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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,015 (compra) R$ 2,016 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,590 ++ (compra) R$ 2,592  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

13h56

01h24

2.1m

2.1m

baixa

baixa

07h47

19h56

0.6m

0.6m

l  Exposição A Marinha na Paraíba será aberta hoje no Shopping Tambiá, em JP 
 
l  Saúde promove oficina com professores surdos sobre DSTs, Aids e Hepatite 
 
l  Exposição sobre José Lins do Rego vai até o dia 30 no Espaço Cultural  
 
l  Funjope lança amanhã edital para produção de longa e curta-metragem

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

PÁGInA 18 PÁGInA 17

Tarifa de energia elétrica 
pode cair mais de 28%

Os integrantes da CPMI 
do Congresso Nacional que 
apura a violência contra 
a mulher estarão amanhã 
realizando audiência sobre 
estupro coletivo. PÁGInA 15

O Ministério da Saúde vai 
repassar R$ 450 mil para o 
Projeto Vida no Trânsito e 
R$ 388 mil para o programa 
Academia de Saúde na Pa-
raíba. O dinheiro será gerido 
pelo Governo do Estado e vá-
rias prefeituras. PÁGInA 13

A presidente Dilma 
Rousseff lançou um pa-
cote de medidas que vai 
alterar o cálculo das tari-
fas energéticas. A redução 
pode superar 28%. Em 
média, a queda será de 
16,2%. PÁGInA 19

CPMI da Violência 
contra a Mulher 
realiza audiência 
amanhã na PB

PB vai receber 
R$ 800 mil para 
projetos nas áreas 
de trânsito e saúde 

queimadaS

cidadania

nublado com 
chuvas ocasionais

Vereadores 
discutem sobre 
contratações da 
prefeitura de JP

Campanha 
prejudica
as votações 
na Assembleia

FOTO: divulgação
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FOTO: divulgação
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Dorgival Terceiro Neto 
chega aos 80 anos 
atuante na advocacia 
e no meio cultural

ENTREVISTA

PÁGInA 3

Estado lança em João Pessoa projeto Paraíba Paralímpica, que vai 
oferecer aulas gratuitas de quatro modalidades esportivas. PÁGInA 21

Escola prepara jovens para o 
mercado de trabalho no Seridó

AuLAS DE MINERAção

PÁGInA 9

Seca faz subir 40% o preço dos 
produtos agrícolas PÁGInA 14

Marianna Chaves lança hoje 
dois livros em JP PÁGInA 5

Solenidade foi realizada no Ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo, com uma demonstração da modalidade bocha paralímpica



UN

É costume discutir, academicamen-
te, quem vem primeiro: a cultura ou a 
educação.  A nosso ver, não há a menor 
dúvida de que  a educação é filha dileta 
da cultura. O que existe é o processo 
cultural, de que a educação faz parte, 
com a sua importância vital.  É relevan-
te reconhecer o fenômeno, quando se 
focaliza a presença da mídia eletrônica 
em nossas vidas.

Os números são quase inacreditá-
veis. Milhões de brasileiros, de todos 
os quadrantes, viram entusiasmados as 
cenas da microssérie “Gabriela”, espe-
cialmente as que focalizavam a beleza 
nativa da atriz Juliana Paes.  Ao mesmo 
tempo, em outro horário, Carminha e 
Nina deram shows de interpretação, na 
virada fantástica da dinâmica da teleno-
vela “Avenida Brasil”.  O autor João Ma-
nuel Carneiro é um mestre, na arte que 
consagrou Janet Clair e Gilberto Braga.  
Outros milhões de telespectadores 
ficaram de olhos grudados na telinha.  
Como aconteceu com uma amiga: “Che-
guei a passar mal quando elas brigaram 
prá valer.”

Não há mais limites para o alcance 
da mídia eletrônica.  Na verdade, nem 
mais o céu é o limite, como se dizia an-
tigamente, nos primórdios da TV aberta 
(há pouco mais de 50 anos).  Platafor-
mas de filmes e séries, disponíveis em 
computadores, Ipad, Iphone e tablets 
têm mais de 5 milhões de potenciais 
usuários – e o número tende a crescer 
avassaladoramente.  A Globosat está 
lançando o canal Philos, dedicado a 
conteúdos eruditos, abrangendo arte, 
espetáculo, entrevista e debate, além de 

uma atração nacional em parceria com a 
Casa do Saber.  Nem a mais fértil imagi-
nação poderia supor esse crescimento 
tão rápido, na oferta de atrações.

Aqui deve existir uma saudável 
junção de cultura e educação.  Esses 
mecanismos estão sendo disponibiliza-
dos para ampliar a oferta de possibilida-
des de uso, como se pode assinalar pela  
existência comprovada, hoje em dia, 
de cerca de 1 milhão de estudantes via 
educação à distância no Brasil.  É outro 
número que cresce em progressão geo-
métrica, aliás, como convém aos nossos 
anseios de potência econômica e  social.

Em conversa com o publicitário Ni-
zan Guanaes, sentimos o seu entusiasmo 
com  o que nos vem dos Estados Unidos, 
onde Universidades como Harvard, MIT, 
Stanford, Princeton e Johns Hopkins, 
entre outras, promoverão cursos gratui-
tos a serem acompanhados de casa, via 
edxonline.  Só as duas primeiras insti-
tuições esperam, ainda este ano, educar 
mais de 1 bilhão de pessoas com os seus 
serviços digitais, que incluem a língua 
inglesa e outros conhecimentos igual-
mente úteis.

Seria inteligente, de nossa parte, 
que a educação brasileira, com incríveis 
carências qualitativas, se valesse desses 
imensos potenciais para aperfeiçoar o 
que é oferecido aos nossos estudantes.  
Os meios oficiais, às voltas com greves 
e mais greves, não demonstram gran-
de vontade política de resolver o que 
é essencial para que tenhamos uma 
educação de Primeiro Mundo.  Isso pode 
eternizar o atraso, o que é profunda-
mente lamentável.                                                                                              

Na crônica passada afirmei que 
a arte tem o poder de resgatar vidas 
e impulsionar pessoas no caminho 
da realização pessoal. Este é o meu 
credo, minha cruzada.

Volto ao assunto hoje para falar 
de uma pintora, a romana Artemisia 
Gentileschi (1593-1652), filha do 
também artista Orazio Gentileschi. 
Aprendeu com o pai os mistérios da 
pintura e conviveu com artistas da 
época que frequentavam o ateliê do 
pai, dentre estes o pintor Agostino 
Tassi. Logo Agostino percebeu os 
encantos da jovem e partiu para a 
conquista. Seduzida e abandonada e 
exposta à calúnia e à execração pú-
blica, após o julgamento do sedutor, 
Artemisia alimentou uma revolta que 
poderia tê-la destruído. Mas ela tinha 
outro objetivo na vida: tornar-se uma 
grande pintora, ambição inusitada 
para uma mulher do seu tempo.   O 
escândalo que se seguiu ao episódio 
fez com que o pai lhe conseguisse um 
marido às pressas e a mandasse para 
longe de Roma. O destino escolhido 
foi o melhor: Florença, berço do Re-

nascimento, pátria do divino Miche-
langelo. 

Artemisia ingressou na Escola de 
Desenho de Florença, feito até então 
inédito para uma mulher. Trazia na 
bagagem um  trabalho que lhe abriu 
portas: a primeira das cinco telas 
que pintou sobre o tema bíblico de 
Judite e Holofernes.  O tema, muito 
popular na época, já fora abordado 
por mestres como Caravaggio, mestre 
do seu pai. Mas esta não foi a única 
mulher forte que inspirou Artemisia. 
Também pintou Suzana, Madalena, 
Lucrecia, Cleópatra, além de outras 
personagens que transcenderam o 
sofrimento, a calúnia, a humilhação e 
atingiram a imortalidade.

Quando se libertou do ressen-
timento que animou suas primeiras 
obras, Artemisia produziu, em 1630, 
“Pintura”, considerada sua catarse 
suprema, um autorretrato onde ela se 
representa no centro da sua criação, 
em pleno processo criativo. E assi-
na seu nome separando as sílabas, 
Arte-mi-sia, que significa “a arte seja 
minha”.

Editorial

Um
Cultura e educação vivem juntas

A famosa “invenção”

A arte salva II

Agiu imbuído do melhor espírito 
público, o diretor do Hospital de 
Trauma de Campina Grande, que 
procurou a Policia para prestar 
queixa contra médicos e outros 
profissionais que faltaram ao 
serviço durante o feriadão. 
Dado à demanda,  uma vez que 
aquele hospital absorve pacien-
tes da região e até de outros 
Estados, a equipe normal, às ve-
zes, é insuficiente para atender a 
todos. Portanto, é de se imaginar 
o problema que provoca a falta de 
profissionais  num feriadão.
Assim, como somente em uma 
noite o hospital recebeu 132 pa-
cientes de acidentes com motos 
enquanto os médicos escalados 
estavam na praia, só chamando 
a Policia, mesmo. 

Em solenidade com início 
previsto para as 19 h, a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional da Para-
íba, inaugura  amanhã as 
amplas reformas proces-
sadas em suas instalações, 
na Rodrigues Alves, Centro 
de João Pessoa. Estarão 
presentes representantes 
da OAB nacional e do Con-
selho Federal.

Guardada em segredo, o Sesc desen-
volveu uma nova marca para come-
morar os seus 66 anos de relevantes 
serviços prestados ao País. 
A nova marca será conhecida ama-
nhã, aniversário da entidade, .no in-
tervalo  nacional da novela “Avenida 
Brasil”.

Os usuários da TIM não passam 
um dia se aborrecimento, mes-
mo depois da Anatel garantir 
que “enquadrou” as operado-
ras de telefonia móvel. É uma 
luta titânica completar uma 
ligação, situação que piorou 
desde sexta-feira.

Alguém precisa avisar aos táxis que ele não podem fazer campanha para polí-
ticos, bem como portar adesivos ou bandeirolas. Táxis são concessão pública, 
portanto, vedados a esse tipo de comportamento. Essa transgressão vem 
ocorrendo em vários municípios, em maior escala, na região do Brejo paraiba-
no, onde os tentáculos da fiscalização eleitoral ainda não chegaram.

O novo corregedor do Conselho 
Federal de Justiça, ministro Fran-
cisco Falcão, tem origens parai-
banas. Ele é filho do ex-ministro 
do Supremo, Djaci Falcão, natural 
de Monteiro e que fez toda sua 
carreira jurídica a partir de Recife, 
onde se formou.
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Exposta à calúnia e à execração pública, após o julgamento do sedu-
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A Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba, (FIEP) 
sistema que também atua na 
área de qualificação de mão 
de obra,  está apostando na 
ampliação de 15% no número 
de abertura de vagas de tra-
balho até 2013. 
A chegada e ampliação  de in-
dústrias do cimento tem peso 
nessa projeção.

MAIS EMPREGOS

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
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A língua portuguesa é talvez um 
dos idiomas que mais sofrem “atenta-
dos” no mundo inteiro. No Brasil, os 
neologismos, oriundos da nomencla-
tura tecno-científica ou de outras fon-
tes quaisquer, logo, logo vão parar na 
boca do povo e, de lá, correm para as 
páginas dos dicionários, tornando-se 
“oficiais”.

A nossa vocação, digamos assim, 
antropofágica, relativiza o problema, 
com o abrasileiramento – ou apor-
tuguesamento, como queiram – de 
palavras e expressões. De modo que 
agora temos “deletar”, “tuitar” etc. e 
tal, além do horroroso “blogue”, am-
pliando o fosso entre a norma culta e 
o coloquial.

Além dos neologismos, sofremos 
também os efeitos das tempestades 
intermitentes de palavras e expres-
sões da moda, como “quebrar para-
digmas”, “focar”, “todos e todas”, “con-
tação de estórias” e, verdadeira praga 
do jornalismo, “em relação ao mesmo 
período do ano (mês) anterior”.

Não bastasse isso, surge agora no 
campo dos esportes um verdadeiro 
“frankestein linguístico”. Trata-se do 
“paralímpico”, que de uma hora para 
outra, sem que ninguém saiba por 
ordens de quem, tomou de roldão o 
lugar do sonoro “paraolímpico” nas 
manchetes do noticiário jornalístico.

O professor de português Pasqua-
le Cipro Neto não engoliu o monstren-
go criado pelo Comitê Paralímpico 

Brasileiro para, ao que parece, se ali-
nhar com a grafia do nome do comitê 
internacional (“paralympic”). Se foi 
realmente essa a intenção, a emenda 
tornou ainda pior o soneto.

Em seu artigo-aula, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, Pasquale 
Cipro Neto dá a seguinte explicação: 
“’par(a)-‘ da legítima forma portugue-
sa ‘paraolímpico’ vem do grego, em 
que, de acordo com o ‘Houaiss’, tem o 
sentido de ‘junto; ao lado de; ao longo 
de; para além de’”. 

E continua: “Na nossa língua, ain-
da de acordo com o ‘Houaiss’, esse 
prefixo ocorre com o sentido de ‘pro-
ximidade’ (‘paratireoide’, ‘parágrafo’), 
de ‘oposição’ (‘paradoxo’), de ‘para 
além de’ (‘parapsicologia’), de ‘dis-
túrbio’ (‘paraplegia’, ‘paralexia’) ou de 
‘semelhança’ (‘parastêmone’)”. 

Em seu recado indireto ao CPB, 
Pasquale Cipro Neto ressalta que o 
citado ‘par(a)-‘ não tem nada a ver 
com o ‘para’ de ‘paraquedas’ ou ‘para-
-raios’, que, segundo ele, é do verbo 
‘parar’, cuja forma verbal “para” per-
deu o acento agudo por obra e graça 
do polêmico Acordo Ortográfico.

O professor assegura que em 
bom português as formas legítimas 
são “paraolímpico” e “parolímpico”, 
jamais “paralímpico”.  Deixando a for-
malidade de lado, o professor afirma 
que “paralímpico” “não passa de ma-
caquice, explicitação do invencível 
complexo de vira-lata”.



Dorgival Terceiro Neto
Advogado e ex-governador da Paraíba

O imprevisível 
não foi um obstáculo

e personalidade imune às paixões político-partidárias, o taperoaense 
Dorgival Terceiro Neto, que hoje completa 80 anos, teve a incumbência 
de um dia assumir os destinos da Paraíba como governador. Durante 
entrevista para A União, ele admitiu que considera a política uma 
atividade cara e difícil de ser exercida. Dorgival chega aos 80 anos 
de idade, sem abrir mão do exercício da advocacia e das atividades 
culturais, como membro da Academia Paraibana de Letras e do 
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Sua passagem como 
redator de A União, na década de 50, é uma lembrança que faz 
questão de preservar, como uma das melhores épocas de sua vida. 
Dorgival Terceiro Neto começou seus estudos aos 12 anos, no Ginásio 
Diocesano, em Patos. Depois cursou o “Clássico”, no Liceu Paraibano, 
em João Pessoa. Concluiu o curso de Direito em 1957, na Faculdade 
de Direito da Paraíba. Foi prefeito de João Pessoa, de 1971 a 1974, e 
governador da Paraíba, de 1978 a 1979.

Como foi sua infância em Ta-
peroá, no Cariri paraibano e como 
iniciou seus estudos?

Nasci em Taperoá em 12 de se-
tembro de 1932, ano de uma seca 
terrível. Por lá fiquei uma boa parte 
da infância e só aos 12 anos é que 
sai para estudar em Patos. Éramos 
nove irmãos e meu pai, na condição 
de um pequeno produtor rural, não 
tinha condições para educar todos 
os filhos. Ele só tinha condição para 
bancar a instrução de apenas um fi-
lho e eu fui o escolhido para estudar 
em Patos. 

Só em 1950 foi que vim para 
João Pessoa, porque só tinha curso 
colegial, hoje segundo grau, em Cam-
pina Grande ou João Pessoa. Em João 
Pessoa foi mais fácil para mim, por-
que tinha um primo de nome Lucas 
Vilar Suassuna que era diretor do De-
partamento de Educação, substituto 
eventual do secretário de Educação. 

Foi Lucas quem conseguiu mi-
nha vaga no Liceu para o curso Clás-
sico e também a minha vaga na Casa 
do Estudante da Paraíba. Fiquei em 
João Pessoa até hoje, minha segun-
da pátria. No entanto, não esqueço 
Taperoá nunca. Não a cidade em si, 
porém o meio rural em que me criei.

O ambiente da Fazenda Santa 
Maria influenciou a construção do 
seu universo cultural?

A minha casa lá na fazenda San-
ta Maria, onde nasci, era frequentada 
por gente ligada ao meio cultural, 
especificamente por representantes 
da literatura popular, como os violei-
ros e repentistas. Meu primo Ariano 
Suassuna frequentava a fazenda Car-
naúba que fica do outro lado do rio, 
em frente à nossa fazenda. 

Luiz Gonzaga nos visitava sem-
pre, tocava sanfona, gostava de con-
versar com os meus pais e, por diver-
sas vezes, pernoitou em nossa casa, 
na Santa Maria. Cresci convivendo 
com esses artistas. 

Como foi sua vida na Casa do 
Estudante e qual seu círculo de 
amizades naquele estabelecimen-
to, que segundo dizem, tinha inú-
meras personalidades que depois 
se destacaram no cenário político 
e cultural da Paraíba?

Eu permaneci como interno na 
Casa do Estudante durante o período 
em que fiz todo o curso do Liceu Pa-
raibano e a metade do curso superior 
na Faculdade de Direito. A Casa do 

Estudante era um ambiente de muita 
leitura. 

Na Casa do Estudante tinha uma 
boa biblioteca para quem quises-
se ler. Lá também morava Gonzaga 
Rodrigues que veio do interior para 
a capital e, não tendo onde ficar, se 
alojou no quarto dividido por mim e 
José Belarmino. 

De lá saíram muitas pessoas 
ilustres, como Francisco Leite Cha-
ves, que foi senador pelo Paraná.  
Wilson Braga também morou, na mi-
nha época, na Casa do Estudante, e já 
fazia política desde aquele tempo. 

Como se deu o seu ingresso 
no jornalismo e, neste universo, 
que amizades ainda preserva na 
imprensa paraibana?

Ingressei em A União na década 
de 50, já como redator. No jornal A 
União o pessoal ingressava como au-
xiliar de redação, como revisor, mas 
eu já entrei como redator. O diretor 
era Juarez Batista, chamado pela es-
critora Ângela de Castro de “O Helê-
nico’, e era isso mesmo.

Quem me levou para A União 
foi José Barbosa de Sousa Lima, co-
lega de Casa do Estudante e que, na-
quele tempo, era o redator chefe do 
jornal. Como redator, passei cerca de 
oito anos e, durante esse período, A 
União foi minha única universidade 
e nunca deixei de reconhecer isso. 

O que aprendi em A União va-
leu mais do que tudo que aprendi 
na universidade, porque o jornal me 
colocou em contato com universo. 
Na redação do jornal, tínhamos que 
saber de tudo e isso de uma maneira 
bem difícil. 

Hoje em dia, as comunicações 
são mais fáceis. Naquela época era 
muito difícil. 

O que motivou a escolha do 
Direito como sua atividade profis-
sional definitiva?

Na verdade, na condição de filho 
de agricultores, minha vocação era 
para ser engenheiro agrônomo, mas 
aconteceu que um amigo meu, Onal-
do Almeida Soares, me conseguiu um 
emprego assim que terminei o curso 
clássico no Liceu e nesse caso pensei: 
se for para Areia cursar Agronomia, 
vou perder o emprego. Não fui agrô-
nomo por conta desta circunstância. 
A escolha do direito foi meio aleató-
ria, mas motivada por uma razão: o 
medo da matemática. 

Fiz Direito não na intenção de 

“O que aprendi 
em A União 
valeu mais 
do que 
tudo que 
aprendi na 
universidade”

 D

ser advogado. Pensava em ser magis-
trado. Aconteceu que quando termi-
nei o curso, o desembargador Mário 
Moacir Porto, um grande amigo e 
uma das maiores culturas da Paraíba, 
quando soube que eu estava inscrito 
num concurso para juiz, disse que eu 
não ia ser juiz, mas trabalhar com ele 
e me nomeou subsecretário do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba. Mas uma vez 
tive a minha vocação cortada. 

Acabei sendo advogado e até 
hoje milito na área, com mais de 50 
anos de profissão. Todos os meus 
filhos, um filho e duas filhas, forma-
ram-se em Direito, e já estou com três 
netos formados também em Direito. 
Eles não quiseram outra profissão 
e seguiram o meu rumo. Então, hoje 
estou com o escritório cheio de netos 
advogados e trabalhando comigo.

Como se deu a sua entrada na 
política?

Eu nunca fui político, nunca tive 
gosto pela atividade política, que acho 
difícil, principalmente pela falta de 
lealdade. Pode até ser um defeito, eu 
sou meio ríspido e rude no relaciona-
mento político. Eu nunca tive vocação 
para isso. Política é uma atividade 
cara e difícil de ser exercida. Na ver-
dade, não existe sinceridade na polí-
tica e por isso nunca me encantei por 
política. 

Fui nomeado prefeito de João 
Pessoa por Ernani Sátyro.  A pre-
feitura estava um bagaço e tive que 
exercer um trabalho árduo para 
ajeitar a prefeitura, colocá-la nos ei-
xos e implementar um  plano dire-
tor da cidade. Quando Ernani Sátyro 
deixou o governo, eu ainda estava 
na prefeitura e vinha Ivan Bichara 
para o Governo do Estado. Ivan me 
chamou e disse que queria que eu 
fosse o vice-governador. Ponderei 
que não tinha em meu currículo um 
desempenho na atividade política. 
Ele disse que estava fora da Paraíba 
há muito tempo e que precisava de 
alguém que conhecesse os proble-
mas do estado. Disse a ele que o au-
xiliaria no que pudesse e terminei 
aceitando o convite. Fiquei como vi-
ce-governador até quando ele se re-
tirou para se candidatar ao Senado. 
Tive que assumir o Governo do Es-
tado, onde fiquei durante sete me-
ses. Fui prefeito e governador quase 
sem querer, sem pedir e sem saber. 
Foi assim que exerci cargos políti-
cos e graças a Deus me sai bem. No 

entanto, nunca tive interesse em ser 
candidato a nada.  

O que representou para um 
taperoaense chegar a governar os 
destinos da capital e do Estado da 
Paraíba?

Eu nunca imaginei que nascido 
em taperoá , num pé de serra, eu viria 
a ser prefeito da capital e governador 
do Estado. Quer dizer, é o destino que 
traça o caminho e a gente vai seguin-
do, conduzido pela mão como uma 
criança. Eu cheguei a esses cargos to-
dos, como já falei, sem querer, sem pe-
dir e sem saber. No entanto, para mim 
foi uma grata surpresa. Mesmo assim, 
não gostaria de voltar a exercê-los.  

