Peixe/PB por nomeação Legal 
na forma da Lei, etc. Rua Jacob Frantz, nº 76 - Centro, fone: 83 - 3535- 2226

São João do Rio do Peixe - Estado da Paraíba.
CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB
DENOMINAÇÃO “ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO”
ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de 

São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, em virtude da Lei etc. 
FAZ SABER a todos os interessados que, ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO, brasileiro, 

divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 1.308.801-SSP-PB e inscrito no 
CPF sob nº 601.073.754-00, residente e domiciliado na Rua José Dutra Neto, Bairro da Gruta, 
CEP: 58.910-000, nesta cidade de São João do Rio do Peixe/PB, DEPOSITOU neste Cartório os 
documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal 6.766/79, para o registro de um LOTEAMENTO 
denominado “ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO”, situado neste município de São João do Rio 
do Peixe/PB, perímetro urbano desta cidade, às margens da BR-405, no sentido São João do Rio 
do Peixe/PB à Uiraúna/PB, com uma área total de 20.000,00 m² (vinte mil metros quadrados), o 
Loteamento contem 05 quadras numeradas, divididas em 69 lotes, todos os números de acordo 
com a planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal desta cidade em data de 12 de junho 
de 2012, e para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este Edital que será publicado 
no Jornal a União, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da publicação. Dada e passada nesta cidade de São João do Rio do Peixe/PB. Eu, Eliana 
Oliveira de Sousa Coutinho, 1ª tabeliã pública e oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São 
João do Rio do Peixe/PB, digitei. 

São João do Rio do Peixe/PB, em 28 de agosto de 2012. 
Eliana Oliveira de Sousa Coutinho – Titular

RESULTADO DE LICITAÇÃO – 2ª ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/12

Registro CGE Nº. 12-01016-7
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de transporte, devidamente registrada 

no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), incluindo mão de obra para carga e descarga de material, com 
01 (um) caminhão tipo baú, 02 (duas) carretas com carroceria de 12m e 02 (dois) veículos com 
guindaste tipo munk para 1,5 toneladas, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
constituídos pela Decisão DE PRE n.º 050/11, de 24 de dezembro de 2011, torna público para 
conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial 002/2012, realizado no dia 30/08/2012, 
às 14h30min, foi DESERTO.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N282/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de sapato social feminino e masculino, destinado a Policia 
Militar do Estado da Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01276-6
João pessoa, 31 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N233/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de produtos e material de higiene, descartavel, limpeza e lavanderia hospitalar, 
destinado a Secretaria de Estado da Saúde – SES/COMPLEXO DE SAUDE DE PICUI, 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 - 12-01275-8
João pessoa, 31 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 08/2012- POR LOTE

REGISTRO Nº 12-01242-6
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE MANGABEIRA E DA DELEGACIA DE HOMICÍDIOS NO 
MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. 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: 
09 de outubro de 2012 às 14h30.

Republicado por incorreção
D.O.E  em 31/08/2012

João Pessoa, 31 de agosto de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2012
A Prefeitura Municipal de Logradouro, Estado da Paraíba, através de sua CPL, torna público 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 007/2012, tipo Menor Preço Global, 
objetivando a execução de obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas Ruas: Antonio Joaquim 
Teotônio (calçada), Projetada 3 (trecho), Projetada 4 e calçada da Projetada 3 (trecho já pavimenta-
do), no Município de Logradouro - PB, no Município de Logradouro - PB, no dia 19/09/2012 às 9:30 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Francisco Gomes, 06 – Centro – Logradouro - PB.

Edital e informações: no endereço acima, no horário das 8:00 às 12:00. Tel.: (0xx83) 3370-1327, 
até o dia 14/09/2012.

Logradouro(PB), 30 de agosto de 2012.
MARCONDES CUNHA BEZERRA

PRESIDENTE DA CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00006/2012

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos na confecção de formulá-
rios padronizados, destinados às atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de 
Cajazeiras. Data e Local: 14 de Setembro de 2012 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras - PB.

Cajazeiras - PB, 31 de Agosto de 2012
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte 

e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços de 
Saúde (RSS), conforme termo de referência do edital. Data e Local: 13 de Setembro de 2012 às 08:00 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 31 de Agosto de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisisição parcelada de 
equipamentos odontológicos e hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 31 de Agosto de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 11:30 horas do dia 13 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de utensílios 
para cozinha diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 31 de Agosto de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 13 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeição 
do tipo almoço e quentinhas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e 
das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 31 de Agosto de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

JOÃO PAULO FIGUEIREDO DE ALMEIDA – CPF Nº 070.420.174-71 Torna público que à SU-
DEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a Autorização Ambiental 
– PROPAGANDA ELEITORAL, em toda Região – CARRO REBOQUE – PLACA OFB 5997 – OLHO 
D’AGUA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004795/TEC/AA-0774

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
F 4000  – PLACA MZG 1930 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006323/TEC/AA-1567

WASHINGTON LUIZ DE FIGUEIREDO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO FIAT UNO – PLACA 
MNA 7937 – APARECIDA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006283/TEC/AA-1555

WESLLEY WILLY CARVALHO CALDAS – CPF Nº 095.384.994-50 Torna público que à SUDEMA – (Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL, 
em toda Região – CARRO ROBOQUE – PLACA MNF 4441 – OLHO D’AGUA/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-004782/TEC/AA-0766

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO L 200 – PLACA MOU 
3888 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006322/TEC/AA-1566

LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA – CNPJ/CPF 123.466.594-87, Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2658/2012 em João Pessoa, 
16 de agosto de 2012 – Prazo de 730 dias. Para a atividade de: Loteamento com 63 (sessenta e três) lotes e 05 
(cinco) quadras – R. PROJETADA B. DAS POPULARES ESQUINA COM RODOVIA PB 393 – ZONA URBANA  
Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE UF: PB. Processo: 2012-002724/TEC/LI-1446.
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