Comente sobre a conjuntura po-
lítica atual e que mudou de sua época 
em relação aos tempos atuais.

Eu assisto as campanhas políti-
cas tem mais de 50 anos, e não mudou 
nada. É sempre a mesma coisa. A gen-
te vê essas promessas de campanha. 
É um prometo isso, prometo aquilo e, 
no final das contas, fica só na promes-
sa. O que mais me preocupa na Brasil 
é a falta de honestidade. Até parece 
que existe um germe que toma conta 
dos homens públicos. Toda semana 
tem um escândalo, tipo “mensalão”. 
Sempre roubam e não é pouco não. 
Tem escândalo todo dia. O Brasil, na 
verdade, é um país rico e com uma 
potencialidade que faz até inveja aos 
outros países, mas, da maneira como 
está, com essas administrações de-
sastrosas, vai terminar, na verdade, na 
miséria.
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Em cima da hora

Entrega prevista para janeiro
PONTE DA BATALHA

Previsão foi feita pelo
Departamento de Estrada 
de Rodagem da Paraíba

A entrega oficial da 
Ponte da Batalha que liga a 
cidade de Santa Rita aos mu-
nicípios do Brejo paraibano 
deve acontecer em janeiro 
de 2013. Foi o que anunciou 
a Assessoria de Comunicação 
do Departamento de Estra-
da de Rodagem da Paraíba 
(DER-PB).

De acordo com a infor-
mação as obras estão em 
ritmo acelerado. Atualmente 
está sendo concluída a funda-
ção para em seguida a coloca-
ção dos pilares e das lajes.

A ponte da Batalha está 
situada sobre o Rio Paraíba 
no trecho da PB-004 que liga 
Santa Rita a Cruz do Espírito 
Santo e demais municípios 
do Brejo paraibano. As obras 
de recuperação e ampliação 
estão na fase de acabamen-
to das bases onde ficam as 
pilastras de sustentação. Me-
dindo 70 metros, essas bases 
aumentarão de 90 para 120 
metros a extensão da ponte.

Após a conclusão das 
bases, será iniciada a cons-
trução das pilastras. Em cada 
base são implantadas várias 
estacas de sustentação com 

12 metros de profundidade. 
O investimento é de R$ 2,8 
milhões em recursos pró-
prios do Estado.

A obra, que é executada 
pela construtora PSO Ltda., 
vai eliminar um problema re-
corrente: o rompimento dos 
aterros de encontro da ponte 
nos períodos de chuvas. Essa 
providência evitará as perió-
dicas interrupções do tráfego 
da rodovia e reduzirá índices 
de acidentes rodoviários.

Além dos milhares de 
veículos que trafegam, dia-
riamente, entre a capital e 
a região do Brejo, a PB-004, 
passando pela Ponte da Ba-
talha, beneficia diretamente 
os municípios de Santa Rita, 
Cruz do Espírito Santo e Sapé, 
principalmente a produção 
da cana de açúcar, contem-
plando uma população de 
186.741 habitantes.

Além da recuperação da 
ponte, o DER também está 
realizando a reforma da ro-
dovia com a restabilização da 
base e asfalto. Em pouco tem-
po a pista entre Santa Rita e 
Sapé estará totalmente recu-
perada.

Nesse período de recu-
peração da ponte o Departa-
mento de Estrada de Roda-
gem construiu um desvio e 
com isso evitar que o tráfego 
sofra solução de continuida-
de. 

Os atletas paraibanos que con-
quistaram as medalhas de ouro e de 
prata nas Paralímpicas realizadas em 
Londres, desembarcaram na tarde 
de ontem, no Aeroporto Castro Pin-
to, onde foram recebidos por fami-
liares e pelo secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer do Estado, José 
Marcos.

Já na próxima semana, segun-
do informou José Marcos, o gover-
nador Ricardo Coutinho vai receber 
os atletas no Palácio da Redenção, e 
na oportunidade vai anunciar vários 
benefícios no sentido de beneficiar 
cada vez mais os atletas que enobre-
cem o nome da Paraíba.

Os atletas desembarcaram por 
voltas das 15:, no Aeroporto Castro 
Pinto, e foram ovacionados pelos fa-
miliares que demonstraram  orgulho 
e satisfação em recebê-los.

A mãe do nadador Felipe Rodri-
gues, Vera Lúcia, enalteceu o traba-
lho realizado pelo seu filho que já 
conquistou 200 medalhas em diver-
sas competições que participou, e 
nesta Paralímpicas conseguiu a me-
dalha de prata.

Já o pai do nadador, Valmir Ro-

Atletas paralímpicos desembarcaram
ontem no Aeroporto Castro Pinto

PARAIBANOS

A ponte da Batalha está situada sobre o rio paraíba no trecho da pB-004 que liga Santa rita a Cruz do Espírito Santo e o Brejo da pB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

drigues, ressaltou que este resultado 
é mais uma conquista de um traba-
lho intenso, renúncia e muito treina-
mento. Felipe Rodrigues é natural de 
Pernambuco, radicado na Paraíba, 
mas os treinamentos são realizados 
no Rio de Janeiro.

A vice-presidenta do Instituto 
dos Cegos da Paraíba, Ana Lúcia Lei-
te, destacou que toda a Paraíba está 
de parabéns, pois esses jovens atletas 
apesar de todas as dificuldades físicas 
demonstram que com perseverança, 
força e acima de tudo disciplinas os 
obstáculos podem ser vencidos.

Já os atletas do Goalball, Romá-
rio Diego Marques e José Roberto 
Ferreira, deficientes visuais, afirma-
ram que esta conquista é mais uma 
demonstração da força da raça hu-
mana, e em particular dos nordes-
tinos. Os obstáculos são realmente 
feitos para serem superados e mais 
uma vez a Paraíba foi muito bem 
representada para o mundo, finali-
zaram.

Na modalidade Futebol de 5, a 
seleção brasileira conquistou meda-
lhas de ouro, tendo como coorde-
nador técnico o presidente do Insti-
tuto dos Cegos da Paraíba, Adalgisa 
Cunha (ICPAC), José Antônio Ferreira  
Freire. Outros quatro paraibanos in-

tegraram a equipe: os atletas de li-
nha Marcos José Alves e Severino Ga-
briel da Silva, ex- aluno do Instituto, 
e os goleiros Daniel Dantas da Silva 
e Fábio Luiz Ribeiro de Vasconcelos 
(como regras do esporte, os goleiros 
não são deficientes visuais). Os trei-
nos são realizados sempre no ICPAC, 
no Colégio Pio X e todos defendem 
a equipe da Associação Paraibana de 
Cegos.

Os brasileiros jogadores de Go-
alball também subiram no pódio e 
receberam medalhas de prata, ten-
do sido dois paraibanos entre os três 
jogadores titulares da seleção: José 
Roberto Ferreira de Oliveira e Ro-
mário Diego Marques, ambos foram 
alunos do ICPAC e, além de treina-
rem no Instituto dos Cegos, treinam 
na FUNAD.

“Estamos radiantes e muito or-
gulhosos por todos os que participa-
ram das Paralímpicas. Quase todos 
os atletas paraibanos que estiveram 
no evento foram ou são alunos do 
Instituto dos Cegos da Paraíba, en-
tão acompanhamos toda a trajetó-
ria dele podemos dizer que eles são 
exemplo de vida e inspiração para 
quem deseja ir em busca dos seus so-
nhos“, afirmou a vice presidenta do 
ICPAC, Ana Lúcia Leite. 

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

Foto: Marcus Russo

Os paratletas paraibanos foram recebidos com muita festa pelos torcedores autoridades e seus familiares, no aeroporto

Uma mensagem comuni-
cando a ocorrência de um ho-
micídio pode levar a polícia a 
desvendar o assassinato de um 
adolescente registrado na tar-
de de anteontem no bairro de 
Bodocongó, em Campina Gran-
de. A mensagem, por meio de 
torpedo, pode ter sido enviada 
pelo próprio criminoso.

A vítima foi identificada 
como o estudante Jean Carlos 
Sousa Alencar, 18 anos, que 
residia na Rua João Martins So-
brinho, 21, bairro de Bodocon-
gó III. O corpo dele foi encon-
trado próximo a sua residência 
em um matagal no loteamento 
Grande Campina, por volta das 
15h apresentando duas per-
furações a bala, sendo uma na 
nuca e outra no rosto e ainda 
sinais de pedradas.

Familiares da vítima dis-
seram para o delegado Fran-
cisco de Assis, que esteve no 

local, que o estudante Jean 
Carlos havia saído de casa na 
manhã de domingo. Passa-
va das 14h da segunda-feira 
quando a namorada dele re-
cebeu uma mensagem infor-
mando que Jean estava morto 
e ainda indicou o local onde o 
corpo estava.

A delegada Cassandra 
Duarte, titular da Delegacia de 
Homicídios de Campina Gran-
de, disse que as investigações 
estão a cargo da delegada Mai-
ra Roberta, no entanto, prefe-
riu não adiantar como andam 
as diligências para não atrapa-
lhar o trabalho da polícia. 

Quando da realização da 
perícia em local do crime vio-
lento foram encontrados no 
bolso do short da vítima pape-
lotes de uma substância que a 
polícia acredita ser maconha, 
pesando aproximadamente 50 
gramas.

Mensagem via celular 
pode desvendar crime

Em CAmPINA GRANDE

Começa a funcionar hoje, 
o primeiro ponto de coleta do 
projeto Conta Cidadã, iniciati-
va que integra o Programa de 
Eficiência Energética da Ener-
gisa. O Conta Cidadã promove 
a troca de lixo residencial re-
ciclável por desconto na conta 
de luz. O posto de coleta está 
instalado no estacionamento 
do Supermercado Bem Mais, 
em Oitizeiro. Até o fim do ano, 
o projeto deve chegar a outras 
cinco áreas da capital e duas de 
Campina. O lixo reciclável pode 
ser entregue de 2ª a 6ª feira, 
das 8h às 17h30.

De acordo com a coorde-
nadora de projetos de efici-
ência energética da Energisa, 
Carla Petrucci, os clientes que 
aderirem ao projeto vão rece-

ber uma espécie de cartão para 
armazenar os bônus. Os resí-
duos entregues terão os des-
contos aplicados já na fatura 
seguinte. “O valor do desconto 
varia de acordo com o tipo de 
material, já que cada um tem 
seu preço de mercado”, disse 
Carla Petrucci.  

Entre outros, o  Conta Ci-
dadã recebe resíduos de papel, 
plástico, vidro e lata. De acordo 
com a coordenadora, projetos 
semelhantes existem no Cea-
rá, Maranhão, Rio de Janeiro e 
São Paulo, e os resultados são 
animadores. Confira os valores 
médios pagos por quilo de al-
guns materiais recolhidos pelo 
Conta Cidadã: lata de alumínio 
(R$ 1,70), papel (R$ 0,17), plás-
tico (R$ 0,50), vidro (R$ 0,05).

Lixo residencial reciclável 
é trocado por desconto

CONTA DE Luz
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Jô Mendonça Alcorado 
será homenageada em 
Petrópolis
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Marianna Chaves lança hoje, na Fundação Casa de José 
Américo, um livro de poemas e outro da área jurídica

Cine Volante exibe 
documentários 
de Chico Sales

Alanis Morissette 
se apresenta hoje 
no Recife
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Direito e poesia

A 2ª edição de Homoafetivida-
de e Direito – Proteção Cons-
titucional, Uniões, Casamen-
tos e Parentalidade (Juruá) e 
a coletânea de poesias Uma 
Mente Inquieta (Livro Rápi-
do) são as duas obras que 
a jurista Marianna Chaves 

lança hoje, às 18h30, na Fundação Casa de 
José Américo, em João Pessoa. O evento é 
promovido pela Secretaria de Estado da 
Cultura, por meio da FCJA.

O livro Homoafetividade e Direito 
– Proteção Constitucional, Uniões, Casa-
mentos e Parentalidade  será lançado em 
2ª edição atualizada por causa da decisão 
emanada do julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), reconhecendo as 
uniões homoafetivas. A obra – com 374 pá-
ginas e selo da Editora Juruá - é resultado 
da dissertação de mestrado em Ciências 
Jurídicas apresentada pela autora na Uni-
versidade de Lisboa. 

Ao longo dos três capítulos em que o 
livro está dividido, a jurista Marianna Cha-
ves aborda os estudos e pesquisas diretas 
no espaço europeu e latino-americano 
sobre o direito à regularização das uniões 
de homossexuais, examinando a possibi-
lidade no Direito brasileiro de hoje, em 
virtude dos progressos no campo científico 
e do crescente reconhecimento do afeto 
como valor jurídico.

Baseada em amplas pesquisas, em 
Homoafetividade e Direito – Proteção 
Constitucional, Uniões, Casamentos e 
Parentalidade a autora envereda pelos 
pontos de vista da evolução histórica 
da homossexualidade, comentando as 
perspectivas religiosas, da medicina, 
genética, psicologia, psicanálise, dentre 
outros aspectos. Ao escolher como foco 
principal do livro as jurisprudências bra-
sileira e portuguesa, ela ainda faz uma 
análise das decisões em defesa da união 
estável entre parceiros do mesmo sexo 
ocorrida em diversos países. 

Com relação ao outro livro – intitu-
lado Uma Mente Inquieta - que também 
será lançado hoje, a jurista Marianna 
Chaves contou que a inspiração surgiu 
justamente quando se dedicava à aná-
lise de alguns textos da área do Direito. 
Em certo momento, conforme a autora 
revelou, passou a sofrer um bloqueio 
para escrever sobre assuntos técnicos. 
De repente, ela foi pega de surpresa, 
sentindo inspirações para a poesia, 
embora tenha confessando nunca haver 
manifestado qualquer tendência neste 
sentido. 

“Eclodiram hora após hora, dia após 
dia em um momento de extrema inquie-
tude emocional e mental, daí o título do 
livro. Foram sendo colocados no papel 
rapidamente, numa espécie de tempes-
tade sensorial...”, relembrou a jurista 
Marianna Chaves. Ao viver essa experi-
ência durante seis semanas ela escreveu 
50 poemas abordando uma diversidade 
de temas, que agora é lançado em livro 
com 81 páginas. 

Sobre a autora
A jurista Marianna Chaves possui 

um vasto currículo, cuja ênfase é em 
direito de família, e tem publicado 
artigos jurídicos em obras coletivas e 
revistas especializadas no Brasil e ex-
terior. Graduada em Direito pelo Unipê, 
em João Pessoa, é consultora jurídica e, 

FOTO: Cácio Murilo

atualmente, doutoranda em Direito Civil 
pela Universidade de Coimbra. Mestre 
em Ciências Jurídicas pela Universida-
de de Lisboa, especialista em Ciências 
Jurídicas (Direito de Família, Contrato 
de Transporte e Direito Comercial Inter-
nacional) pela Universidade de Lisboa, 
pós-graduada em Filiação, Adoção e 

Proteção de Menores pela Universidade 
de Lisboa, pós-graduada em Direito da 
Bioética e da Medicina pela Associação 
Portuguesa de Direito Intelectual e 
Universidade de Lisboa, é, também, vice
-presidente da Comissão de Diversidade 
Sexual e Direito Homoafetivo da Ordem 
dos Advogados do Brasil - PB.

Marianna Chaves  mostra 
o resultado e sua primeira 

incursão pela poesia em 
Uma Mente Inquieta  
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Vivências

Neste 7 de Setembro, três capitais do Nordeste foram 
as mais procuradas nos sites por turistas que viajaram no 
feriado prolongado. Foram elas: Teresina (137,5%), Aracaju 
(114,5%) e João Pessoa (105,9%), índices de aumento em 
comparação com o ano passado, segundo levantamento 
realizado pelo buscador on-line de passagens aéreas, hotéis 
e locação de automóveis Skyscanner (http://www.skyscan-
ner.com.br). 

E dentre os dez destinos mais buscados, cinco foram 
capitais nordestinas e quatro estão no Norte. Para o diretor 
geral do Skyscanner no Brasil, Mateus Rocha, o aumento 
do poder aquisitivo dos brasileiros e a beleza do Litoral 
da região Nordeste estão atraindo cada vez mais turistas à 
região. 

Com quatro cidades-sede na Copa do Mundo, diversas 
obras estruturantes, novos equipamentos e ações de marke-
ting e fomento, o Nordeste é a bola da vez e atravessa uma 
fase próspera e de muita esperança no setor de Turismo.

O Ceará inaugurou o Centro de Eventos Patriolino 
Ribeiro, o segundo em tamanho e o mais moderno do Brasil, 
deu início de operação do Aeroporto de Aracati no Litoral 
Oeste do Estado, definiu a data de inauguração do Acquario 
Ceará (julho de 2013), e vai inaugurar voos fretados para o 
Leste Europeu. 

A Paraíba a primeira etapa do Centro de Convenções 
Ronaldo Cunha Lima e está realizando amplo trabalho 
de capacitação com operadores e agentes de viagens do 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste e até da Argentina. Em quatro 
meses, foram treinados 1,2 mil profissionais que vendem 
destinos.

A Bahia possui agora novo voo para Lisboa, Portugal, 
da Sata Linhas Aéreas, e quinta frequência semanal do 
charter da Air Europa para Madri.  Foi reinaugurado o tra-
dicional hotel da Bahia, em Salvador, que pertencia à extinta 
Varig e agora sob a administração da GJP, de Guilherme 
Paulus.

Sergipe em breve ganhará mais um hotel resort o Praia 
do Mosqueiro, em Aracaju e a CVC vai intensificar voos 
fretados (charteres) para a capital sergipana na alta estação. 

Alagoas inaugurou o Hotel Meridiano em Maceió e o Ponta 
Verde da Praia do Francês. Lançou a campanha “Maceió, 
capital do Réveillon” e já está com voos fretados garanti-
dos de Buenos Aires, Córdoba e Santiago do Chile na alta 
estação.

Pernambuco acaba de levar uma grande delegação 
de jornalistas e convidados para o Brazilian Independence 
Day em Nova York com desfile dos bonecos de Olinda em 
plena Quinta Avenida e vai realizar a abertura do Festival de 
Turismo de Gramado (RS) com show do cantor Lenine.  Está 
sendo construída a cidade da Copa e novos voos internacio-
nais já ligam Recife ao exterior como o da Copa Airlines e o 
do American Airlines que este mês passa a ser direto sem 
escala em Salvador. Muitas ações de marketing no Brasil e 
no exterior estão sendo realizadas por Pernambuco onde 
está sobrando dinheiro para a promoção do turismo.

O Rio Grande do Norte inaugurou as obras de requali-
ficação e modernização do Aeroporto Internacional Augusto 
Severo. Um investimento da Infraero de R$ 16,4 milhões 
com novas salas de embarque e desembarque, instalação de 
dois novos elevadores e escadas rolantes na parte interna 
do desembarque, além da instalação de 12 novos balcões 
de check-in. O terminal passou a ter capacidade de atendi-
mento de 5,8 milhões de passageiros/ano. Daqui a dois anos 
será inaugurado o Aeroporto São Gonçalo, o maior do Nor-
deste, e o Augusto Severo será desativado virando shopping 
Center ou Centro de Eventos.

O Piauí está contratando pesquisadores e estudiosos 
de arqueologia para São Raimundo Nonato e turistas de alto 
poder aquisitivo fazem navegação ecológica pelo Delta do 
Parnaíba. Os 66 quilômetros de Litoral do Piauí recebem 
investimentos de médio porte. E finalmente São Luís do 
Maranhão está completando 400 anos com grande festa 
de comemoração com atrações nacionais de renome, como 
Ivete Sangalo e até o “rei” Roberto Carlos. O centro histórico 
passa por obras de melhoria e preservação e se não bastasse 
tanto o ministro do Turismo Gastão Vieira como o presiden-
te da Embratur Flávio Dino são do Maranhão. O turismo no 
Nordeste é ou não a `bola da vez´.!

Uns dizem: Ser mãe é padecer 
no paraíso. Outros: A gente cria 
os filhos para o mundo. E aque-
la conversa de que mãe é tudo a 
mesma coisa, só muda o endereço. 
Ou ainda a antiga polêmica: Mãe é 
aquela que gera ou aquela que cria e 
educa? No Brasil, muitas mulheres, 
profissionais liberais, casam-se e 
têm filhos, sem precisar abrir mão 
de suas carreiras. É fácil, contratam 
funcionárias - empregada doméstica 
- , registram em carteira de trabalho, 
pagam o salário mínimo e deixam 
suas casas e seus  pimpolhos nas 
mãos de outras mulhe-
res, que por sua vez, 
também deixam seus 
lares e crianças com 
parentes ou comadres, 
quando não sozinhos, 
revirando sacos de 
lixo nas ruas. Certa 
vez, ouvi um pobre e 
humilde pai, dizendo: 
Nós não gostamos que 
chamem nossos filhos 
de meninos-de-rua. 
A gente trabalha, dá 
um duro danado para 
sobreviver, colocar um 
pedaço de pão, bana-
nas, feijão na mesa, 
mas não podemos 
acompanhá-los de per-
to. O mundo é muito 
grande, os meninos ficam soltos, ao 
Deus dará. Mas quer ver felicidade 
maior, quando chegamos do traba-
lho e a filharada está toda em casa; 
um pouco sujinhos, famintos, porém 
juntinhos, os mais velhos cuidando 
dos menores, pois o bom filho à casa 
retorna. Claro há sempre os mais 
afoitos, mais rebeldes, que se juntam 
com más companhias e somem por 
aí, deixando muita saudade na gen-
te... Eles perambulam pela cidade, 

fazendo sabe-se lá o quê!, mas têm 
família. Agora veja bem, às vezes 
fico muito triste – porque apesar de 
necessitarmos do dinheiro – a mãe 
legítima destes meninos, passam o 
dia cuidando dos filhos da patroa, 
enquanto os próprios... – Não é pro-
blema meu! – dizem as Madames; o 
problema é do Governo. Então a gen-
te não sabe como responder. Nem 
podemos correr o risco de perder 
o emprego.  Daí, a gente se cala e se 
submete, pois, melhor pingar do que 
secar. Seus filhos crescem parrudos, 
limpos, sadios.

Nos países desen-
volvidos, as mulheres 
têm que optar. Casa, 
filhos, família, ou pro-
fissão. Para se ter uma 
ideia, uma faxineira 
que trabalha cinco 
horas por dia, recebe, 
no mínimo, cinquenta 
Euros, ou seja, dez 
Euros por hora. Sem 
cozinhar nem lavar 
as roupas. Cuidar de 
crianças, nem pensar. 
Custa uma fortu-
na! Uma alternativa 
então, são as creches. 
Os bambini têm que 
aprender que, nem só 
de mamãe, vive um 
filhinho. E as funcio-

nárias são poucas. Não há uma babá, 
para cada bebê. A molecada tem que 
se conformar. Tipo assim: Há outro 
colega em seu colo , mas quando 
ela for a substituta de minha mãe, 
vou segurá-la até pelos cabelos.  E 
aguarda, o pobrezito, até sua vez 
chegar. Algumas vezes a mamãe che-
ga antes. Mas é de se observar. Cada 
criança escolhe – instintivamente – 
sua mãe na creche.

A filha de uma amiga brasi-

leira, Yara, a rainha das águas, nos 
seus tenros nem dois anos de idade, 
numa creche da universidade de 
Manchester – Inglaterra – já no pri-
meiro dia que entrou, jogou-se nos 
braços de uma senhora Mama-África 
- Jamaicana, que falava inglês, com o 
tal sotaque black. Bas, bus...  -  Seus 
pais estavam no Doutorado e não 
tinham, de maneira alguma, qual-
quer possibilidade de ver crescer 
a menininha, todo tempo, o tempo 
todo. E  sua irmã, Marina, um pouco 
mais velha,  chamava de chachanha, 
uma laranja. Então sua mãe fez uma 
listinha das palavras que ela pro-
nunciava, explicando qual era o seu 
desejo: Orange.

Leonardo passou algumas sema-
nas no “Kindergarten Bambino“, em 
Hamburgo, Alemanha. Ele ficava do 
lado de dentro das paredes da sede e 
eu, sentada num Café-Restaurante em 
frente à creche. Não arredei pé sequer 
por um minuto.  Quando as mães dei-
xavam seus filhos ali chorando e íam-
se embora, com o coração apertado 
ou com o coração morto!, ah eu ficava 
tocaiando meu gurí.  Havia um baixi-
nho russo, que gritava o tempo todo: 
Mamuia, Mamuia, ou coisa parecida. 
O miúdo fazia pena. Em três ou quatro 
semanas, decidi tirar Leonardo dali 
e fui passear nos parques,  zoológico,  
Cafés e  tudo quanto é meio-de-mun-
do,  com meu rapazinho. Abri mão de 
um bocado de coisas pessoais, pra cui-
dar do meu filhinho. Mas como canta 
Chico Buarque “... a gente vai contra 
corrente, enquanto puder resistir, na 
volta do barco é que sente, o quanto 
deixou de cumprir...”.

No mais, gosto de lembrar-
me daquela anedota do Joãozinho: 
Menino, vá à cozinha e traga duas 
garrafas de coca-cola. Joãozinho 
obedeceu, abriu a geladeira e gritou: 
Mãe, só tem uma!

Escritor - diariodebordo@gmail.com

O racional e o 
maravilhoso

Não é que os contos de fadas apenas te-
nham uma lógica interna ou que supram, pela 
simbologia, os medos humanos. Também são 
heranças maravilhosas para que, na mão de um 
cineasta com uma concepção de cinema, trans-
cendam sua origem moralista e contem, pelo 
simples desejo de contar uma bela história, 
aquele algo que arrebate, tanto na forma quan-
to no conteúdo.

O diretor Guillermo del Toro, ao conviver 
com seus fantasmas de uma infância rígida, 
nos presenteia com este O labirinto do fauno, 
um surpreendente diálogo entre uma história 
fabulosa e um filme sobre opressão e liberda-
de na Espanha da guerra civil. Situa-se no ano 
de 1944 e narra a pequena odisséia de Ofélia 
(Ivana Baquero), uma garota de 13 anos que 
acompanha sua mãe, Carmen (Ariadna Gil), 
para descansar e ficar em trabalho de parto no 
lugar onde se encontra o capitão Vidal (Sergio 
López), um cruel agregado do exército fran-
quista e novo marido de Carmen.

A missão de Vidal é acabar com os vestí-
gios da resistência republicana, escondida nos 
bosques ao redor. Por outro ângulo, convivem 
também com o capitão uma governanta cha-
mada Mercedes e um médico (Alex Ângulo) 
que tem a missão delicada de cuidar do estado 
de saúde de Carmen. Uma noite Ofélia desco-
bre as ruínas de um labirinto, nos fundos da 
casa, e lá encontra um fauno (Doug Jones), 
uma criatura mitológica com uma revelação: 
Ofélia é na realidade uma princesa por quem 
os súditos, num mundo subterrâneo, estão 
esperando há muito tempo. Para poder regres-
sar, tem que cumprir três provas antes que a 
lua fique cheia.

Ofélia é uma personagem que fascina. Ela 
sofre todo tipo de resistências. Ela aproveita 
todas as brechas, as desatenções para, com 
ajuda do fauno, receber instruções e cumprir 
tarefas. Por outro lado, o padrasto imposto 
também cumpre tarefas, e é implacável em 
conter focos de resistência enquanto espera o 
nascimento do filho, no seu entender, herdei-
ro de sua estirpe. A tensão que se estabelece 
entre ele e sua enteada está na cena em que 
Ofélia, ao conhecê-lo, oferece a mão errada (na 
outra, os inseparáveis livros de histórias). A 
partir daí, com a descoberta do labirinto (belo 
cenário, impondo sua antiguidade), o filme se 
bifurcará em duas tramas, e para o espectador, 
junto com a heroína, a crueza da realidade 
terá consolo – ou escapismo – no fascinante 
mundo da imaginação, que em nenhum mo-
mento, interfere por vias diretas, mas – e isso 
é fundamental na intimidade que o diretor 
tem com a simbologia dos contos de fada – por 
processos, autoconhecimento, superação dos li-
mites. Ofélia precisa resgatar seu irmãozinho e 
vai se esgueirando, através de pequenas tragé-
dias ou de grandes acontecimentos do regime 
franquista, para sua própria lenda, não menos 
real do que a realidade.

Como reconhecer um poema ao vê-lo
Como uma arquitetura de vapor, o sorriso 

absurdo de quem chega de bonde à casa do avô, 
o ressonar de diamantes na mais funda mina, 
o jogo de amarelinha e a invenção novos ocea-
nos.

O aniversário de um velho relógio. The 
sound of silence.

André 
Ricardo AguiarO momento atual do turismo no Nordeste

Mãe

Há sempre os 
mais afoitos, 
mais rebeldes, 
que se 
juntam com 
más companhias 
e somem, 
deixando 
saudade na 
gente...

Crônica

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

Dalva Scheerer - Escritora dalva.scheerer@hotmail.com
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Dois documentários serão exibidos hoje 
nos Funcionários III pelo Cine Volante

Audiovisual

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012

Roteiro

O Projeto Cine Volante 
exibe hoje os curtas-metra-
gens Uma Ciência Encantada 
e 1500 Circular aos morado-
res do bairro dos Funcioná-
rios III, na capital. As sessões 
com obras do cineasta parai-
bano Chico Sales têm início 
às 17h, na Associação de Mo-
radores do bairro, localizada 
na Rua Francisco Seráfico da 
Nóbrega Filho, nº 100.

O documentário parai-
bano Uma Ciência Encantada 
tem 20 minutos de duração 
e foi lançado em 2010. O ví-
deo aborda as percepções e 
impressões acerca dos mis-
térios e encantamentos de 
uma praia, inserida na cos-
mologia da Jurema Sagrada. 
Gravado na praia de Tamba-
ba, retrata a vida de alguns 
pescadores, que acreditam 
em uma pedra encantada que 
supera os limites da ciência e 
que está em uma linha en-
cantada protegida por reis e 
orixás.

1500 Circular” tem 16 
minutos de duração e foi lan-
çado em 2008. Nele, o dire-
tor percorre a cidade de João 
Pessoa pela linha de ônibus 
1500 Circular, que atraves-
sa 23 bairros, a exemplo 
de Mangabeira, Oitizeiro, 
Jaguaribe, Costa e Silva, 
Manaíra, Valentina e Geisel. 
“Por circular por dois extre-
mos da cidade, da periferia 
do Costa e Silva aos luxuosos 
edifícios residenciais de Ma-
naíra, neste ônibus podemos 
obter uma visão ampliada 
dos diversos aspectos da 
urbanidade pessoense e das 
desigualdades sociais que 
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a permeiam”, observa o di-
retor. O embarque para esta 
viagem acontece no Mercado 
Público de Mangabeira. Dalí, 
o espectador segue viagem  
com o diretor. Sales circula 
por João Pessoa e mostra a 
urbanidade da cidade e as 
milhares de pessoas que de-
pendem da linha 1500 Circu-
lar para se deslocar de casa 
para outros lugares. 

E é imerso no espaço/
tempo dessa linha, dentro/
fora do ônibus, que fluem 
variados cenários urbanos. 
Dentro do ônibus e com uma 
câmera na mão, o diretor 
se transforma em mais um 
passageiro que direciona seu 
olhar na perspectiva do ou-
tro, do motorista e todos que 
estão em trânsito. 

Setembro Fotográfico será aberto 
oficialmente na terça-feira

Exposições, palestras, oficinas e lançamento de 
livros são algumas das atividades da programação do Se-
tembro Fotográfico, cuja abertura oficial será realizada na 
próxima terça-feira, a partir das 19h, na Torre Mirante 
da Estação Cabo Branco, localizada no bairro Altiplano, 
em João Pessoa. O evento – que se estenderá até o dia 
30 – é promovido pela prefeitura da capital, por meio 
da Funjope.  As exposições intituladas Imaginário do 
Rei - de Bené Fonteles - e Retrospectiva - de Clara Lenira 
- são duas das seis mostras que marcarão a solenidade 
de abertura do evento, cuja curadoria é do fotógrafo 
paraibano Gustavo Moura e objetiva colaborar para a 
promoção e a visibilidade da fotografia contemporânea 
na capital. Além da Estação Cabo Branco, haverá ex-
posições em locais diversos da cidade, a exemplo do 
Centro Histórico. 

O jogo está apenas começando

Faltam 24 dias para a eleição, e o cenário continua imprevisível 
em João Pessoa, se levarmos em conta o resultado das últimas pesqui-
sas de intenção de votos e a visível apatia dos eleitores nas ruas da ca-
pital paraibana. Nesse quadro de indefinição, a propaganda eleitoral 
e os debates entre os candidatos nas emissoras de TV e rádio serão 
decisivos.

A mais recente pesquisa eleitoral, realizada pelo Instituto Opi-
nião no período de 4 a 6 de setembro e divulgada na noite da última-
segunda-feira pelaTV Arapuan, confirma essa indefinição. Na pesquisa 
estimulada, o quadro é o seguinte: Cícero Lucena (PSDB) tem 23,5%, 
tecnicamente empatado com José Maranhão (PMDB), que tem 23%; 
Luciano Cartaxo (PT) aparece com 19,6%; Estela Bezerra (PSB) com 
14,7%. Brancos e nulos somam 6,6%, e indecisos 11,1%. Os demais 
candidatos estão com menos de 1%. E a margem de erro é de 3,3% 
para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, o cenário aparece ainda mais embara-
lhado. José Maranhão (PMDB) assume o primeiro lugar, com 18,6%, 
empatado tecnicamente com Cícero Lucena (PSDB), que tem 17,1%; 
Luciano Cartaxo (PT) com 16%; Estela Bezerra (PSB) com 10,3%. 
Brancos e nulos somam 5,7%, e indecisos 30,1%.

Com Cícero e Maranhão na frente em todas as pesquisas, a ten-
dência é apostar em um segundo turno com a presença dos dois. Mas 
é precipitado arriscar esse palpite. Primeiro, porque Luciano e Estela 
crescem e têm espaço para crescer mais. Segundo, porque pesquisa 
não é voto, é intenção. Está provado que não ganha eleição. É apenas 
um retrato do momento, passível de erro.

A exclusão do nome de Estela dos questionários do Ibope e 
a consequente suspensão da pesquisa, determinada pela Justiça 
Eleitoral, abalou ainda mais a credibilidade já questionada dos 
institutos de pesquisa na Paraíba.O eleitor anda desconfiado. E o 
poder de influenciar o pleito, que poderia ser exercido pelas pes-
quisas, é cada vez mais minimizado. A surpreendente vitória de 
Ricardo Coutinho em 2010 contra o aparentemente imbatível go-
vernador José Maranhão, favorito em todas as pesquisas, é a mais 
recente prova de que os eleitores não se deixam influenciar tão 
facilmente. 

Com quatro candidaturas competitivas, o cenário torna-se ainda 
mais instável. Somado a isso, não podemos deixar de registrar a pre-
sença do prefeito Luciano Agra na propaganda eleitoral de Luciano 
Cartaxo e do governador Ricardo Coutinho na campanha de Estela. Na 
pesquisa da TV Arapuan, a gestão do prefeito tem 68,6% de aprovação. 
E o governo de Ricardo tem 53,2% de aprovação. A performance dos 
dois e a influência que ambos podem exercer não devem ser subesti-
madas nesse processo eleitoral. E nessa queda de braço, o governador 
leva vantagem. Afinal, tem mais experiência e é um estrategista eleito-
ral nato. 

Como bom brasileiro que é, o eleitor pessoense vai deixar a es-
colha do candidato para última hora. A última semana da eleição será 
decisiva. E o dia da eleição ainda mais decisivo. Pode anotar.

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

Foto: Divulgação

Cynthia Nixon foi 
convidada para inter-
pretar a poeta Emily 
Dickinson na cinebio-
grafia que será dirigida 
por Terence Davies (A 
Essência da Paixão), 
segundo o site da re-
vista “The Hollywood 
Reporter”. A trama do 
filme, intitulado “A Quiet 
Passion”, mostrará a vida 
de Dickinson desde es-
tudante precoce à opri-
mida escritora que viu 
apenas sete de seus mais 
de mil poemas serem 
publicados. Depois de 
sua morte, Dickinson foi 
reconhecida como uma 
das maiores poetas nor-
te-americanas de todos 
os tempos

Cynthia Nixon 
vai interpretar 
Emily Dickinson

O festival Curta Como 
Quiser - 1.º Festival Mul-
timeios de Curtas-Metra-
gens está com inscrições 
abertas até quinta. Dedicado 
exclusivamente ao formato, 
vai oferecer como prêmio 
a oportunidade de assinar 
a codireção de um docu-
mentário com o cineasta 
Jorge Bodanzky. Além disso, 
o melhor curta de cada cate-
goria será contemplado com 
R$ 4 mil. Os vencedores 
serão escolhidos por meio 
de votação de júri popu-
lar (pelo canal do festival 
no Sundaytv) e por júri 
profissional formado por 
profissionais do mercado 
audiovisual. Inscrições e 
informações no site www.
curtacomoquiser.com.br.

Terminam amanhã 
inscrições para o
Curta Como Quiser

Mídias em destaque

Drops & notas

Uma Ciência Encantada, um dos documentários de Chico Sales que serão exibidos pelo Cine Volante

Direção
Chico Sales dirigiu seu 

primeiro vídeo de curta-me-
tragem em 2007. O vídeo foi 
seu projeto de conclusão do 
curso de Comunicação So-
cial na UFPB, Renovatório, no 
qual revisita obras do ciclo 
Super 8 na Paraíba e analisa 
os principais temas  investi-
gados pelo cinema paraibano 
do início dos anos 80. Desde 
2005, trabalha no Ponto de 
Cultura Urbe Audiovisual, 
onde também ministrou ofi-
cinas de cineclubismo e au-
diovisual. Foi assistente de 
som dos filmes Cão Sedento, 
de Bruno de Sales, em 2005; 
e “O Meio do Mundo”, de Mar-
cus Villar, em 2007. 

Continua procurando se 
firmar com uma produção 

mais autoral por meio de pro-
jetos como o vídeo Catador de 
Estrelas Cadentes, gravado na 
Chapada Diamantina (BA), 
onde ele faz uma viagem à 
ciência do reino vegetal. O 
vídeo foi vencedor nas cate-
gorias de Melhor Vídeo Expe-
rimental e Melhor Fotografia 
no Jampa Festival de 2008. 

1500 Circular é co-pro-
duzido pelo Ponto de Cultura 
Urbe Audiovisual, Associação 
Brasileira de Documentaris-
tas (ABD-PB), e Núcleo de 
Produção Digital da Paraíba 
(NPD-PB). Tem patrocínio da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, por meio do Fundo 
Municipal de Cultura. O lança-
mento conta com apoio do Se-
brae-PB, Energisa e Trato As-
sessoria e Produção Cultural.

Em cartaz

Intocáveis

Cena de Intocáveis, filme de Eric Toledano e Oliver Nakache

Philippe é um aristocrata rico 
que, após sofrer um grave aciden-
te, fica tetraplégico. Precisando 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 afei-
çoa cada vez mais a Driss por ele não 
tratá-lo como um pobre coitado. Aos 
poucos a amizade entre eles se es-
tabele-se, com cada um conhecendo 
melhor o mundo do outro.

Foto: Divulgação

PROJETO DINOSSAURO (The Dinosaur Project, GBR, 
2012). Gênero: Aventura. Duração: 83 min. Classi-
ficação: 12 anos. Legendado. Direção: Sid Bennett, 
com Matt Kane, Natasha Loring, Peter Brooke. Uma 
equipe de filmagem segue em uma expedição até o 
Congo e descobrem na floresta algumas espécies 
de dinossauros que deveriam estar extintas há 
65 milhões de anos. Mas o tempo amadureceu 
estes predadores que um dia dominaram a Terra, 
e rapidamente os exploradores humanos viram 
presas fáceis, lutando por suas vidas. Quando as 
fitas desta viagem são encontradas, a verdade 
finalmente vem à tona. CinEspaço 2: 14h, 16h30, 
19h e 21h30. Manaíra 4: 13h, 15h50, 18h40 e 
21h40. Tambiá 1: 15h, 17h30 e 20h.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Rodrigo Bittencourt, com Fábio Assunção, 
Álamo Faço, Mariana Rios, Fábio Porchat. Da Fé e seu 
irmãozinho, Torrado, vivem na favela do DDC, onde 
o violento João do Morro acaba de tomar o poder 
do ex-chefe, Diaba Loira, e virar o novo dono do 
tráfico local. Um cara do bem e amado por todos 
da comunidade, Da Fé tem uma queda por Gildinha, 
irmã mais velha de seu melhor amigo Bracinho. Só 
que Gildinha só tem olhos para Do Morro e Da Fé 
deduz por ele ser o traficante poderoso que é. Os 
amigos de Da Fé tentam então tentam transfor-
má-lo num traficante também. Manaíra 6: 14h10, 
16h10, 18h20 e 20h40.

PARANORMAN (ParaNorman, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Chris Butler e Sam Fell. Norman 
Babcock é um garoto que consegue ver e falar com 
os mortos. Um dia, o tio de Norman conta sobre 
um ritual realizado na cidade, com o objetivo de 
protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa 
séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas 
as coisas não saem como planejado e uma nuvem 
mágica faz com que os mortos se levantem das 
tumbas da cidade. Tambiá 6/3D: 14h10, 16h10, 
18h10 e 20h10.

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. Clas-
sificação: 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 8: 17h50 e 20h30.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS 
(Abraham Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). 

Gênero: Fantasia. Duração: 105 min. Classifi-
cação: 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. CinEspaço 3: 
14h30, 16h50, 19h20 e 21h40. Manaíra 5: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Tambiá 5: 14h20, 16h20, 
18h20 e 20h20.

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, desen-
cadeando 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, Ar-
nold Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de 
Tool em uma missão. Seus companheiros decidem 
então vingá-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 3: 13h30, 16h, 18h30 e 21h. Manaíra 
7: 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Tambiá 4: 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30.

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: 
Comédia. Duração: 112 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Eric Toledano, Oliver Nakache, com 
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um 
aristocrata rico que, após sofrer um grave acidente, 
fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele 
decide contratar Driss, um jovem problemático 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 21h50.

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. Manaíra 2: 16h40 e 21h10. Tambiá 3: 
16h40, 18h40 e 20h40.

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 8: 13h20 e 15h40.

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 fa-
mília. Então ela parte em busca de uma velha sábia 
para tentar consertar seu erro.Tambiá 3: 14h40.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 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. 
Manaíra 2: 14h20 e 18h50.

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 acon-
tecimentos. Tambiá 2: Tambiá 2: 14h15, 16h30, 
18h15 e 20h15. 
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Música

A cantora canadense Alanis Morissette se apresenta hoje 
no Recife com o show da turnê Havoc and Bright Lights

Depois de São Paulo, Curi-
tiba, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, chegou do Re-
cife ver e ouvir Alanis 
Morissette com o show 
Havoc and Bright Lights. 
A cantora canadense se 
apresenta hoje, às 20h, no 

Chevrolet Hall, que vai receber pesso-
as de várias cidades do Nordeste. Ela 
vai cantar músicas do álbum homô-
nimo e alguns sucessos antigos, mas 
prometeu mudanças no repertório de 
cada apresentação, fazendo que cada 
cidade recebe um show diferente. 
Da capital pernambucana, ela segue 
para Belém e Goiânia, onde encerra 
a turnê. 

Lançado no Brasil no mês passado 

Maturidade 
e grandes 
sucessos

Xico Nóbrega
xnobrega1@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Alanis Morissette mostra um lado mais 
sereno no novo disco,  que chegou ao 
mercado brasileiro no mês passado

no mercado nacional, Havoc and Bright 
Lights traz uma reflexão da cantora, 
que não apresentava no Brasil desde 
2009, com a turnê de Flavors of en-
tanglement, sobre o casamento com o 
rapper MC Souleye e a maternidade. 

Nas apresentações no Rio e em 
São Paulo, a cantora empolgou o pú-
blico com clássicos de sua carreira, 
como ‘Tapes’ e ‘Straitjacket’, ‘Ironic’, 
‘Head over feet’, ‘You oughta know’ e’ 
You learn’. Mas não faltaram canções 
de Havoc and Bright Lights, seu disco 
mais recente. O show de hoje não 
deve ser tão diferente. Alanis deve 
interpretar canções que seu público 
conhece e gosta e, claro, cantar mú-
sicas do novo disco, afinal a turnê é 
para divulgá-lo. 

A cantora
Nascida em Ottawa, Canadá, com 

seis anos ela começou a tocar piano, 
fazer ballet e escrever diários, come-
çando a se expressar através da mú-
sica. Iniciou sua carreira no seu país 
natal, e ainda na adolescência gravou 
dois álbuns dance-pop, Alanis e Now Is 
the Time, pela gravadora MCA Records 
Canadá. Seu álbum de estreia no resto 
do mundo foi Jagged Little Pill, que tra-
zia mais influências do rock e vendeu 
mais de 33 milhões de cópias em todo o 
mundo. Seu álbum seguinte, Supposed 
Former Infatuation Junkie, lançado em 
1998 e também obteve muito sucesso. 
Alanis foi a cantora mais bem-suce-
dida na década de 90 e em 2002 era 
uma das cantoras mais bem pagas do 

mundo. Em 1999, Alanis atuou nova-
mente, pela primeira vez desde 1993, 
interpretando Deus em Dogma, filme 
de Kevin Smith, que causou polêmica 
em vários países. Nesse filme ela não 
falou sequer uma palavra, mas contri-
buiu com a trilha sonora do filme com a 
música ‘Still’. Morissette passou a atuar 
também como produtora em seus ál-
buns seguintes, que incluem Under Rug 
Swept (2002), So-Called Chaos (2004) e 
Flavors of Entanglement (2008). 

Alanis Morissette já recebeu 12 Juno 
Awards, sete Grammy Awards (do total 
de 14 indicações) e vendeu mais de 60 
milhões de álbuns no mundo inteiro. Em 
fevereiro de 2005, Alanis Morissette se 
naturalizou norte-americana, embora 
ainda mantenha sua cidadania canadense.

 

A poetisa paraibana Jô Mendonça 
Alcoforado – integrante da Rede de 
Escritoras Brasileiras (Rebra) e delega-
da brasileira da Academia de Letras de 
Valparaíso (Alav) do Chile - será uma das 
homenageadas com o Prêmio Literário 
Cláudio de Souza 2012, idealizado e 
instituído pela Associação Internacional 
de Escritores e Artistas Plásticos, pela 
publicação da antologia Expressões: 
Literatura Contemporânea Brasileira. 
A cerimônia de entrega da comenda 
vai ocorrer sexta-feira (14), no Palácio 
de Cristal na cidade de Petrópolis (RJ), 
durante a abertura do Final de Semana 
Cultural que a entidade promove até o 
próximo domingo.

Além da entrega do Prêmio de Li-
teratura – que em 2012 homenageia e 
tem como patrono o escritor e imortal 
acadêmico Cláudio de Souza (1876 – 
1954) – a programação inclui a realiza-
ção da I Exposição de Artes Plásticas da 
Literarte, intitulada Petrópolis, Cidade 
Imperial, como tributo à comendadora 
Marly Bárbara, presidente da Associação 

Brasileira de Desenho e Artes Visuais; 
lançamentos literários; passeios cultu-
rais, históricos e, ainda, em parceria com 
a Academia de Letras de Valparaíso do 
Chile, a cerimônia oficial de posse dos 
acadêmicos da delegação brasileira da 
Alav. O evento tem apoio e conta com 
a parceria da Fundação de Cultura e 
Turismo de Petrópolis. 

O Prêmio Literário Cláudio de 
Souza 2012 é uma distinção feita para 
escritores e obras produzidas, nas mais 
diversas categorias, que obtiveram des-
taque por aspectos como a qualidade 
e a importância no cenário regional, 
nacional e, inclusive, internacional, 
durante o ano anterior. A escolha dos 
homenageados – dentre os quais se 
inclui a paraibana Jô Mendonça Alcofo-
rado - se deu por um rigoroso processo 
de análise pela equipe montada com 
parte dos conselheiros da Associação 
Internacional de Escritores e Artistas 
Plásticos, que levam em consideração o 
mérito próprio de desempenho de cada 
intelectual selecionado. 

Estão abertas até o próximo dia 19 as 
inscrições para o Concurso Arte & Energia na 
Subestação. Pretendendo movimentar a cena 
do grafite na Paraíba, o concurso é realizado 
pela Energisa (através do Programa de Efi-
ciência Energética) e pela Central Única das 
Favelas na Paraíba (Cufa), e tem como tema a 
reciclagem, além do uso consciente e seguro 
da energia elétrica.

Sendo assim, 12 mutirões de grafiteiros 
trarão a arte para os muros das subestações 
de João Pessoa e Campina Grande, totalizan-
do 540 metros de área. Além de ter os res-
pectivos trabalhos expostos, os vencedores 
ganharão prêmios, dentre eles: prêmios téc-
nicos, prêmios de originalidade, 10 kits de 
material profissional e troféus, totalizando 
25 mil reais em premiação.

De acordo com Kalyne Lima, partici-
pante da organização do projeto, “o graffi-
ti é uma arte bacana. O que a gente quer é 
trazer o tema da sustentabilidade com uma 
arte que tem um apelo visual grande”. Em 
relação às expectativas para o concurso, ela 
completa: “João Pessoa é uma das cidades 
que mais valorizam o graffiti. De uns anos 
pra cá vem surgindo programas para esco-
las públicas com o propósito de difundir o 
graffiti e as comunidades dão bastante va-
lor à esta arte”.

Concurso Arte e Energia realiza
inscrições até o próximo dia 19

Para se inscrever é necessário acessar 
o site: www.antreenergia.com.br, preencher 
os dados, anexar o currículo e no mínimo 
uma arte (podendo ser até cinco). Também 
é possível fazer a inscrição indo na sede da 
Energisa ou na sede da Cufa, desde que sejam 
cumpridas as exigências do regulamento no 
site. De acordo com o regulamento, pessoas 
menores de idade também poderão partici-
par, é necessário apenas que apresente uma 
autorização expedida pelos pais e uma cópia 
de documento de identidade de ambos, além 
de uma cópia da certidão de nascimento do 
participante.

O prazo de inscrições teve início no úl-
timo dia 20 e vai até o próximo dia19. Já as 
edições irão do dia 29 deste mês até 15 de 
dezembro deste ano.

Grafite
Confundido muitas vezes com pichação, 

a arte do grafite começou no movimento Con-
tracultura e é o nome dado às inscrições fei-
tas geralmente em muros, trens ou prédios, 
com o propósito de colorir as ruas, trazendo 
à tona questões ambientais e de conscientiza-
ção política, entre outros. Atualmente é visto 
como parte da street art (arte de rua) e um 
dos maiores artistas do graffiti em João Pes-
soa é o paraibano Shiko.
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Mais da metade dos 
brasileiros mudariam de ban-
cos atrás de juros menores
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Escola prepara os jovens para o mercado de trabalho 
FOTO: Marcos Russo

O Seridó da Paraíba é 
considerado uma das mais 
significativas regiões mine-
rais do Brasil, com variedade 
de feldspato, caulim, quartzo, 
mica e gemas, segundo estu-
dos feitos na área pelo De-
partamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM).

Com o objetivo de ex-
plorar de forma eficiente o 
potencial mineral do Seridó, a 
Escola Estadual Padre Jerôni-
mo Lauwen se tornou referên-
cia de ensino na região. Ela 
oferece o Curso Técnico em 
Mineração. A iniciativa, desti-
nada a estudantes da 6ª Região 
de Ensino, foi criada em 2011, 
na cidade de Santa Luzia, pela 
Secretaria de Educação do Es-
tado com o objetivo de gerar 
mão de obra qualificada.

O projeto vem atraindo 
a atenção de empresas de 
mineração que atuam na lo-
calidade e nos municípios e 
Várzea e Soledade, na Paraí-
ba, e Parelhas (RN).

“Nossa escola foi refor-
mada para receber esse cur-
so, que está sendo realiza-
do paralelamente com as 
atividades do Ensino Médio 
tradicional. Os resultados 
estão começando a aparecer 
e agora estamos correndo 
atrás de parcerias, para que 
os estudantes possam iniciar 
os estágios nos segmentos 
que atuam aqui na região”, 
destacou Maria Lucia de Lira, 
diretora da escola.

Novos equipamentos 
A estrutura da unidade 

de ensino passou por obras de 
readequação sobre a responsa-
bilidade da Superintendên-
cia de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan), de acordo com as 
necessidades e exigências da 
grade curricular. Foram con-
struídos nove laboratórios 
e agora aguarda a chegada 
de materiais e equipamen-
tos, que serão instalados nos 
próximos dias.

Atualmente, 73 alunos 
estão cursando o programa 
específico de mineração, 
sendo 35 do primeiro ano 
e outros 38 do segundo. As 
aulas são ministradas de se-
gunda a sexta-feira, no turno 
da noite, com seis matérias 
específicas do curso técnico 
no 1º ano, cinco no 2º e cinco 
também no 3º.

 Nos dois primeiros anos 
de atividade os estudantes 
eram selecionados através 
das melhores notas e da fre-
quência durante o 9º ano do 
Ensino Fundamental.

Porém, os critérios de-
verão ser reavaliados dentro 
dos próximos meses, pois 
a escola não possui mais o 
Ensino Fundamental e ago-
ra existe a possibilidade das 
avaliações serem ampliadas 
para os alunos de escolas mu-
nicipais e estaduais da região.

A 6ª Região de Ensi-
no oferece outros dois cur-
sos profissionalizantes, que 
também são integrados à 
grade extracurricular do En-
sino Médio. As turmas de “In-
formática” e “Técnicas para o 
Comércio” funcionam na Esco-
la Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Doutor Dioní-
sio da Costa, no município de 
Patos. Os cursos têm duração 
de três anos e as ações também 
foram iniciadas em 2011.

Mica é um dos produtos mais explorados em garimpos de municípios do Seridó; o minério tem diversos empregos na indústria

Na região do Seridó os mu-
nicípios de Pedra Lavrada e Nova 
Palmeira também possuem uma 
significativa concentração de mi-
nérios e muitos dos quais são ex-
plorados por pequenas cooperati-
vas de garimpeiros.

A escola Padre Jerônimo vai 
ampliar os horizontes de desen-
volvimento sustentável de peque-
nos empreendimentos de mine-
ração, que são responsáveis pela 
extração de minerais característi-
cos na província.

Atualmente, esses minerais 
têm um peso preponderante na 
economia de vários municípios da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
e o seu aproveitamento econômi-
co é uma das principais fontes de 
renda das famílias que vivem na 
região, castigada pelos períodos 
de seca. Os minérios da região 
são destinados a diversos setores 
produtivos como cerâmica, side-
rurgia, metalurgia, petroquímica, 
construção civil, entre outros.

 Na década de 80, o crescimen-
to da demanda de minerais indus-
triais no Estado supriu as necessi-
dades das indústrias no Nordeste 
e outras regiões do país, e, atual-
mente, a mineração se constitui 
numa importante fonte de insu-
mos para a indústria nacional. Da-
dos do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) confir-

mam que o segmento das peque-
nas minerações representa mais 
de 70% dos empreendimentos mi-
nerais em atividade no Brasil.

De forma geral, quase toda a 
atividade ligada à produção de mi-
nerais na região da Paraíba apre-
senta alto nível de informalidade, 
incompatível com os padrões de-
sejáveis de qualidade ambiental, 
de produtividade e de saúde e se-
gurança dos trabalhadores, e essa 
ação é conhecida como garimpo.

Valor econômico
O subsolo do município de Pi-

cuí e municípios da região é cons-
tituído por rochas   minerais  de  
grande valor econômico. A indús-
tria  extrativa  na região  apro-
veita diversos minérios, minerais 
metálicos e rochas ornamentais 
de emprego na construção civil. 
A atividade é de pequena minera-
ção, intensiva em mão de obra e 
carente de recursos tecnológicos e 
econômicos.

Os principais minerais extraí-
dos são a mica utilizada na indús-
tria de várias formas e  a mica  mo-
ída, que é aplicada na produção 
de tintas e nas indústrias de ma-
teriais de transportes, eletrodos, 
cerâmica e como lubrificante na 
perfuração de poços de petróleo.

Na forma de lâminas a mica 
tem suas aplicações nas indústrias 

eletro-eletrônicas e de condutivi-
dade termelétrica, entre outros 
setores. Há mais de 60  anos são 
extraídos  minérios a região que 
engloba os municípios fronteiriços 
de Picuí. 

O governador   Ricardo Cou-
tinho, num período de um ano, 
já investiu mais de R$ 3 milhões 
em crédito para cooperativas de 
mineradores da região do Seridó, 
através de linha de crédito do Em-
preender PB.  

Recentemente, o Governo do 
Estado, por meio do projeto Coo-
perar, aprovou recursos de  mais 
de R$ 1, 5 milhão para projetos 
produtivos de apoio às coopera-
tivas de mineração da região, a 
exemplo da (Coopemineral) Frei 
Martinho,  (Coopgarimpo) Nova 
Palmeira, (Cooopimetel) Pedra La-
vrada, (CooPicúi), além das coope-
rativas de mineradores de  Várzea 
e Junco do Seridó

Para o presidente da CooPicuí, 
Tony Henriques,  o crédito libera-
do pelo Governo da Paraíba tem 
ajudado na aquisição de equipa-
mentos e, consequentemente, na 
melhoria das condições de traba-
lho. “Com o crédito liberado para 
a cooperativa adquirimos equipa-
mentos que nunca tivemos condi-
ções de comprar. O trabalho que 
levava semanas, agora pode ser 
feito em um ou dois dias”, relata.

Potencial de Nova Palmeira e Pedra Lavrada

Um livro que 
aborda o setor mine-
ral paraibano na mi-
crorregião do Seridó é 
o “Trilhas da Minera-
ção no Seridó”, de au-
toria de José Aderaldo 
de Medeiros Ferreira, 
pesquisador formado 
em Geologia pela Uni-
versidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). 
A publicação explora 
uma realidade eco-
nômica e social ainda 
desconhecida e foi 
lançado na cidade de 
Santa Luzia, no Sertão 
paraibano, em julho 
passado.

“É assim o Seridó, 
seco, sofrido, árido, 
difícil de ter sobrevi-
vência fácil. Mas, o 
território é querido e 
amado por todos os 
que por lá nasceram 
e até pelos descen-
dentes das famílias 
que desbravaram suas 
terras. Eles souberam 
conviver com secas e 
dificuldades, geraram 
mentes fortes de uma 
cultura pujante e ex-
tremamente arraiga-
da aos seus costumes”, 
lembra Aderaldo.

A publicação do 
livro tem o apoio do 
Sebrae Paraíba, que 
trabalha um Arranjo 
Produtivo Local (APL) 
de Minerais no local. 
“A partir da explora-
ção mineral em ple-
no coração do Seridó 
brasileiro, uma rica e 
sofrida região, a his-
tória se desenvolve. As 
riquezas encontradas 
no subsolo do local 
são o meio de sua so-
brevivência de muitos 
moradores. 

Sebrae-PB
O Sebrae-PB achou 

importante apoiar esta 
obra”, ressaltou o ges-
tor do APL, Marcos 
Magalhães. À época, 
ele preparou uma ca-
ravana com 15 pessoas 
de Campina Grande, 
ligadas ao setor de 
mineração, para par-
ticiparem do primeiro 
lançamento. “Durante 
o Congresso Brasileiro 
de Rochas Ornamen-
tais, de 6 a 9 de no-
vembro, lançaremos o 
livro novamente, para 
alargar a divulgação”, 
disse Marcos, que es-
creveu a apresentação 
do livro.

Além de trazer in-
formações técnicas e 
científicas, Aderaldo 
também aproveita a 
obra para contar his-
tórias e estórias. “No 
livro, personagens fa-
mosas e pessoas anô-
nimas se envolvem 
com os mineradores. 
Tem também a histó-
ria de um ninho de co-
bra preta, conhecida 
como mussarana”.

Livro aborda 
minérios



Economia
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Quase 59% dos brasilei-
ros mudariam de banco se o 
concorrente oferecesse taxas 
de juros menores, revelou 
sondagem feita pelo institu-
to de pesquisa Data Popular. 
A pesquisa, realizada entre 
abril e junho com 5.182 en-
trevistados de todo o país, 
também revelou que mais 
da metade dos brasileiros 
(53%) acredita que as insti-
tuições públicas oferecem a 
menor taxa de juros.

Com a redução da Se-
lic, taxa básica de juros, de 
9,75% ao ano em março para 
7,5% ao ano em setembro, os 
bancos públicos promove-
ram reduções nas suas taxas. 
Na Caixa Econômica Federal, 
com o programa Caixa Me-
lhor Crédito, a queda chegou 
a até 88%. No programa Bom 
Pra Todos do Banco do Brasil, 
em agosto os juros estavam 
79% menores que no mesmo 
mês do ano passado.

“A grande informação é 
que, definitivamente, o con-
sumidor percebeu que os 
bancos públicos estão fazen-
do um movimento para for-
necer taxas de juros meno-
res e que os bancos privados 
ainda não conseguiram pas-
sar a percepção de que estão 
trabalhando para isso”, disse 
Wagner Sarnelli, sócio-dire-
tor do Data Popular.

Redução das taxas
No último dia 31 de 

agosto, a Caixa anunciou 

Brasileiros mudariam de banco
Por juros menores

Pesquisa aponta que as 
instituições públicas oferecem 
as menores taxas do mercado

Internet traz o 
orçamento federal

Brasília – O Orçamento 
federal de 2012 está disponível 
para consulta online. O Ministério 
do Planejamento disponibilizou o 
documento em formato aberto por 
meio do Sistema Integrado de Plane-
jamento e Orçamento (Siop) para 
pesquisa pública. A medida atende à 
Lei de Acesso à Informação.

Segundo o Planejamento, 
a ideia visa ainda “trazer aos ci-
dadãos e organizações interes-
sadas maior transparência das in-
formações públicas”. Para facilitar 
a busca do público, o arquivo foi 
disponibilizado no padrão Resource 
Description Framework (RDF), que 
permite “pesquisa e análises dos 
dados de forma veloz e eficiente”.

A consulta do Orçamento 
federal 2012 pode ser feita pelo 
endereço eletrônico www.siop.
planejamento.gov.br/siop/. O ci-
dadão também vai encontrar o 
manual de referência e a carta de 
serviço do Orçamento.

Foto: Divulgação

Percepção dos brasileiros é que bancos privados não estão trabalhando para reduzir os juros como fizeram as instituições públicas

uma nova redução em suas 
taxas de juros para crédito 
para pessoa física e jurídica. 
Para pessoa física, houve di-
minuição nas taxas do che-
que especial, antecipação de 
13º Salário e refinanciamen-
to de imóveis ou de veículos.

A taxa de juros mínima 
para cheque especial foi redu-
zida de 1,35% para 1,30% ao 
mês. A Caixa já havia promo-
vido diminuição 47% da taxa 
máxima praticada na opera-
ção em abril de 2012. Para 
as operações de antecipação 
de 13º salário, a taxa de juros 
das operações foi reduzida de 
2,90% para 2,79% ao mês.

Para empresas, a redução 
foi nas operações de capital 
de giro com garantia do Fun-

do Garantidor de Operações 
(FGO), cheque especial em-
presa, cartão de crédito em-
presarial e crédito especial 
empresa préfixado.

A taxa de juros do cheque 
especial empresa, para empre-
sas com domicílio bancário de 
recebíveis de cartões na Caixa, 
passou de 4,20% para 4,00% 
ao mês. No cartão empresarial, 
a taxa do rotativo foi reduzida 
em 20,60%, de 8,82% para 
7,00% ao mês. A taxa do par-
celado com  juros foi reduzida 
em 68,4%, de 6,02% ao mês 
para 1,90% ao mês.

Na última quinta-feira 
(6), a Caixa anunciou mais 
uma redução nas taxas de ju-
ros dos cartões de crédito. A 
redução na taxa anual do ro-

tativo dos cartões de crédito 
Caixa, por exemplo, chegou 
a até 52%. As alterações se 
estendem até dezembro de 
2012. No parcelamento de fa-
tura, a Caixa fez uma redução 
na taxa anual de até 36,87%. 
O prazo de parcelamento é de 
até 36 vezes.

Banco do Brasil
O juros do cheque es-

pecial no Banco do Brasil ti-
veram diminuição de 33% 
na taxa máxima, passando 
de 8,49% em agosto do ano 
passado para 5,7% ao mês, e 
de 38% na taxa mínima, re-
cuando de 2,15% para 1,34% 
ao mês. Para os clientes que 
mantêm conta salário no ban-
co, a queda foi de até 54%, 

com a taxa máxima ficando 
em 3,88% ao mês. 

No rotativo do cartão 
de crédito a redução da taxa 
máxima para os clientes que 
recebem salário no Banco do 
Brasil foi ainda maior, de 79%, 
passando de 13,54% ao mês 
para 2,88%. Para os demais 
clientes, a redução chega a 
58%, com a taxa máxima ago-
ra de 5,7% ao mês.

As taxas também diminu-
íram significativamente para 
pessoas jurídicas, como é o 
caso da linha para descon-
tos de títulos, que teve a taxa 
máxima reduzida em 39%, 
passando para 3,6% ao mês, 
enquanto a mínima passou 
de 1,42% para 1,12%, redu-
ção de 21%.

Brasília - A concorrência entre as 
instituições financeiras pode ajudar 
a reduzir as taxas de juros do cartão 
de crédito, na avaliação do profes-
sor da Universidade de Brasília (UnB) 
Newton Marques.

Para o especialista em finanças 
pessoais, a ação dos bancos públicos 
pode estimular a concorrência. “Não 
tem como estimar por quanto tem-
po os bancos públicos vão aguentar 
[manter a estratégia de redução de 
juros], mas com certeza, mexe com o 
mercado”, diz Marques.

A Caixa e Banco do Brasil anun-
ciaram redução de taxas de juros de 
cartões de crédito no último dia seis. 
Nesse mesmo dia, a presidenta Dilma 
Rousseff reclamou dos juros dos car-
tões no Brasil, em pronunciamento 
pelo rádio e pela televisão.

“Estamos conseguindo, por 
exemplo, uma marcha inédita de re-
dução constante e vigorosa dos ju-
ros, que fez a Selic baixar para cerca 
de 2% ao ano em termos reais e fez 
a taxa de juros em longo prazo cair 
para menos de 1% ao ano, também 
em termos reais, afirmou.

juros exorbitantes
Mas ela reclamou do juros dos 

cartões. “Isso me alegra, mas con-
fesso que ainda não estou satisfeita. 
Porque os bancos, as financeiras e de 
forma muito especial os cartões de 
crédito podem reduzir ainda mais as 
taxas cobradas ao consumidor final, 
diminuindo a níveis civilizados seus 
ganhos”, disse a presidenta.

O professor da Faculdade de In-
formática e Administração Paulista 

(Fiap) Marcos Crivelaro alerta que, 
mesmo com taxas menores, compras 
não devem ser feitas por impulso, 
mas planejadas. “Quanto mais bara-
to, mais as pessoas vão usar. Mas não 
se pode acumular dívidas”, diz o pro-
fessor, que também é especialista em 
matemática financeira e consultor em 
finanças.

Crivelaro calcula que o ideal é 
não ultrapassar o limite de 30% da 
renda familiar comprometida com 
parcelas de financiamento. Ele orien-
ta também a evitar o crédito rotati-
vo. “Como é um crédito automático, 
as pessoas não fazem as contas”, 
destaca.

Em julho, pesquisa da Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor 
(ProTeste) mostrou que o juros cobra-
dos no cartão de crédito no Brasil são 
os maiores da América Latina.

Taxa média
Por ano, o brasileiro, que efetua 

parte do pagamento da fatura, paga 
uma taxa média de 323,14%, quase 
seis vezes maior em comparação ao 
segundo colocado da lista - no caso 
o Peru, onde a taxa média anual é 
55%.

Marques avalia que as taxas de 
juros de cartão de crédito no país 
são altas devido à inadimplência. 
“O banco não tem garantia de que 
vai receber e aí cobra juros altos. As 
taxas de cartão de crédito, cheque 
especial e de agiotas são o fim da li-
nha. É a dívida do desespero”, acres-
centa o professor.

De acordo com levantamento do 
Banco Central, em julho, a taxa de 
inadimplência, considerados os atra-
sos superiores a 90 dias, do cartão de 
crédito para pessoas físicas chegou a 
28,1%.

Inadimplência limita a redução dos juros
Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Brasília - O excesso de 
burocracia prejudica a com-
petitividade de 92% das in-
dústrias brasileiras, além 
de elevar os custos, desviar 
recursos das atividades pro-
dutivas e atrapalhar os in-
vestimentos. A avaliação é 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), que fez a Son-
dagem Especial Burocracia.

Na sondagem, realizada 
entre 2 e 17 de abril, foram 
ouvidos 2.388 industriais em 
todo país. Desses, 1.835 são 
da indústria de transforma-
ção, 116 da extrativa e 437 
da construção. Para mais da 
metade dos entrevistados 
(52%), o impacto da burocra-
cia na empresa é alto.

Entre as dificuldades 
apontadas pelos setores in-
dustriais está o número ex-
cessivo de obrigações legais, 
com 85% das respostas. Em 
segundo lugar, vem a comple-
xidade das obrigações legais, 
com 56% das opiniões, e, em 
terceiro, com 41% das respos-
tas, os entrevistados citaram a 
alta frequência das mudanças.

Licenças e alvarás
Segundo a CNI, procedi-

mentos excessivamente bu-
rocráticos complicam a ob-
tenção de licenças e alvarás. 
Para 76% dos entrevistados, 
é alto o grau de burocracia 
na emissão de certificados e 
licenças ambientais. Na ava-
liação de 70%, a burocracia 
é excessiva na legislação tra-
balhista e 66% fazem a mes-
ma consideração em relação 

à emissão de certificados e 
licenças sanitárias.

A participação em pro-
cessos de licitação é conside-
rada burocrática por 93% dos 
empresários. Os procedimen-
tos para obtenção de finan-
ciamento público são com-
plicados para 96% deles. Dos 
empresários, 95% reclama-
ram das obrigações contábeis 
e 88% dos procedimentos 
para pagamento dos tributos.

De acordo com a sonda-
gem, quanto maior a empresa, 
maior é a percepção de que os 
processos burocráticos atra-
palham a competitividade dos 
negócios. A maioria, 95% das 
médias e 94% das grandes in-
dústrias, é afetada pelo exces-
so de burocracia. Esse número 
cai para 88% entre as peque-
nas empresas.

Na opinião dos empre-
sários, o governo deve inves-
tir no combate à burocracia. 
A prioridade para 73% deve 
ser a área trabalhista. Em se-
gundo lugar, como opção mais 
citada – foi possível apresen-
tar mais de uma resposta por 
entrevistado –, aparece, com 
55%, o combate à burocracia 
na legislação ambiental. Os 
empresários citaram ainda 
sugestões para que o governo 
elimine procedimentos para 
o pagamento dos tributos 
(42%), diminua as obrigações 
contábeis (41%), facilite o trâ-
mite em torno da Previdência 
Social (39%) e facilite a ob-
tenção de licença de funciona-
mento, alvará de construção 
ou habite-se (36%).

Burocracia prejudica 
competitividade no país

seTor InDusTrIAL

Inflação aumenta na 
maioria das capitais

Rio de Janeiro – A inflação 
medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 
em quatro das sete capitais pes-
quisadas na primeira semana de 
setembro pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

A pesquisa divulgada on-
tem aponta que a maior variação 
da taxa foi registrada em Belo 
Horizonte, onde o índice passou de 
0,27% para 0,41% entre última 
semana de agosto e a primeira 
de setembro. O aumento de 0,14 
ponto percentual foi impulsionado 
principalmente pelos grupos ves-
tuário e alimentação, cujas taxas 
passaram de 0,26% para 0,97%, 
e de 0,61% para 0,99%, respecti-
vamente.

Também foram registrados 
aumento nas taxas do Rio de Ja-
neiro (de 0,55% para 0,58%), do 
Recife (de 0,42% para 0,49%) e 
de Brasília (de 0,48% para 0,52%).

Segundo a FGV, o IPC-S di-
minuiu em São Paulo (de 0,29% 
para 0,21%), em Porto Alegre (de 
0,64% para 0,63%) e em Salvador 
(de 0,44% para 0,38%).

A inflação para as famílias 
brasileiras calculada pelo IPC-S 
repetiu na primeira semana de 
setembro a variação da última se-
mana de agosto, 0,44%.

Procura por crédito 
volta a crescer 

São Paulo - O movimento de 
pessoas físicas em busca de crédito 
aumentou pelo segundo mês con-
secutivo. De acordo com o Indica-
dor Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, agosto 
registrou alta de 3,1% sobre ju-
lho. O crescimento, entretanto, 
foi menor do que o registrado em 
julho quando a taxa subiu 8%. 
Sobre igual mês do ano passado, a 
procura foi 2,7% inferior.

A demanda acumulada de 
janeiro a agosto diminuiu 5,6% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Na avaliação téc-
nica do Serasa, a maior disposição 
do consumidor em obter crédito se 
deve às opções de taxas mais re-
duzidas para os empréstimos.

A maior alta foi constatada 
na Região Nordeste (5,2%). Em 
seguida estão as regiões: Centro-
Oeste (4,2%), Norte (3,9%), Sul 
(3,2%) e Sudeste (2,%). O levan-
tamento detectou aumento da pro-
cura por crédito em todas as faixas 
de renda, com a maior demanda 
entre os que recebem até R$ 500 
mensais. 
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23º no ranking
Brasil ainda investe pouco em Ensino Superior

Brasília – Em um grupo de 29 
países, o Brasil ocupa o 23º lugar 
no ranking de investimentos no En-
sino Superior, segundo pesquisa da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
divulgada ontem, em Paris, na França. 
O estudo mostra que foi investido em 
média 0,8% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nessa etapa de ensino. De acor-
do com a organização, no entanto, o 
Brasil registrou o maior aumento de 
investimentos na área no período de 
2000 a 2009.

O país está “gradualmente se 
aproximando” dos integrantes do cha-
mado G20 (grupo das nações mais ri-
cas do mundo). No entanto, o estudo 
alerta sobre o baixo investimento em 
educação quando há a comparação 
com o Produto Interno Bruto (PIB). 
Segundo os dados, os investimentos 
brasileiros no ensino em geral atingi-
ram 5,55% do PIB, enquanto a meta 
para os países da OCDE é 6,23%.

A pesquisa analisou 42 países, 
mas nem todos apresentaram dados 
sobre os aspectos detalhados pela or-
ganização, daí o fato de o número de 
nações analisadas ser maior ou menor 
em determinados itens do estudo. Li-
deram o ranking de países que mais 
investem em educação a Austrália, a 
Finlândia, a Irlanda e a Suécia. O estu-
do mostra que a crise econômica in-
ternacional não afetou os investimen-
tos em educação.

“Pessoas bem-educadas vivem 
mais tempo, são mais propensas a 
votar e têm atitudes mais favoráveis   
à igualdade de direitos das minorias”, 
diz o estudo da OCDE, que pode ser 
consultado na página da organiza-
ção na internet.

Segundo o estudo, o Brasil au-
mentou os investimentos totais em 
educação, pois em 2000 as despesas 
com ensino representavam 10,5% 
dos recursos públicos do país, en-
quanto em 2009 subiram para 16,8%. 
“Uma das taxas mais elevadas” entre 
os 33 países nos quais esse item foi 
observado, destaca a OCDE. 

Redução no investimento
No período de 2000 a 2009, os 

investimentos em educação superior 
registraram redução de 2%. Paralela-
mente, houve aumento médio de 67% 
de alunos nas universidades, de 2005 a 
2009. Outro dado é que as taxas de esco-
larização na infância registram alta, em-
bora ainda abaixo das expectativas. Para 
a OCDE, no entanto, o fato de 92% das 
crianças com menos de 6 anos estarem 
em sala de aula deve ser comemorado, 
pois em 2005, o percentual era 83%.

A organização alerta que mais 
investimentos em educação geram 
oportunidades de emprego no merca-
do de trabalho. Pelos dados da pesqui-
sa, 68,7% dos brasileiros sem o ensi-
no secundário conseguiram emprego. 
A taxa de ocupação sobe para 77,4% 
para quem tem o Ensino Secundário 
completo e 85,6% para os profissio-
nais com Ensino Superior.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil
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Brasília – O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, anunciou recen-
temente, que pretende mudar a Provi-
nha Brasil para permitir que ela seja um 
“termômetro” do nível de alfabetização 
das crianças no país. O exame é aplicado 
desde 2008 a alunos do 2° ano do Ensino 
Fundamental e servia como ferramenta 
de uso exclusivo do professor, para que 
ele tivesse um diagnóstico de sua turma. 
Com a mudança de finalidade, especialis-
tas apontam que o processo precisa ser 
feito com cuidado para que as crianças 
de 8 anos, público-alvo da avaliação, não 
sofram pressão diante da expectativa de 
escolas e redes de ensino pelo resultado.

“A alfabetização é um processo com-
plexo que envolve vários fatores, inclusive 
a questão familiar. As pesquisas apontam 
que o nível de escolarização dos pais é de-
terminante no processo de alfabetização. 

Determinar uma idade certa para que a 
criança esteja alfabetizada, aos 7 ou 8 
anos, é passar para ela uma responsabili-
dade que ela não tem condições de cum-
prir”, acredita o coordenador-geral da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educa-
ção, Daniel Cara.

A professora da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de Brasília (UnB) 
Stella Bortoni defende que os resultados 
sejam utilizados para apoiar as escolas 
que apresentem baixos índices de alfabe-
tização. “Para levar um curso de educação 
continuada para que os alfabetizadores 
tenham a oportunidade de se capacitar 
melhor, por exemplo, é uma boa medida. 
A prova precisa resultar em políticas que 
visem socorrer aquelas escolas ou sistemas 
cujos resultados estejam ruins”, aponta.

A pesquisadora, especialista em al-
fabetização e letramento, avalia que os 

cursos de formação de professor não de-
dicam esforço suficiente para preparar os 
futuros alfabetizadores. “Alfabetizar não 
é um bicho de sete cabeças, mas é preciso 
formar bons alfabetizadores que saibam 
o que estão fazendo”, diz. Ela defende 
que a Provinha Brasil é um bom instru-
mento de avaliação e pode dar o feedba-
ck que o sistema precisa para desencadear 
medidas de apoio.

Daniel Cara aponta que a pergun-
ta central deve ser “qual é objetivo da 
avaliação?”. “Se for para pressionar as 
redes e as crianças a serem alfabetizadas 
na idade certa, não serve. Mas se for na 
perspectiva de criar um pensamento de 
porque essas crianças não conseguem se 
alfabetizar, quais são as dificuldades que 
elas têm, sim”, diz. 

A julgar pelo uso que é feito dos re-
sultados de outras avaliações educacio-

nais aplicadas pelo MEC, Cara defende 
que a mudança na Provinha Brasil poderá 
resultar em uma “pressão equivocada so-
bre as crianças” em vez de colaborar para 
processo de aprendizagem.

Para a presidente da União Nacional 
de Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), Cleuza Repulho, a mudança 
do perfil da Provinha Brasil pode ter efei-
tos positivos “As avaliações organizam os 
processos, se a redes souberem trabalhar 
e entender que são crianças de 8 anos 
[participando do exame], nós vamos ter 
mais tempo para fazer um trabalho coe-
rente. Como sempre, na primeira vez, vai 
começar uma discussão de quem é me-
lhor, quem é pior. Mas a avaliação serve 
como diagnóstico para a gente mudar 
essa realidade. Não temos nenhum pro-
blema com avaliação”, diz a presidente 
da entidade.

Educadores defendem prova de alfabetização para melhorar o ensino

Brasília – Apenas 35% das pes-
soas com Ensino Médio completo 
podem ser consideradas plenamente 
alfabetizadas e 38% dos brasileiros 
com formação superior têm nível in-
suficiente em leitura e escrita. É o que 
apontam os resultados do Indicador 
do Alfabetismo Funcional (Inaf) 
2011-2012, pesquisa produzida pelo 
Instituto Paulo Montenegro e a or-
ganização não governamental Ação 
Educativa.

A pesquisa avalia, de forma 
amostral, por meio de entrevistas e 
um teste cognitivo, a capacidade de 
leitura e compreensão de textos e 
outras tarefas básicas que dependem 
do domínio da leitura e escrita. A par-
tir dos resultados, a população é divi-
dida em quatro grupos: analfabetos, 
alfabetizados em nível rudimentar, 
alfabetizados em nível básico e ple-
namente alfabetizados.

Os resultados da última edição 
do Inaf mostram que apenas 26% da 
população podem ser consideradas 
plenamente alfabetizadas – mesmo 
patamar verificado em 2001, quando 
o indicador foi calculado pela primei-
ra vez. Os chamados analfabetos fun-
cionais representam 27% e a maior 
parte (47%) da população apresenta 
um nível de alfabetização básico.

Domínio de habilidades
“Os resultados evidenciam que o 

Brasil já avançou, principalmente nos 
níveis iniciais do alfabetismo, mas 
não conseguiu progressos visíveis 
no alcance do pleno domínio de ha-
bilidades que são hoje condição im-
prescindível para a inserção plena na 
sociedade letrada”, aponta o relatório 
do Inaf 2011-2012.

O estudo também indica que há 
uma relação entre o nível de alfabe-
tização e a renda das famílias: à me-
dida que a renda cresce, a proporção 
de alfabetizados em nível rudimentar 

diminui. Na população com renda fa-
miliar superior a cinco salários míni-
mos, 52% são considerados plena-
mente alfabetizados. Na outra ponta, 
entre as famílias que recebem até um 
salário por mês, apenas 8% atingem 
o nível pleno de alfabetização.

Alfabetização da população
De acordo com o estudo, a che-

gada dos mais pobres ao sistema de 
ensino não foi acompanhada dos de-
vidos investimentos para garantir as 
condições adequadas de aprendiza-
gem. Com isso, apesar da escolarida-
de média do brasileiro ter melhorado 
nos últimos anos, a inclusão no siste-
ma de ensino não representou me-
lhora significativa nos níveis gerais 
de alfabetização da população.

“O esforço despendido pelos go-
vernos e também pela população de 
se manter por mais tempo na escola 
básica e buscar o Ensino Superior 
não resulta nos ganhos de aprendi-
zagem esperados. Novos estratos so-

Menos de 30% dos brasileiros são plenamente alfabetizados
ciais chegam às etapas educacionais 
mais elevadas, mas provavelmente 
não gozam de condições adequadas 
para alcançarem os níveis mais altos 
de alfabetismo, que eram garantidos 
quando esse nível de ensino era mais 
elitizado. A busca de uma nova qua-
lidade para a educação escolar em 

especial nos sistemas públicos de 
ensino deve ser concomitante ao es-
forço de ampliação de escala no aten-
dimento para que a escola garanta 
efetivamente o direito à aprendiza-
gem”,  resume o relatório. A pesquisa 
envolveu 2 mil pessoas, de 15 a 64 
anos, em todas as regiões do país.

Saiba Mais

lVeja quais são os quatro níveis de alfabetização identificados pelo Inaf 2011-2012:

lAnalfabetos: não conseguem realizar nem mesmo tarefas simples que envolvem 
a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números 
familiares.

lAlfabetizados em nível rudimentar: localizam uma informação explícita em textos 
curtos, leem e escrevem números usuais e realizam operações simples, como 
manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias.

lAlfabetizados em nível básico: leem e compreendem textos de média extensão, 
localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem números na casa dos 
milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações e têm 
noção de proporcionalidade.

lAlfabetizados em nível pleno: leem textos mais longos, analisam e relacionam suas 
partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam 
inferências e sínteses. * * Resolvem problemas que exigem maior planejamento e 
controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculos.

Investimento em educação superior registrou queda de 2% entre 2000 a 2009, contra aumento de 67% no total de alunos

Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil



Alegria, alegria
HOJE É DIA DE FESTA para o intrépido Kubi 

Pinheiro que comemora aniversário, reunindo uma 
legião de amigas leais no restaurante Marítimos, 
a partir das 12h.

O encontro terá, ainda, bolo da expert Maria 
Helena Moura, docinhos da Blu´nelle oferecidos por 
Diana Coutinho, tortinhas diet, da empresária Telma 
Lombardi e champagne Pol Clément.

FOTO:Goretti Zenaide

Uma mente inquieta
NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO a escritora 

Marianna Chaves lança hoje, às 18h30, os livros Homoa-
fetividade e Direito - Proteção Constitucional, Uniões, 
Casamentos e Parentalidade, em sua segunda edição e 
Uma Mente Inquieta, este uma coletânea de 50 poesias 
abordando uma diversidade de temas.

O evento é uma promoção da Secretaria de Cultura 
do Estado, através daquela Fundação.

Uma receita para Máfia
UNINDO A ARTE DE COMER  e de apreciar 

um bom filme, o restaurante L´Atlantique, no 
Hardman Praia Hotel e o site Gourmetidos pro-
movem hoje o Cinema Gourmet, com exibição 
do filme Uma Receita para Máfia, dirigido por 
Bob Giraldi. 

Após a exibição haverá comentário do jor-
nalista e crítico de cinema Renato Félix, seguido 
de jantar com delícias italianas. Informações 
sobre como participar pelo telefone 3216-8824.

A gourmetida Ana Márcia Alves e Rosa Aguiar no Hotel Tambaú

Momento feliz: Herusa Sá, Marilene Sá, que aniversaria hoje, Herlene e Marina Almeida

FOTO: Goretti Zenaide

Meditação do cotidiano
APÓS DOIS ANOS em retiro fechado, Henrique Lemos, 

do Centro de Estudos Budistas Bodsatva, contará um 
pouco do aprendizado adquirido numa palestra e curso que 
fará sexta-feira e sábado em João Pessoa.

Será no Studio de Yoga de Cristina Abreu, localizado na 
Rua Helena Meira Lima, em Tambaú e maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (83) 9122-0918.

Sras. Carmen Lúcia Pin-
to, Maria Helena Maia, 
Socorro Lima e Marilene 
Cartaxo Sá, médicos 
Odon Alves Diniz e Deyse 
Queiroga, advogado 
Dorgival Terceiro Neto, 
executivos Adonis Neto 
e Lourdinha Moura, em-
presários Paulo Medeiros 
Barreto e José Morei-
ra, cabeleireiro Toinho 
Matos.

FOTO: Goretti Zenaide

JusHumor

NO PRÓXIMO DIA 
20, o auditório do Tribunal 
do Júri do Fórum “Afonso 
Campos” será palco de 
mais uma apresentação do 
JusHumor.

O projeto, lançado 
em Cajazeiras, com shows 
de humor e palestras, é 
promovido pela Esma com 
apoio cultural de entidades 
representativas dos servi-
dores do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Na vida, quase todos 
sonham com uma fatia de 
poder, por menor que seja. 
Mas o poder está em não 
sonhar mais com isso”

“Inútil querer me 
classificar, eu
simplesmente escapulo não 
deixando. Gênero não me 
pega mais”

PETRÔNIO SOUTO CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Mais uma vez a Paraíba 
figura na lista das 100 melhores 
unidades produtivas de artesanato 
do Brasil, com a premiação do Top 
100 Sebrae realizada na cidade do 
Rio de Janeiro.

   Conquistaram o prêmio a 
Asociação dos Artesãos de Mon-
teiro, a Natural Fashion, de Campina 
Grande, o Desfiar Labirinto de 
Riachão do Bacamarte e a Cooper-
ativa das Bordadeiras de Alagoa 
Nova.

Zum Zum Zum
   O defensor público Elson Carvalho comemora sua perfomance nas 
eleições para o Conselho Superior da Defensoria Pública da Paraíba. Ele foi um 
dos mais votados.
   Próximo sábado, a mansão dos estimados Carmen e José Carlos 
Teixeira de Carvalho estará repleta de amigos da família para comemorar os 
quinze anos da neta, Maria Eduarda, filha de Ana Corina Teixeira de Carvlaho.
   A delegação paraibana que está participando das Olímpiadas Escolares 
Brasileiras em Poços de Caldas, MG, até o próximo sábado, conta com 140 atletas, 
muitos dos quais já são medalhistas.  A ida dos paraibanos contou com o apoio 
do Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

O aniversariante de hoje, Toinho Matos, com Júlio César e Ricardo Pinhei-
ro no bacana Hotel Atlante Plaza, em Recife

FOTO Kubi Pinheiro

Médicos Márcio e Deyse Queiroga, ela é a aniversariante de hoje

Paraíba na Suécia

Mayana
EXAGERADA EM 

TUDO é o título de 
matéria assinada pela 
jornalista Clarice Muniz 
sobre a atriz paraibana 
Mayana Neiva na últi-
ma edição da revista 
Contigo. 

Em ensaio exclu-
sivo para a revista, as-
sinado pelo fotógrafo 
Márcio Nunes, Mayana 
mostra um lado sen-
sual, que até contradiz 
com seu jeito descon-
traído de ser.

ATRAVÉS DE TURNÊ que realiza pela Suécia, o músico 
Geovan Morais está divulgando os valores da cultura parai-
bana através de oficinas de música, concerto e encontro 
com autoridades, a exemplo do secretário de Assistência 
Social, Kenneth Lindholm e da prefeita Cestine Kerstin 
Bjöck-Jansson, na cidade de Osthammar.

Geovan fica na Suécia até o próximo dia 22 e no seu 
roteiro estão as cidades de Estocolmo e Uppsala.

Vara do Trabalho

O TRT/PB, presidido 
pelo desembargador Paulo 
Maia Filho, comemorou on-
tem os 52 anos de instala-
ção da 1ª Vara do Trabalho 
de Campina Grande, que 
funciona no Fórum Irenêo 
Joffily Filho.

A unidade, instalada 
em 1969 pelo desembarga-
dor Pedro de Albuquerque 
Montenegro é hoje coman-
dada pela juíza Roberta de 
Paiva Saldanha.

Processos e julgados
O PRESIDENTE DO TJ, desembargador 

Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o presidente 
da Comissão Especial de Cultura e Memória do 
Poder Judiciário, desembargador Marcos Caval-
canti, convidando para o lançamento do livro 
Processos e Julgados Históricos da Paraíba.

Será amanhã, às 16h, no salão nobre do TJ, 
onde também será distribuído o informativo 
“Judiciarius”.

Onde investir?
O DIRETOR DA FUTURA INVEST em João Pessoa, 

Eduardo Malheiros vai ministrar palestra amanhã, a partir 
das 19h30 no Zarinha Centro de Cultura.

A entrada é gratuita e o tema será “Queda da taxa 
de juros, onde investir?”, com foco no novo cenário 
financeiro nacional de juros mais baixos e as novas 
regras para a poupança. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelos telefones 4009-1130 e 3247-7322.

Paraíba Paralímpica
FOI LANÇADO ONTEM, no Ginásio do Ronaldão, 

em João Pessoa, o Paraíba Paralímpica, projeto que já 
existe em Campina Grande desde o mês de julho, que 
consiste em oferecer durante todo o ano, aulas gratuitas 
de quatro modalidades do para-desporto. A saber, bocha 
paralímpica, goalball, futebol para deficientes visuais e 
vôlei sentado.

Para o secretário de Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer, José Marco, o projeto atenderá pessoas com defici-
ência de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Lucena, 
Bayeux, Alhandra e Cruz do Espírito Santos.

Para isso, o Governo do Estado construiu uma rampa  
de acesso à quadra principal do Ronaldão

Domínio do idioma
O INSTITUTO CERVANTES e o Yázigi João Pessoa  

promovem neste sábado o Curso Preparatório para Exa-
minadores do DELE, que é o certificado oficial que avalia 
o grau de competência e domínio do idioma espanhol 
para pessoas que não são nativas desta língua.

O curso será ministrado pelas professoras Patrícia 
Mengual Verdú e Cristina Corral Esteves.

   Nalyje Franca encontra-se em Aracaju-SE, onde passa temporada 
na residência da filha Robeje Calazans. 



A UNIÃO13 João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012

PB terá observatórios de trânsito
em defesa da vida e da paz

produtos agrícolas 
apresentam alta de 40% 
por causa da estiagem
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O Ministério da Saúde 
autorizou, ontem, o repasse 
de R$ 450 mil, para a con-
tinuidade, ampliação e sus-
tentabilidade das ações do 
Projeto Vida no Trânsito na 
Paraíba. De acordo com a 
portaria, publicada no Diário 
Oficial da União de ontem, o 
Governo do Estado receberá 
R$ 250 mil e a Prefeitura de 
João Pessoa R$ 200 mil. Os 
recursos serão repassados 
do Fundo Nacional de Saúde 
para os Fundos de Saúde do 
Estado e do Município.

O Projeto Vida no Trân-
sito prevê ações de promoção 
da saúde e cultura de paz no 
trânsito e ações de prevenção 
das lesões e mortes causadas 
por estes acidentes. De acor-
do com a portaria, os recursos 
deverão ser aplicados na im-
plantação de Observatórios 
de Trânsito com qualificação 
e integração das informações 
sobre as lesões e mortes cau-
sadas pelo trânsito, sobre as 
vítimas (mortes e feridos gra-
ves), entre outras ações.

O objetivo é buscar 
ações de qualificação e inte-
gração das informações so-
bre os acidentes de trânsito 
e sobre as vítimas (mortes 
e feridos graves), identificar 
fatores de risco e grupos de 
vítimas mais importantes 
nas cidades e desenvolver 
programas e projetos de in-
tervenção que reduzam os 
fatores de risco e os pontos 
críticos de ocorrência de aci-
dentes nas cidades e que mo-
difiquem a cultura de segu-
rança no trânsito de forma a 

Ministério da Saúde autoriza 
repasse de R$ 450 mil 
para ações no Estado

O Ministério da Saú-
de autorizou, ontem, o 
repasse de R$ 288 mil 
para oito municípios pa-
raibanos e outros R$ 100 
mil para o Estado, para 
o apoio técnico, monito-
ramento e continuidade 
das ações de promoção 
da saúde no âmbito do 
Programa Academia da 
Saúde. Os municípios 
contemplados construi-
rão pólos de academias, 
que são espaços apro-
priados para a prática de 
atividades físicas e lazer. 
A portaria que estabelece 
o repasse dos recursos foi 
publicada no Diário Ofi-
cial da União de ontem. 

Cada município re-
ceberá R$ 36 mil. Na 
Paraíba, foram contem-
plados os municípios de 
Cabedelo, Esperança, 
João Pessoa, Pilar, Santo 
André, Sossego, Sousa e 
Uiraúna. Nas academias 
de saúde, os equipamen-
tos são montados ao ar 
livre e a população tem 
orientação gratuita sobre 

o uso dos aparelhos para 
se exercitar e modos de 
vida saudáveis. O progra-
ma contemplou a Paraíba 
com 82 unidades, em 78 
municípios.

De acordo com o es-
tudo Vigitel 2010, 16,4% 
dos brasileiros são se-
dentários e apenas 15% 
dos adultos são ativos no 
tempo livre. A pesquisa 
também mostra que, nos 
períodos de lazer, 25,8% 
dos brasileiros passam 
três ou mais horas em 
frente à TV, durante cinco 
ou mais vezes por sema-
na. Em relação à escolari-
dade, 12% da população 
com menos escolaridade 
é ativa e 20% da popula-
ção com 12 anos ou mais 
de escolaridade é ativa.  
A Organização Mundial 
de Saúde recomenda a 
prática de 30 minutos de 
atividade física, durante 
cinco ou mais dias por 
semana. Outro indicador 
preocupante se refere ao 
sobrepeso e à obesidade. 
O Vigitel 2010 mostra que 

MS libera verbas para promoção da saúde
aTividades fÍsiCas e LazeR

48% dos brasileiros estão 
acima do peso e, desses, 
15% são obesos.

O Programa Acade-
mia da Saúde estimula a 
criação de espaços ade-
quados para a prática de 

atividade física, orienta-
ção nutricional, oficinas 
de artes cênicas, dança, 
palestras e demais ativida-
des que promovam modos 
de vida saudáveis. O obje-
tivo é estimular a promo-

ção da saúde bem como 
a prevenção e a redução 
de mortes prematuras 
por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT). Pre-
vistas no Plano de Ações 
Estratégicas para Enfre-

tamento das DCNTs, as 
medidas têm como meta 
melhorar indicadores re-
lacionados ao tabagismo, 
álcool, alimentação ina-
dequada, sedentarismo e 
obesidade até 2022. (CC)

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

reduzir o número de mortos 
e feridos graves.

estatísticas
Levantamento realizado 

pelo Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena indica que neste ano, 
entre os meses de janeiro e 
julho, foram atendidas 4.943 
vítimas de acidentes de trân-
sito, o que equivale a 51,72% 
de todos os atendimentos a 
vítimas de acidentes de trân-
sito ocorridos no ano passa-
do – 9.557. No comparativo 
com igual período do ano 
passado, houve uma redução 
de 10,68% no número de víti-
mas de acidentes de trânsito 
atendidas na unidade.

As vítimas de acidentes 
envolvendo motos continu-
am liderando as estatísticas, 
com 3.213 dos atendimen-
tos, representando 65% dos 
atendimentos ocorridos até 
julho deste ano. Janiero foi o 
mês que o hospital atendeu 
maior número de vítimas – 
780, o equivalente a 15,78% 
dos atendimentos, enquanto 
o mês de maio registrou o me-
nor número de vítimas de aci-
dentes de trânsito, com 627 
atendimentos no Trauma.

Em 2011, dos 9.557 aten-
dimentos a vítimas de trânsito 
no Hospital de Trauma, 6.265 
foram acidentados de moto, 
o que representa 65,55% dos 
atendimentos ocorridos no pe-
ríodo. Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, em 2010, 
845 paraibanos morreram em 
acidentes com transporte ter-
restre, representando 2,08% 
do total de óbitos ocorridos 
no trânsito em todo país em 
igual período. As estatísticas 
apontam que em nove anos as 
mortes no trânsito cresceram 
26,5% - em 2002, foram regis-
trados 668 óbitos. Projeto prevê ações de promoção da saúde e da cultura de paz no trânsito e prevenção de lesões e mortes causadas por acidentes

Municípios contemplados construirão pólos de academias para estimular a prática de exercícios junto à população paraibana

FOTO: Marcos Russo
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A estiagem na Paraíba 
tem atingido não só o traba-
lhador rural, mas também 
quem mora nos centros ur-
banos e o consumidor já 
sente a diferença no bolso. O 
preço dos produtos agríco-
las subiu em média 40% por 
causa da estiagem. No Mer-
cado Central, onde funciona 
a maior feira livre de João 
Pessoa, há um mês atrás o 
preço da macaxeira era R$ 
1,50 e ontem, o mesmo pro-
duto estava sendo vendido 
a R$ 2,50 e até a R$ 3,00. O 
mesmo aumento também 
foi verificado no preço da 
batata doce que há 15 dias 
estava sendo vendida a R$ 
1,50. Ontem a batata doce já 
estava com o valor alterado, 
R$ 2,50. 

Mesmo com os preços 
dos produtos agrícolas ten-
do sido alterados, o presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa), José 
Tavares Sobrinho, garantiu 
que eles não vão faltar na 
mesa do consumidor e que 
os preços também deverão 
voltar à normalidade logo 
que a oferta volte a subir.

Ele afirmou que os pre-
ços dos produtos agrícolas 
foram alterados tanto nas 
feiras livres como nos su-
permercados nos últimos 60 
dias, por causa da falta de 
chuva. Ele citou o exemplo 
da batatinha. “Boa parte da 
batatinha que é vendida na 
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Estiagem provoca aumento no 
preço dos produtos agrícolas
O consumidor já sente a 
diferença no bolso, pois 
está pagando 40% mais caro

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTOS: Evandro Pereira

Paraíba, está sendo impor-
tada de São Paulo, por falta 
da produção na Paraíba e o 
frete é outro fator que faz 
com que os preços sejam 
elevados”.

Sobrinho disse que a es-
tiagem fez subir o preço da 
macaxeira que vem de Sapé 
e Mari, além do alface, do to-
mate e da batata inglesa. Ele 
explicou que com a estiagem, 
houve uma forte queda na 
oferta desses produtos. “Mes-
mo assim, as donas de casa 
que frequentam as feiras li-
vres, são espertas e à medida 

que um produto tem um pre-
ço elevado elas substituem 
por outro que tenham preços 
mais baixos e acabam fazen-
do bons pratos e ao mesmo 
tempo forçam a queda dos 
preços dos produtos que tive-
ram aumento”. Afirmou.

A observação do presi-
dente da Empasa é compar-
tilhada pela dona de casa, 
Edna de Araújo. “Eu faço 
compras de frutas e verdu-
ras no Mercado Central há 
mais de cinco anos e desde 
o mês passado venho ob-
servando o aumento dos 

produtos agrícolas. Como 
houve um aumento na ba-
tata doce, na macaxeira e 
no alface, passei a comprar 
outros produtos que estão 
com os preços mais baixos. 
A macaxeira foi trocada pelo 
inhame e o alface pelo cou-
ve”, disse a dona de casa ao 
explicar sua estratégia para 
fugir dos preços altos.

O alface, que era ven-
dido a R$ 1,00 passou para 
R$ 2,50 e até R$ 3,00; o va-
lor do tomate dobrou e foi 
de R$ 1,50 para R$ 3,00, 
já o quilo da batata doce e 

macaxeira tiveram em mé-
dia 50% de reajuste.

Seca
O culpado pelo aumen-

to dos preços se chama 
“seca”. Segundo informa-
ções dos próprios vende-
dores do Mercado Central a 
seca já prejudicou metade 
da produção dos agricul-
tores que trabalham prin-
cipalmente com culturas 
irrigadas e com a queda da 
oferta, eles não têm outra 
saída, a não ser, elevar o 
preço dos produtos. 

Integrantes do Procon-PB tiraram ontem dúvidas da população sobre empréstimo consignado

Produtos como a macaxeira e a batata doce estavam sendo vendidos ontem a R$ 2,50 e R$ 3,00 no Mercado Central, em João Pessoa

Atendimento 
humanizado 
garante prêmio 
a hospital na PB

As reclamações envol-
vendo o empréstimo consig-
nado no Procon Estadual cres-
ceram 11% nos sete primeiros 
meses deste ano em compara-
ção com o mesmo período de 
2011. Os dados foram divulga-
dos ontem, dia em que o Códi-
go de Defesa do Consumidor 
(CDC) completou 22 anos no 
Brasil. Uma série de serviços 
foram oferecidos ontem a po-
pulação no Ponto de Cem Réis, 
centro da capital, com ênfase 
nas dúvidas sobre este tipo 
de empréstimo que vem se 
destacando nos  registros de 
insatisfação dos clientes no 
Procon-PB.

De acordo com a coorde-
nadora de projetos do Procon-
-PB, Meriene Soares, a falta 
de atenção dos consumidores 
na hora de assinar o contrato 
destes empréstimos é uma das 
causas de tantas reclamações. 
A dica é observar todas as cláu-
sulas antes de se comprometer 
por alguns meses com a divida.

“As vezes o cliente não 
vê como fica a cobrança de 
juros, por exemplo, caso algu-
ma parcela atrase e isso traz 
muitas pessoas ao Procon. A 
dica mesmo é observar todo 
o contrato, ver a credibilidade 
da instituição  em que o em-

préstimo está sendo retirado, 
e principalmente ver se ela é 
reconhecida pelo Banco Cen-
tral”, aconselhou.

A coordenadora ainda re-
velou que os serviços financei-
ros são os mais reclamados no 
Procon-PB. O valor total de re-
clamações registradas nos sete 
primeiros meses deste ano foi 
de 7.794 atendimentos, uma 
redução de 12%, mas mesmo 
com esta diminuição, a coorde-
nadora do Procon, Meriene So-
ares, considera que o consumi-
dor está mais atento aos seus 
direitos. “Isso não quer dizer 
que estamos realizando menos 
atendimento. Significa que o 
consumidor sabe de seus direi-
tos e só procura o Procon após 
reclamar na própria empresa e 
não obteve êxito. Antes, as pes-
soas não acreditavam em seus 
direitos e não buscavam nem 
as empresas, o que mudou 
muito hoje”, considerou.

Nas escolas
Ainda dentro das come-

morações alusivas aos 22 anos 
do Código de Defesa do Con-
sumidor, o Procon Estadual 
implantará no próximo dia 20 
deste mês, o projeto ‘Jovem 
Consumidor’, com um contato 
direto dos alunos de escolas 
públicas do Estado com os di-
reitos do consumidor.

A coordenadora de pro-

Reclamações crescem 11% no Procon-PB
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

jetos do Procon-PB, Meriene 
Soares, explica que os alunos 
destas escolas receberão as 
equipes do Procon para que 
sejam esclarecidas todas as 
dúvidas a respeito dos direitos 
do consumidor. “As escolas po-
derão ligar para nossa equipe 
e solicitar a visita dos profis-
sionais. Faremos palestras e 
atividades educativas sobre a 
conscientização dos reais di-
reitos do consumidor”, disse. O 
agendamento poderá ser feito 
pelo telefone 3218  5264.

Casos resolvidos 
Dos mais de seis mil aten-

dimentos feitos no Procon 

Estadual nos seis primeiros 
meses deste ano, cerca de 42% 
foram resolvidos no primeiro 
contato com a empresa alvo da 
denúncia do consumidor sem 
a realização de uma audiência 
de conciliação. 

Este numero é quase o 
dobro das resoluções ocor-
ridas no mesmo período  de 
2011, que registrou uma de-
manda no primeiro contato 
de 21,79%, e quase o triplo de 
2010, quando as resoluções 
naquele ano não passaram dos 
17% de todas as reclamações.

Para a coordenadora de 
projetos do Procon Estadual, 
Meriene Santos, esse cresci-

mento se deve ao grande inte-
resse das empresas em evitar 
complicações futuras em audi-
ências que levam mais tempo 
para serem resolvidas, aliado 
a vontade do consumidor em 
ter seu problema solucionado 
o mais breve possível.

“Investir em um processo 
mais longo é desgastante para 
o consumidor e para a imagem 
da empresa. Tanto o Procon, 
como a empresa que está sen-
do alvo da denúncia buscam a 
conciliação ali, na hora em que 
o consumidor está sendo aten-
dido. O caso só vai para esferas 
posteriores se não houver uma 
conciliação imediata”, disse.

O Hospital Clementino 
Fraga, que integra a rede hos-
pitalar do Estado, foi uma das 
unidades de saúde agracia-
das com o “Prêmio Dr. Eduar-
do Barbosa/2012”,oferecido 
pelo Grupo Gay da cidade de 
Camaçari (GGC), do Estado 
da Bahia. A comenda será 
entregue à diretora Adriana 
Teixeira no dia 29 deste mês, 
em solenidade que ocorrerá 
às 20h no Teatro da Cidade 
do Saber, em Camaçari.

A iniciativa do GGC tem 
como finalidade reconhecer 
o trabalho de pessoas e atu-
ação de órgãos públicos e 
entidades da sociedade civil 
no combate às expressões 
da homofobia, promoção da 
saúde e criação de climas fa-
voráveis de paz para os LGBT 
da Bahia e do Brasil.

A diretora foi escolhida 
como representante do Esta-
do, onde receberá o prêmio em 
reconhecimento ao trabalho na 
humanização do atendimento 
às pessoas com HIV/Aids – He-
patites Virais e co-infecções, 
especialmente a tuberculose, 
com atendimento domiciliar 
para adesão ao tratamento.

Foram também premia-
dos na categoria personali-
dades, como o médico infec-
tologista Carlos Brites, do 
Hospital das Clínicas, sena-
dora Lídice da Mata, ator João 
Figuer e o ativista paulistano 
Julian Rodrigues. Já em ór-
gãos públicos o GGC destaca-
rá o trabalho da Secretaria de 
Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos da Bahia pela atu-
ação na promoção dos direi-
tos LGBT e criação do Comitê 
LGBT Estadual, e um leque de 
projetos voltados à comuni-
dade e em especial às pessoas 
transexuais e travestis.

“Recebo esse prêmio 
com muita alegria, pois se 
trata do reconhecimento de 
um trabalho que vem sendo 
implantando em benefício 
dos usuários do serviço de 
saúde oferecidos pelo Esta-
do”, disse Adriana Teixeira.

De acordo com o (GGC) 
o movimento de defesa da 
categoria necessita cada vez 
mais de aliados, comprome-
tidos no combate à homofo-
bia e no fortalecimento dos 
valores da democracia na 
Bahia. “Somos anjos de uma 
asa só, precisamos ficar jun-
tos para podermos voar” dis-
se Paulo Paixão, assistente 
social e presidente da entida-
de em Camaçari.

O prêmio é um 
reconhecimento 
ao trabalho do 
hospital na 
humanização 
do atendimento 
às pessoas 
com HIV/Aids

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br



CPMI do Congresso vem investigar
violência contra a mulher na Paraíba

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012

A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) do 
Congresso Nacional, que inves-
tiga a violência contra as mu-
lheres no Brasil, chega amanhã 
à Paraíba e fica  até sexta-feira. 
Presidida pela deputada fede-
ral Jô Morais (PCdoB-MG) e 
tendo como relatora a senado-
ra Ana Rita (PT-ES), a comissão 
ouvirá autoridades no muni-
cípio de Queimadas, onde no 
dia 12 de fevereiro deste ano 
ocorreu um estupro coletivo 
de cinco mulheres seguido do 
assassinato de duas delas. A 
programação para os dois dias 
prevê reunião com o movimen-
to de mulheres, diligências e 
audiências públicas no Fórum 
Amarília Sales de Farias e tam-
bém na Assembleia Legislativa 
do Estado, na capital.

“Não podemos deixar de 
dar de forma alguma a rele-
vância que este caso merece. 
Reflete a crueldade e temos 
que implantar com muito ri-
gor a Lei Maria da Penha. As 
autoridades da Paraíba foram 
competentes e ágeis no acom-
panhamento das investigações. 
Nossa visita é mais para se so-
lidarizar com a família das víti-
mas, com as mulheres vítimas 
de violência e reforçar a inicia-
tiva para que os responsáveis 
possam ir a júri e paguem com 
o rigor da lei por seus atos”, dis-

A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito chega 
amanhã e fica até sexta
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

se ontem a presidente da CPMI, 
deputada federal Jô Morais.

As diligências da Comis-
são Parlamentar Mista de In-
quérito ocorrerão em órgãos 
de atendimento à mulher em 
situação de violência. Duran-
te a audiência pública serão 
ouvidos gestores públicos, 
representantes do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria 
Pública, movimentos sociais 
e sociedade civil organizada. 
Na quinta-feira, a CPMI ouvi-
rá autoridades no município 
de Queimadas. Na sexta-feira, 
haverá diligências no período 
da manhã e audiência pública, 
a partir das 14h, em João Pes-
soa, na Assembleia Legislativa. 
Antes da audiência, às 13h, os 
integrantes da comissão con-
cedem entrevista coletiva. 

Em funcionamento no 
Congresso Nacional desde fe-
vereiro, a comissão tem como 
objetivo investigar a situação 
da violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias 
de omissão do poder público. 
Além da presidente da comis-
são, deputada federal Jô Mora-
es (PCdoB-MG) e da relatora, 
a senadora Ana Rita (PT-ES), 

estará também na Paraíba o 
deputado federal Dr. Rosinha 
(PT-PR), que é titular na CPMI. 
A vinda da comissão tem o 
apoio da deputada federal Nil-
da Gondin (PMDB-PB), titular 
da CPMI da Mulher do Con-
gresso Nacional e da deputada 
estadual Gilda Germano (PPS-
-PB), coordenadora da Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Mulher da Assembleia Legis-
lativa.

A audiência na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
terá a participação de gestores 
públicos, representantes do 

Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, movimen-
tos sociais e sociedade civil 
organizada. O Movimento de 
mulheres elabora documento 
para ser entregue à CPMI. Em 
seu plano de trabalho, a co-
missão prevê visitas aos dez 
Estados mais violentos do Bra-
sil para as mulheres, além dos 
quatro mais populosos do país. 
A comissão já esteve em nove 
estados: Pernambuco, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo, 
Alagoas, Paraná, São Paulo e 
Bahia. 

O município de Queima-
das, localizado a 133 km de 
João Pessoa, passou a fazer 
parte das estatísticas tristes 
de violência contra as mulhe-
res a partir do dia 12 de feve-
reiro deste ano. Dez homens, 
dentre eles três menores, fo-
ram acusados de um estupro 
coletivo seguido de morte da 
recepcionista Michele Domin-
gos da Silva, 29 anos e da pro-
fessora Isabela Monteiro, 27. 
O crime teria sido planejado 
pelos irmãos Eduardo Pereira 
dos Santos e Luciano Pereira 
dos Santos que, segundo a po-
lícia, são fugitivos da favela da 
Rocinha, no Rio de Janeiro. Os 
sete adultos estão na Peniten-
ciária PB1, em João Pessoa. Os 
menores se encontram no Lar 
do Garoto, na cidade de La-
goa Seca, próxima a Campina 
Grande.

O processo que apurou 
o estupro e a morte das duas 
mulheres tramita no Fórum 
Amarília Sales de Farias, na 
Comarca de Queimadas e pos-
sui mais de mil páginas. São 
dois processos. O primeiro tem 
como réu Eduardo Pereira dos 
Santos. Ele responde sozinho 
pelos dois homicídios e tam-
bém por estupro, cárcere pri-
vado, formação de quadrilha, 
porte ilegal de armas e lesão 
corporal. Na última quinta-fei-
ra, o promotor de Justiça Már-
cio Teixeira de Albuquerque 
pediu à juíza Flávia de Souza 
Baptista Rocha a pronúncia do 
acusado para que ele vá a júri 
popular. Esta semana a magis-

trada deverá se pronunciar so-
bre a solicitação do Ministério 
Público local.

Já o segundo processo, se-
gundo o promotor Márcio Tei-
xeira de Albuquerque, apura os 
crimes de estupro cárcere pri-
vado, formação de quadrilha 
e lesão corporal e tem como 
réus Luan Barbosa do Nasci-
mento, Jacó de Sousa, Everton 
da Silva Santos e Diego Rego 
Domingues e Luciano Pereira 
dos Santos, além de três ado-
lescentes. “Este processo está 
praticamente pronto para sen-
tença da juíza, pois falta apenas 
as contra razões de apenas um 
réu. Depois disso, a magistrada 
dirá a sentença, pois os envol-
vidos não irão a julgamento, 
haja vista porque não foram 
indiciados nos crimes de homi-
cídios”, afirmou o promotor.

O caso 
A tragédia ocorreu no 

dia 12 de fevereiro deste ano. 
Conforme a polícia apurou, as 
mulheres foram convidadas 
para a festa de aniversário 
pelos donos da casa. Em de-
terminado momento, um gru-
po de homens encapuzados e 
armados entrou na residên-
cia e forjou um assalto. Em 
seguida, estupraram as convi-
dadas. Apenas as namoradas 
dos acusados foram poupa-
das da violência. Segundo a 
polícia, o crime foi premedi-
tado. Durante o estupro, duas 
mulheres reconheceram os 
acusados, o que acabou sen-
do a sentença de morte delas. 

Queimadas faz parte 
de estatísticas tristes

l Dia: 13/9 – Queimadas e João Pessoa
9h30/12h - Reunião com vítimas e testemunhas 
14h às 16h30 – Reunião com o Poder Judiciário, Ministé-
rio Público e Delegacia
19h - Reunião com movimento de mulheres em João Pes-
soa (SINTER) - Sindicato dos Trabalhadores

l Dia 14/9 - João Pessoa 
9h - Visita a Delegacia da Mulher
10h30 - Audiência com a governador
11h30 - Juizado de Violência Contra a Mulher 
13h – Entrevista coletiva 
14h - Audiência Pública na Assembleia Legislativa

Programação 

A violência contra a mu-
lher na Paraíba tem núme-
ros expressivos e assusta-
dores, conforme a Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
ritos – CPMI, do Congresso 
Nacional. O Estado é o séti-
mo do país em assassinatos 
de mulheres, segundo dados 
atualizados, em 2012, pelo 
Mapa da Violência, elabora-
do pelo Instituto Sangari/
Ministério da Justiça. A taxa 
de homicídios é de 6,0 assas-
sinatos para grupo de 100 
mil mulheres, bem acima da 
média nacional de 4.4. O pri-
meiro colocado é o Espírito 
Santo (9,8) e o segundo Ala-
goas (8,3).

De acordo com os da-
dos, João Pessoa é a segunda 
cidade onde mais mulheres 
morrem assassinadas, com 
taxa de 12,4 homicídios para 
grupo de 100 mil mulheres. 
Vitória, no Espírito Santo, é 
a capital mais violenta com 
taxa de 13,2. Dados da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) apontam que a vio-
lência doméstica é a princi-
pal causa de lesões em mu-
lheres de 15 a 44 anos no 
mundo.

Segundo a relatora da 
CPMI, senadora Ana Rita, o 
Brasil é o 7º país que mais 
mata mulheres no mundo. 
“Nos últimos 30 anos foram 
assassinadas mais de 92 mil 
mulheres, 43,7 mil só na 
última década”, afirma Ana 
Rita. “O lar, doce lar não é 
mais seguro: 68,8% dos ho-
micídios ocorrem dentro de 
casa e são praticados pelos 
cônjuges”, diz a senadora.

Impunidade
A justificativa encon-

trada pelo Centro da Mu-
lher 8 de Março para o cres-
cimento da violência contra 
pessoas do sexo feminino 
no Estado é a “impunidade”, 
conforme a Coordenação 
Geral do órgão. 

Em recente entrevista, 
a coordenadora do órgão, 
Irene Marinheiro admitiu 
que,  “enquanto a Justiça não 
abrir os olhos para os assas-
sinatos contra as indefesas 
mulheres, a tendência é o 
crescimento desses crimes”. 

Ela afirmou esperar 
que a Justiça cumpra com 
o seu papel, colocando na 
cadeia aqueles que desres-
peitam a sociedade parai-

bana com covardias contra 
as mulheres.

Em 2011, foram 44 as-
sassinatos, 63 tentativas de 
homicídios, 104 estupros, 
74 agressões físicas e 43 ten-
tativas de estupros contra 
crianças e adolescentes. Em 
2012 já são 34 homicídios, 
72 tentativas de homicídios, 
74 estupros, 52 tentativas 
de estupros, 79 agressões e 
56 assassinatos de mulhe-
res devido ao envolvimento 
com o tráfico de drogas.

“Devido a Lei Maria da 
Penha, a instalação da Casa 
Abrigo para Vítimas de Vio-
lência e a implantação do 
Juizado de Violência Domes-
tica e Familiar, as mulheres 
paraibanas estão mais co-

rajosas para denunciar as 
agressões sofridas, isto, no 
entanto, tem contribuído 
para o crescimento da bru-
talidade contra elas. A Justi-
ça tem que fazer a sua parte”, 
afirmou Irene Marinheiro, 
coordenadora do Centro da 
Mulher 8 de Março.

Outras denúncias, de 
acordo com o Centro da Mu-
lher 8 de Março podem ser 
feitas diretamente as Dele-
gacias das Mulheres espa-
lhadas pelo Estado, para os 
órgão que trabalham contra 
a violência a pessoas do sexo 
feminino ou ao próprio 8 de 
Março, através do telefone 
(83)3241.8001 ou pessoal-
mente na Rua Duque de Ca-
xias, 59, Centro, João Pessoa. 

Monitoramento de crimes contra a mulher na Paraíba

A senadora Ana Rita (relatora) e a deputada Jô Morais (presidente) chegam amanhã à Paraíba, onde realizam  várias diligências

Estado ocupa 7o lugar na lista de crimes

A programação 
prevê reunião 
com mulheres, 
diligências e 
audiências 
públicas
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Hidroponia é alvo de pesquisa
CAMPUS DE LAGOA SECA

Paraíba CAMPINA

Todo trabalho com a hortaliça 
utilizando a hidroponia é feito 
no Campus II da UEPB Pela cidade

A expectativa é que os sete candidatos a prefeito da 
Rainha da Borborema participem do debate promovido pela 
entidade sindical. A diretoria da instituição confirmou que 
o evento será transmitido pela internet, através do portal 
oficial do sindicato: www.sintabpb.com.br.

l INDEfErIDO

O juiz Ruy jander Teixeira da Rocha, coordenador da 
propaganda de mídia, negou pedido da candidata Daniela 
Ribeiro (PP) para que fosse retirada do guia da candidata 
Tatiana Medeiros (PMDB) mensagem de apoio do prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo à correligionária.

l EStADOS MENtAIS

Os advogados da coligação de Daniela alegaram que, 
na propaganda, aparece “o prefeito em diálogo destinado 
a criar artificialmente, perante a opinião pública, estados 
mentais, emocionais e passionais, quando sugere: ‘Votar em 
Tatiana é a mesma coisa que votar em mim’”.

Legal e natural
 

Na sentença, o juiz Ruy Jander Teixeira da Rocha afirma 
que “o apoio de agentes políticos, principalmente, do mesmo 
partido ou coligação do candidato, além de permitido, é 
situação natural e bastante usada na propaganda eleitoral em 
todo o país, em todas as eleições”.

Debate Sintab

Após o cancelamento da semana passada, a direção do Sintab 
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Bor-
borema) confirmou que o debate envolvendo os prefeitáveis de Cam-
pina Grande está marcado para o próximo sábado, a partir das 9h.

.
Precaução

Para evitar a confusão que terminou provocando 
o cancelamento do debate na semana passada, o Sintab 
estabeleceu que quem quiser acompanhar o evento terá, agora, 
que se credenciar. O debate acontecerá no auditório do hotel 
Marc Center, que fica na Avenida Getúlio Vargas.

fugindo...
 

Após segurar o CSA (0x0), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, 
domingo passado, e se garantir nas quartas de final da Série 
D, o Campinense inicia sábado, em Campina Grande, contra o 
Baraúnas-RN, a primeira de duas decisões por uma vaga na 
Série C. Inicialmente, conforme CBF, o duelo ante os norte-
rio grandenses estava marcado para as 16h, mas a pedido da 
diretoria raposeira, passou para a noite, 20h.

transmissão

… das carreatas

A CBF acatou o pedido do Campinense e o primeiro jogo das 
quartas de final da Série D, ante o Baraúnas-RN, está confirmado 
para as 20h de sábado, no Estádio Amigão. Motivo de comemoração 
para os dirigentes rubro-negros, que temiam o fracasso de público 
e arrecadação, por contas das carreatas e movimentações políticas 
agendadas pelos candidatos de Campina Grande para o período da 
tarde. Os ingressos para a primeira decisão estão custando R$ 10,00 
(geral), R$ 30,00 (sombra) e R$ 50,00 (cadeiras). Estudantes e idosos 
terão seus direitos respeitados e crianças até 10 anos pagam R$ 10,00 
em qualquer parte do estádio.

Na UEPB

Abertas  as inscrições para o Curso Culturas Afro-
Brasileiras e Indígenas, promovido pelo Núbcle de Estudos 
Afro-Brasileiros e Indígenas (NEAB-I) da instituição. As aulas 
acontecerão aos sábados, das 9h ao meio-dia, no Auditório do 
Centro de Cultura e Arte da UEPB.

Aplicada em pequenas 
propriedades, sem a necessi-
dade de preparar o solo para 
o plantio, nem usar máquinas 
e implementos agrícolas para 
produzir hortaliças de qualida-
de, o cultivo hidropônico vem 
sendo difundido em diversas 
regiões do país. Neste sistema, 
também conhecido como hi-
droponia, as plantas se desen-
volvem numa rede de tubula-
ções e são alimentadas por uma 
solução nutritiva diluída em 
água, que também pode fazer 
germinar frutas, flores, cereais 
e outras plantas.

Com base na eficiência 
desta tecnologia, há mais de 
seis meses o Campus II da Uni-
versidade Estadual da Paraíba, 
instalado em Lagoa Seca, vem 
utilizando a hidroponia no cul-
tivo de verduras, sendo a alface 
a “hortaliça teste”, produzida 
nas variedades Sophia, Mila, 
Mimosa, Lavínia, Elisa, Vera e 
Regiane. 

Agroecologia
As denominações podem 

até não ser bem conhecidas 
da população paraibana, mas 
já trazem cor e energia aos 
pratos de várias famílias da 
localidade. A ideia vem sendo 
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desenvolvida pelo professor e 
chefe de departamento Cláu-
dio Soares, ligado ao Depar-
tamento de Agroecologia e 
Agropecuária do Campus II. 

O trabalho faz parte de 
uma pesquisa advinda de pro-
jeto “Produção de Alfaceem 
Sistema Hidropônicoe Con-
vencional”, do Programa de 
Incentivo à Pós-Graduação e 
Pesquisa (Propesq/UEPB) e 
que também foi aprovado no 
edital do Programa de Apoio 
a Projetos de Extensão (Pro-
apx/UEPB). “Com algumas 
modificações, também poderá 
se tornar um projeto de ex-
tensão, pois serão oferecidos 
cursos nesta modalidade, dis-
poníveis aos alunos do cur-
so técnico em Agropecuária 
e Agroecologia, bem como a 
qualquer produtor rural que 

tenha interesse”, disse o pro-
fessor Cláudio.

 Com o envolvimento ini-
cial de um grupo de oito alunos 
do curso de Agroecologia – do 
qual metade já se formou neste 
ano e não permanece na pes-
quisa – a equipe já comemora a 
primeira safra, que vem renden-
do cerca de 860 plantas. Parte 
delas é coletada para obtenção 
de dados, após serem comple-
tamente secas em estufa. 

O restante é cedido aos 
alunos para que seja comerciali-
zado. Segundo o professor, o va-
lor arrecadado é utilizado para 
complementar gastos com via-
gens para divulgação dos resul-
tados da pesquisa nos futuros 
congressos. O primeiro deles, o 
Congresso Brasileiro de Oleri-
cultura, já tem data marcada e 
acontecerá em julho de 2013. 

Diversas variedades da hortaliça são produzidas na pesquisa

O  auditório do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, 
é escola desde segunda-feira quando iniciou a capa-
citação de 120 integrantes do Projovem Trabalhador 
da cidade de Esperança, com aulas ministradas pelos 
instrutores do Projeto Bombeiro na Comunidade. O 
Projovem conta com 500 jovens na faixa etária de 18 
a 29 anos. 

Eles foram divididos em três turmas, as instru-
ções sobre a escolha de uma profissão, busca e sal-
vamento, primeiros socorros e combate a incêndio 
serão ministradas. Hoje, as aulas terão início às 13h 
com término previsto para as 17 horas.

De acordo com a coordenadora de inserção do 
Projovem, Mikaelly Vanilla Leite de Melo Costa, o 
município de Esperança foi contemplado pela pri-
meira vez com o programa que tem como objetivo 
preparar o jovem para o mercado de trabalho, atra-
vés de formação e qualificação.

O Projovem tem a duração de seis meses, cada 
integrante recebe uma bolsa no valor de R$ 100,00, 
esse valor é para frequentar cursos de qualificação 

que duram em torno de 350 horas aula e o rece-
bimento da ajuda de custo é pago sempre que for 
comprovado a frequência dos alunos nos cursos.

Ao final do curso, os alunos recebem o Certifica-
do de conclusão - desde que atendido o critério de 
frequência mínima, que é de 75% da carga horária 
total. De acordo com Mikaelly 30% dos participantes 
são inseridos no mercado de trabalho,

A equipe de instrutores/coordenadores é forma-
da pelos tenentes Rocha, Leal, Geraldo, Honório, sar-
gento Aristóteles, cabos José Gomes e Anderson e os 
soldados Campos e Dário.

O tenente Honório alerta os adolescentes para 
os perigos de acidentes em casa principalmente no 
que diz respeito às instalações elétricas e ao botijão 
de gás. Ele lembra também que a mangueira deve 
que liga o registro ao fogão deve ter o selo o Inme-
tro. Ao comprá-la a pessoa deve ter o cuidado de ve-
rificar o prazo de validade. Os adolescentes vivem a 
oportunidade de conhecer todos os tipos de extinto-
res e como usá-los.

Bombeiros capacitam integrantes do 
Projovem Trabalhador de Esperança

COMUNIDADE

A greve dos bancos é uma 
situação que está praticamente 
afixada no calendário das pes-
soas e como qualquer polêmi-
ca, divide opiniões quando vem 
à tona. O Sindicato dos Bancá-
rios de Campina Grande anun-
ciou para hoje a realização da 
assembleia geral extraordiná-
ria, quando deve ser sacramen-
tada a decisão da categoria de 
paralisar as atividades a partir 
da próxima terça-feira, dia 18.

O encontro está marcado 
para as 18h e vai acontecer 
no auditório da entidade, na 
rua Venâncio Neiva, centro 
de Campina. Pelo que adian-
tou o presidente do sindicato, 
Rostan Silva Lucena, a grande 
maioria dos bancários está in-
satisfeita com o posicionamen-
to da Fedaração Nacional dos 

Bancos - Fenaban em relação 
às reivindicações da catogoria.

Apesar da “tragédia anun-
ciada”, como analisou o comer-
ciante César Rodrigues dos 
Santos, de 42 anos, a greve dos 
bancos traz transtornos para a 
população e chega a revoltar.

“Entendo que todo traba-
lhador tem direito de reclamar 
melhorias salariais e de condi-
ções de trabalho, é respaldado 
pela legislação. Mas não há 
como não se indignar com a 
situação, que parece mais bir-
ra, como se fosse caso pensa-
do. Todo ano é a mesma coisa, 
a gente tem que ficar pronto 
para o estresse que vem che-
gando”, comentou o empresá-
rio, dono de um comércio de 
latícinios no bairro de josé Pi-
nheiro, zona leste da cidade.

No centro de Campina 
Grande, uma rápida andada 
pelo Calçadão da Cardoso Viei-
ra e pela Rua Maciel Pinheiro, 
áreas de bastante movimento 
e que podem servir de termô-
metro para as opiniões dos 
campinenses, o recado não é 
diferente. “Se com os bancos 
funcionando normalmente a 
gente já passa aperto para re-
solver as coisas, imagina com 
essa greve. É chato, mas temos 
que aceitar. Quem paga o pato 
sempre é a população”, recla-
mou o mototaxista Manoel 
Chaves. Como argumento, o 
representante dos bancários, 
Rostan Lucena, usa justamente 
as reclamações da população. 
Para o sindicalista, a pauta de 
reivindicações da categoria é 
válida porque não se sustenta 

apenas nas melhorias salariais.
“Nós buscamos também 

melhores condições de traba-
lho, o que vai implicar em bene-
fícios para a população no que 
se refere a atendimento. Por 
exemplo, uma de nossas fortes 
reivindicações diz respeito à 
segurança bancária, e os ban-
cos não têm nos atendido”, fri-
sou. Lucena explicou que como 
em anos anteriores, a Fenaban 
não reconhece o aumento do 
lucro dos bancos e prefere não 
negociar com os bancários. “A 
categoria não queria a greve, 
tanto é verdade que aposta-
mos nas negociações desde 1º 
de agosto, quando foi apresen-
tada a pauta de reivindicações. 
Mas infelizmente os bancos 
mantiveram a postura de in-
transigência”.

Assembleia dos bancários prevista para hoje 
pode definir greve a partir da próxima semana 

Incentivo
Segundo Cláudio Soares, 

a UEPB forneceu um incentivo 
financeiro, que possibilitou o 
pontapé inicial das pesquisas, 
e seguiu com o entusiasmo 
dos estudantes envolvidos, 
além dos benefícios inegáveis 
que o trabalho pode conferir 
à região.  O baixo consumo de 
água se deve ao original siste-
ma de cultivo, através do qual 
uma bomba faz o transporte da 
água – adicionada de solução 
balanceada de nutrientes – en-
tre recipientes (caixas) e canais 
de cultivo (canos). “Como estes 
canais estão dispostos a certa 
declividade, a solução aquosa 
retorna à caixa e, novamente, 
sobe através da bomba para os 
canais. 

Ou seja, fica circulando 
no próprio sistema”, explicou 
o pesquisador. Assim, não há 
desperdício, apenas reutili-
zação da água. As pesquisas 
de hidroponia começaram 
a ser desenvolvidas na dis-
ciplina de Olericultura, um 
ramo da horticultura que 
abrange a exploração de vá-
rias hortaliças e que engloba 
culturas folhosas, raízes, bul-
bos, tubérculos e frutos di-
versos. De acordo com Cláu-
dio Soares, após o cultivo de 
alface, o próximo passo serão 
as pesquisas com tomate ou 
pimentão.

Vagas

Estão sendo oferecidas 90 vagas para os interessados, sendo 
45 destinadas a professores da Educação Básica e as outras 45 
aos alunos de graduação da UEPB e de outras universidades, além 
de militantes e ativistas de movimentos sociais. As inscrições 
estão sendo feitas no Centro de Integração Acadêmica, no bairro 
de Bodocongó, até a próxima sexta-feira (14). As aulas terão início 
neste sábado e devem acontecer até o dia 24 de novembro.

Artrite

O Sistema Único da Saúde vai incorporar cinco novos 
medicamentos para o tratamento de artrite reumatoide: 
abatacepte, certolizumabe pegol, golimumabe, tocilizumabe 
e rituximabe. Com a novidade, os portadores da doença terão 
acesso a todos os medicamentos biológicos para a artrite 
disponíveis no mercado e registrados na Anvisa.



Campanha inviabiliza votações
NA ASSEMBLEIA

Ontem, a CCJ deixou de 
apreciar, por falta de quórum, 
pelo menos 15 matérias
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Dilma lança pacote e 
diz que energia pode 
cair mais de 28%
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antônio Radical 
(PSTU)

Às 10h,o candidato tem 
reunião com estudantes, no  
Centro. Às 14h, gravação para 
o Guia Eleitoral. Às 16h, faz 
Caminhada 45 em Cruz das 
Armas e Rua do Rio. Às 19h30, 
participa do debate promovi-
do pela Paróquia Santa Clara, 
no Alto do Mateus.

Às 6h, faz adesivagem e 
panfletagem no Geisel. Às 8h, 
grava para o Guia Eleitoral. Às 
17h30, faz caminhada no Alto 
do Mateus. Às 19h, participa 
de debate no Alto do Mateus.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Às 10h, participa da 
assembleia dos professores 
da UFPB; às 15h, faz traba-
lho de propanganda do jornal 
Causa Operária no bairro do 
Jaguaribe. Às 19h, participa do 
debate organizado pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Cristãos (MTC).

Às 13h, grava para o Guia 
Eleitoral. Às 19h, participa de 
debate no Alto do Mateus, ao 
lado da Paróquia Santa Clara.

Pela manhã, participa 
de reunião com apoiadores 
da campanha na sede do co-
mitê. Das 13h às 17h, ministra 
aula na escola CDC. Às 19h, 
participa de debate no Alto 
do Mateus.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO) 

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

 Por falta de um deputado, 
a Comissão de Constituição 
e Justiça novamente  deixou 
de realizar reunião na manhã 
de ontem, mas nem por isso 
deixou de registrar queixas 
sobre o grave problema das 
ausências que, neste período 
de campanha política, vem 
marcando o dia a dia de mui-
tos parlamentares.

Depois de comunicar a 
presença somente de três 
membros (ele, Léa Toscano 
e Raniery Paulino), Janduhy 
Carneiro (PEN) anunciou a 
falta do quórum mínimo, que 
é quatro dos sete deputados 
da comissão, e lamentou que 
a campanha continue prejudi-
cando as atividades do Poder 
Legislativo.

Minutos depois, a deputa-
da Olenka Maranhão (PMDB), 
que é suplente da deputada 
Francisca Motta na comissão, 
chegou apressada e olhando 
para o relógio. Ela murmura-
va que ainda eram 9h30 e que 
Janduhy poderia ter esperado 
mais um pouco para anunciar 
a declaratória.

Apesar de muito próximos, 
os dois não conversaram so-
bre o assunto e o fato mesmo 
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Representantes dos 
estados beneficiados pela 
transposição de águas do 
Rio São Francisco recebe-
rão cópias do relatório que 
já começou a ser elaborado 
pela comitiva que visitou as 
obras.

“Foi uma viagem exito-
sa”, definiu o deputado esta-
dual Assis Quintans (DEM) 
ao desembarcar em João Pes-
soa na última segunda-feira.

Durante três dias, re-
presentantes do Ministério 
da Integração Nacional, do 
Governo da Paraíba, do Tri-
bunal de Contas do Estado e 
da Associação Paraibana de 
Imprensa (API), além do ar-
cebispo da Paraíba Dom Aldo 
Pagotto, constataram que há 
obras em andamentos em al-

guns trechos, mas também 
puderam verificar ‘in loco’ 
obras paralisadas.

“A viagem foi baseada 
em uma recomendação do 
presidente da ALPB, deputa-
do Ricardo Marcelo. Foi uma 
ótima oportunidade para 
identificar onde este projeto 
precisa de uma atenção es-
pecial na sua execução. Não 
vimos celeridade em alguns 
trechos da obra e o relató-
rio informativo que estamos 
produzindo vai servir justa-
mente para esclarecer como 
está a transposição”, ressal-
tou Quintans.

O deputado exemplifi-
cou alguns destes locais que 
necessitam de atenção espe-
cial. Entre eles está o túnel 
da Serra de Jabitacá, que fica 

nas proximidades da nascen-
te do Rio Paraíba, que terá 
6,9 quilômetros de extensão 
e ainda está na fase de elabo-
ração do projeto. Outro local 
é a barragem de Moxotó, que 
ainda será licitada.

“Estamos preocupados 
com a demora na execução 
desta obra. É um projeto de 
R$ 8,2 bilhões e vai bene-
ficiar uma população que 
vive em um nível de pobre-
za muito grande. A chegada 
da água em suas plantações 
será fundamental para a so-
brevivência dessas pessoas”, 
ponderou.

Relatório 
As informações colhidas 

pela comitiva durante a visita 
às obras de transposição já es-

tão sendo organizadas em um 
relatório, que será distribuído 
para os deputados da ALPB e 
todos os deputados federais 
e senadores da Paraíba e dos 
estados de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Ceará, além 
dos presidentes das Assem-
bleias Legislativas dos estados 
citados. A imprensa também 
está pautada a receber o docu-
mento.

Quintans disse também 
que foi informado pelo depu-
tado federal Wilson Filho a in-
tenção de levar esta discussão 
para a Câmara Federal. “Que-
remos expor este relatório 
para autoridades e a grande 
imprensa. Nos próximos dias 
vamos concluir este docu-
mento e a partir daí começar 
a distribuí-lo”, concluiu.

é que a ausência de Olenka 
na hora, de Antônio Mineral 
(PSDB), Eva Gouveia (PEN) ou 
do suplente desta, e de Her-
vázio Bezerra (PSDB) acabou 
prejudicando a votação de 
pelo menos 15 matérias que 
a CCJ tinha em pauta para on-
tem.

Como na vez anterior, o 
presidente da Comissão Jan-
duhy Carneiro fez questão de 
dizer que é possível conciliar 
os compromissos da campa-
nha política com os da Assem-
bleia Legislativa e lamentou 
que, mesmo assim, algumas 
reuniões de comissões e de 
plenário tenham sido prejudi-
cadas nas últimas semanas.

 Ele disse que quando as-
sumiu o mandato de deputado 
estadual garantiu à população 
honrar os compromissos de 
parlamentar e que, quando 
não puder fazer isso, a Mesa 
estará naturalmente autoriza-
da a colocar falta no seu nome 
e a fazer os devidos descontos 
no seu salário.

“Acho que nossa relação de 
trabalho deve ser tratada de 
forma idêntica a que é tratado 
o trabalhador comum”, afir-
mou Janduhy, ao completar 
que se o trabalhador é puni-
do quando falta, o parlamen-
tar também deve ser. Entre 
os projetos que deveriam ser 
apreciados ontem pela CCJ 
estava o de autoria do Gover-
no propondo a criação de um 
fundo para a PBPrev.

A deputada estadual Léa 
Toscano (PSB) disse ontem 
que já aprontou o seu parecer 
sobre o projeto do Governo 
que propõe a criação de um 
Fundo para a Previdência do 
Estado e que não tem nada de 
prejuízos para os aposenta-
dos, conforme já vinham alar-
deando as oposições.

“A matéria é constitu-
cional e nela não existe nada 
disso de que os servidores 
públicos vão passar a sofrer 
descontos mesmo depois 
de aposentados”, explicou a 
deputada, ao salientar que 
assim que puder, já vai pedir 
que a matéria seja incluída na 
pauta de votação da Comis-
são de Constituição e Justiça.

Ela disse que, no meio 
da semana passada, quando 
recebeu a matéria do presi-
dente da CCJ, realmente não 
estava em condições de emi-
tir parecer porque não havia 
lido nada, mas que agora já 
se inteirou plenamente do 

assunto e, por isso, aprontou 
seu parecer, que é favorável à 
aprovação do projeto na CCJ 
e no plenário.

Ao contrário da relatora, 
no entanto, o deputado Ra-
niery Paulino (PMDB) acha 
que tudo o que vem do Go-
verno deixa sempre as opo-
sições com certa desconfian-
ça e que, por isso, é melhor 
deixar para que essa matéria 
seja votada somente depois 
da audiência pública que ele 
mesmo convocou para uma 
ampla discussão.

“Vamos convidar o pre-
sidente da Previdência do 
Estado e outras autoridades 
que dominam o tema para 
uma audiência pública e, so-
mente depois disso, é que 
o projeto deve seguir para 
votação”, defende Raniery, 
ao justificar que a audiência 
ainda não tem data marcada, 
mas que isso será providen-
ciado ainda esta semana para 
convocação das autoridades.

Fundo para previdência: 
Léa já tem parecer pronto

Relatório começa a ser elaborado
TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO

O governador Ricar-
do Coutinho autoriza 
hoje, às 16h, a abertura 
da licitação para cons-
trução da Barragem de 
Pitombeira. A obra, que 
vai beneficiar mais de 
28.500 habitantes da ci-
dade de Alagoa Grande, 

vai custar R$ 9,8 milhões 
e será executada pela 
Secretaria de Recursos 
Hídricos, do Meio Am-
biente e da Ciência e 
Tecnologia (SERHMACT). 

Na ocasião, o Governo 
do Estado também vai au-
torizar a reconstrução da 

praça central de Alagoa 
Grande, que foi destruída 
na última cheia provocada 
pelo rompimento da Bar-
ragem Camará. 

A barragem vai reter 
as águas do Rio Pitom-
beiras e terá a capaci-
dade para armazenar 3 

milhões de metros cúbi-
cos, ocupando uma área 
de 69 hectares. “Vamos 
realizar um sonho da po-
pulação daquela cidade 
que sofre com constan-
tes falta de água”, des-
tacou o governador Ri-
cardo Coutinho.  

Barragem beneficia Alagoa Grande
OBRA AUTORIZADA

A realidade das obras de transposição do São Francisco será apontada em relatório que será distribuído entre autoridades e imprensa

Foto: Divulgação



Vereadores discutem contratações
NA PREFEITURA
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GERAL

Oposição denuncia abuso 
de poder e líder diz que é 
preciso encontrar solução

As contratações feitas 
pela prefeitura da capital em 
pleno período de campanha 
eleitoral tomaram conta dos 
debates, ontem, na Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
Um dos pronunciamentos 
mais contundentes foi o do 
vereador Tavinho Santos, 
que é presidente municipal 
do PTB e candidato a vice na 
chapa do PMDB.

Ele disse que as contra-
tações caracterizam abuso 
do poder econômico e uso 
indevido da máquina admi-
nistrativa, até mesmo por 
terem sido realizadas de 
julho deste ano para cá, jus-
tamente dentro do período 
eleitoral que, como todos 
sabem, é iniciado depois das 
convenções no final de ju-
nho.

Juntamente com os ou-
tros vereadores de oposi-
ção, Tavinho estranhou que 
os atos de contratações te-
nham superado a casa dos 
1.200 em tão pouco tempo 
e que somente para a Emlur 
foram mais de 300. “Com 
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A Câmara Municipal 
de João Pessoa fará esforço 
concentrado para limpar a 
pauta na sessão da próxima 
terça-feira. A intenção do 
presidente Durval Ferreira 
(PP) é votar todas as maté-
rias que tramitaram pelas 
comissões permanentes e, 
consequentemente já rece-
beram os pareceres das res-
pectivas relatorias.

Segundo Durval, entre 
as matérias a serem votadas 
estão algumas Zonas de In-
teresse Social (Zeis), Men-
sagens do Poder Executivo 
Municipal e projetos de lei 
de vereadores. Ele assegu-
rou que a Casa vai funcionar 
até as vésperas das eleições 
e faz um apelo para que to-
dos os parlamentares, inde-
pendentemente de partici-
parem ou não da campanha, 
façam um esforço para estar 
presente nas sessões, pelo 

menos, até o fim deste mês.
“Vamos fazer um gran-

de esforço na próxima terça-
-feira para limpar a pauta. 
É o nosso desejo. Conver-
samos com as lideranças e 
a mesa diretora e ficamos 
acordados nesse sentido”, 
reafirmou. O presidente 
Durval disse que vem orien-
tando os vereadores a com-
parecerem, na medida do 
possível, às sessões para 
debater questões de interes-
se da cidade e da população 
pessoense.

Durval Ferreira ressal-
tou que tem a plena consci-
ência, entretanto, que cada 
vereador, mesmo tendo sido 
eleito para representar o 
povo na Câmara, necessita 
de mais tempo, nesta reta 
final, para intensificar sua 
campanha e estabelecer um 
planejamento de trabalho 
que seja conciliador com 

a atividade parlamentar. 
“O vereador foi eleito para 
estar na Casa, debatendo, 
ouvindo a população, tra-
zendo os problemas e so-
luções para a cidade. Mas, 
a sociedade, a imprensa, os 
poderes constituídos devem 
entender, e eu acredito que 
isso vai ocorrer, que o verea-
dor precisa intensificar, nes-
ta reta final, sua campanha, 
fazendo reuniões, visitas e 
participando de eventos po-
líticos nas comunidades e 
instituições”, argumentou.

Ele lembrou que, além 
das matérias a serem vota-
das em esforço concentra-
do, o Legislativo Municipal 
ainda vai receber até o mês 
de novembro a peça orça-
mentária anual, referente 
ao exercício de 2013. “A Câ-
mara só entra em recesso 
quando votar essa matéria”, 
avisou.

serviço terceirizado, é muito 
difícil que a Emlur precisas-
se de tanta gente”, afirmou 
Tavinho.

Tavinho considerou que 
se os atos fossem realmente 
contratações de pessoas que 
a prefeitura estivesse pre-
cisando para trabalhar não 
seriam tantas e que foi jus-
tamente esse fato que mais 
chamou a atenção do pró-
prio Ministério Público.

O líder do prefeito, ve-
reador Bruno Farias (PPS), 
ponderou que o Poder Exe-

cutivo só poderia adotar 
uma medida dessas se fosse 
de forma gradativa, pois não 
seria justo que mais de mil 
pais de famílias fossem su-
mariamente demitidos.

“Isso causaria um im-
pacto muito grande para 
muitas famílias e é por isso 
que, juntamente com o pró-
prio Ministério Público, a 
prefeitura haverá de chegar 
a uma solução sobre o pro-
blema”, afirmou o vereador, 
ao destacar que as interpre-
tações dadas pelas oposi-

ções não condizem com os 
fatos, mas somente com o 
período eleitoral”.

Para o líder do prefei-
to, “em vez de ficar jogando 
com a emoção das pessoas, 
o mais justo seria a oposição 
colocar sugestão. Trata-se 
de uma situação bastante 
delicada porque seria colo-
car mais de mil pessoas no 
olho da rua, por isso, o me-
lhor é que todos procurem 
agir com bom-senso para se 
chegar a uma solução”, con-
cluiu. 

Recordista de manda-
tos na Câmara Municipal de 
Campina Grande, o vereador 
Pimentel Filho (PMDB), vice-
-presidente da Casa e presi-
dente de uma das principais 
comissões permanentes, 
Justiça e Redação, é conhe-
cido pelo temperamento ex-
plosivo e a postura incisiva 
quando preside os trabalhos. 
Durante a sessão de ontem, 
Pimentel voltou a se mostrar 
irritado, desta vez, porém, 
por conta de panfletos apó-

crifos distribuídos na cida-
de, sobretudo no distrito de 
Galante, sua base eleitoral, 
acusando-o de ser responsá-
vel pelo problema de falta ou 
queda de sinal de celulares. A 
acusação é por conta de uma 
lei, da autoria do peemede-
bista, que regulamenta a ins-
talação de antenas de opera-
doras de telefonia móvel em 
Campina Grande.

O documento apócrifo 
batizou a norma como “Lei 
Pimentel” e diz que a regula-
mentação compromete a qua-
lidade dos serviços na cidade. 
“A lei impede as operadoras de 

ampliarem seus serviços por-
que não podem construir no-
vas antenas. Por esse motivo, 
Campina Grande tem muitas 
áreas onde os celulares não 
funcionam”, acusa o folheto. 

O vereador Pimentel Fi-
lho garantiu saber quem é o 
autor dos panfletos. “Isso é 
fogo amigo. Você aparece bem 
nas pesquisas e um cara que 
quer estar bem e não está, 
porque não tem projetos rele-
vantes para apresentar, o que 
tem a fazer é isso, se fazer à 
custa dos outros. Sei quem é, 
mas prefiro relevar”, declarou 
o peemedebista.

Para que serve tanta 
pesquisa na Paraíba?

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Não é de hoje que existe uma relação de conflito 
entre a Paraíba e os institutos de pesquisa que por aqui 
aportam para trabalhar em períodos eleitorais. Desde o 
século passado que esse conflito se registra e tende a se 
acirrar a cada eleição. 

Em 1982, quando os deputados federais Wilson 
Braga e Antônio Mariz disputaram o governo da 
Paraíba, na volta das eleições diretas, o Ibope apareceu 
por aqui. Fez uma confusão tão grande na eleição com a 
divulgação de dados que quase provoca uma guerra no 
Estado. 

Ao final da eleição, Wilson Braga se elegeu pelo 
PDS derrotando o candidato do PMDB, Antônio Mariz. 
Mas as marcas do Ibope, suas previsões e números 
ficaram na cabeça dos paraibanos para sempre. 

Em 1986 foi a vez da disputa entre Marcondes 
Gadelha, do PDS, e Tarcísio Burity, que havia deixado 
o PTB para se filiar ao PMDB. Movido por interesses 
financeiros, segundo denúncias, o Ibope alardeou 
aos quatro cantos que as pesquisas de opinião davam 
Marcondes Gadelha na dianteira. 

Quando as urnas foram abertas, Burity botou 
mais de 300 mil votos de frente em cima de Gadelha na 
maior vitória de um candidato sobre outro na história 
política da Paraíba. A previsão do Ibope era outra. 

Mas não parou por aí. Na disputa de 1990 foi a vez 
de Ronaldo Cunha Lima (PMDB) e Wilson Braga (PFL) 
se enfrentarem nas urnas. No início da campanha, 
segundo os dados do Ibope, Ronaldo oscilava entre 2 e 
6 por cento, enquanto Wilson Braga há muito já havia 
ultrapassado a casa dos dois dígitos. 

Contratado pela Rede Paraíba de Televisão, todas 
as vezes que divulgava seus números, o Ibope dava 
como favorito o candidato Wilson Braga. Os números 
dessas pesquisas eram guardadas a sete chave pelos 
executivos da TV Cabo Branco. 

Atrás nas pesquisas, Ronaldo agigantou-se 
na campanha e foi buscar energia sabe Deus onde 
para fazer uma média de 11 comícios por noite pela 
Paraíba. 

Os que trabalhavam na campanha viam que o 
candidato crescia, tinha capacidade de empolgar as 
massas e percorria o Estado como o foguete. Próximo 
ao fim do primeiro turno, o Ibope viu que mais uma vez 
iria derrapar em suas previsões.

Então muda tudo

Realizado o primeiro turno das eleições, Ronaldo foi para o 
segundo turno com Wilson Braga e atraiu o apoio de João Agripino 
Neto, candidato do PRN. O Ibope tentou segurar os números até o 
último instante e na pesquisa da boca de urna deu como certa a 
vitória de Wilson como o novo governador da Paraíba. 

Só que as urnas da Paraíba não se entendem como o Ibope. 
Quando abertas, uma surpresa seria revelada: o governador dos 
paraibanos era Ronaldo Cunha Lima, que vencera Wilson Braga por 
mais de 37 mil votos. Mais uma vez o Ibope havia dado com os burros 
n’água na Paraíba. 

E agora? 

A Justiça está para decidir sobre o pedido do Ministério Público Estadual 
(MPE) no sentido de proibir a Prefeitura de João Pessoa (PMJP) de contratar 
novos prestadores de serviço. Uma ação civil pública, proposta pelo MPE, 
aponta a existência de um contingente de 10.421 pessoas contratadas sem 
concurso público na administração direta e mais 4.301 na administração 
indireta, totalizando 14.722. 

Segundo o levantamento, com base em dados da folha do mês de 
abril/2012, o número de prestadores de serviço supera os servidores 
efetivos, que é de 13.583 nas administrações direta e indireta.

Pelo visto, fechou o tempo...

Agora vai...

Parece que desta vez vai desencantar: o advogado Reginaldo Pereira 
tem tudo para vencer as eleições em Santa Rita, este ano. Uma pesquisa 
da Consult aponta o advogado com mais de 49 por cento da preferência do 
eleitorado. 

Faltando menos de um mês para as eleições, Reginaldo parece que vai, 
finalmente, tornar realidade o sonho de administrar sua cidade. 

Também já não era sem tempo.

Câmara pretende limpar a 
pauta na próxima terça-feira

Candidato diz que é vítima de 
“fogo amigo” em Campina
Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Programa vai 
formar pessoas 
portadoras de 
deficiência

O Governo do Estado 
sancionou o Projeto de Lei 
de nº 1.324/2009, de autoria 
do então deputado Romero 
Rodrigues, que dispõe sobre 
a criação do Programa para 
Formação Profissional de 
Pessoas Portadoras de Defi-
ciência.

Dessa forma, fica cria-
do, no âmbito da Secretaria 
Estadual de Educação, o Pro-
grama para Formação Profis-
sional de Pessoas Portadoras 
de Deficiência no Estado da 
Paraíba.

O programa consistirá, 
principalmente, na realiza-
ção de cursos de recepcio-
nistas, telefonistas, caixas e 
digitadores, dentre outros. 
Cada curso oferecido pelo 
Programa para Formação 
Profissional de Pessoas Por-
tadoras de Deficiência terá 
duração necessária à sua 
especificidade, respeitada a 
legislação em vigor.

A Secretaria Estadual 
de Educação expedirá um 
certificado de conclusão 
após o término do curso, 
com a carga horária efetiva. 
Romero disse que o progra-
ma objetiva ampliar o mer-
cado de trabalho para essas 
pessoas.

O parlamentar disse 
que é muito importante 
que o Estado busque al-
ternativas para beneficiar 
essas pessoas, encontran-
do maneiras de atendê-las, 
contemplá-las. Por isso, a 
importância desta matéria 
de alto cunho social e de 
valorização dos portado-
res de deficiência, visando, 
notadamente, reintegrá-las 
plenamente no contexto da 
sociedade.

Fotos: Arquivo

Tavinho: contratações são abuso de poder Bruno Farias: demissões prejudicarão famílias



PACOTE

Energia pode cair mais de 28%
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Presidente lançou ontem
medidas que vão alterar 
cálculos das tarifas

Luana Lorenço, Mariana 
Branco e Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Brasília - A presidente 
Dilma Rousseff disse ontem 
que a redução das tarifas 
de energia elétrica pode ser 
maior do que as anunciadas 
até agora. O preço da ener-
gia vai cair em média 16,2% 
para os consumidores re-
sidenciais e até 28% para 
a indústria, mas a redução 
pode ser maior após os cál-
culos da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
sobre as concessões que 
vencerão entre 2016 e 2017, 
disse a presidenta.

“Essas reduções po-
derão ser ainda maiores 
quando a Aneel concluir os 
estudos, em março, e apre-
sentá-los numericamente no 
que diz respeito aos contra-
tos de distribuição que ven-
cerão entre 2016 e 2017”, 
disse, durante anúncio ofi-
cial das mudanças no cálcu-
lo das tarifas de energia.

A redução do preço da 
energia vai se dar pela com-
binação do cálculo de preço 
na renovação de concessões 
do setor elétrico, redução de 
encargos federais que inci-
dem sobre as contas de luz 
e aporte da União de R$ 3,3 
bilhões. As mudanças estão 
em medida provisória assi-
nada pela presidente.

A presidente Dilma re-
afirmou que o pacote au-
mentará a competitividade 
do país; terá efeito multipli-
cador em outros setores da 
economia e, combinado com 
outras medidas, vai garan-
tir ao país uma década de 
crescimento. “Terá impacto 
sobre toda a economia, ao 
reduzir custo das mercado-
rias, melhorar a participa-
ção do país na disputa por 
mercados internacionais, 
criar mais empregos, redu-
zir a inflação”, listou.

As medidas anunciadas 
ontem fazem parte do cha-
mado Novo Modelo do Se-
tor Elétrico, política que co-
meçou a ser elaborada pela 

Brasília – A agricultura 
também será beneficiada pela 
redução das tarifas de energia, 
disse o ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Pepe Var-
gas, ao participar ontem da 
solenidade em que o governo 
detalhou as medidas. Vargas 
destacou que tanto a redução 
prevista para os consumido-
res residenciais, de 16,2%, 
quanto a estimada para o se-
tor produtivo, de até 28%, te-
rão impactos no setor agrope-
cuário.

“(A medida) reduz (o 
custo) para o agricultor que 
gasta energia na agroindús-
tria, reduz para o que faz 
irrigação, reduz para a agri-
cultura familiar. Se for (um 
consumidor) de alta tensão, 
cai até 28%, se for de baixa 
tensão cai 16%. Para todos, 
há benefício”, afirmou o mi-
nistro.

O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, considera 
que as medidas de redução 

dos custos da energia aju-
darão a diminuir a inflação. 
Segundo Mantega, estudos 
indicam impactos diretos e 
indiretos de 0,5% a 1% na 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). A ex-
pectativa do ministro é que 
os efeitos da medida nos pre-
ços sejam sentidos no próxi-
mo ano.

“Estamos em uma cru-
zada para reduzir os custos 
no Brasil”, disse. Mantega 
acrescentou que essa redu-
ção de custos vai tornar o 
Brasil tão competitivo como 
outros países. Para ele, o Bra-
sil será um dos poucos países 
que irão crescer acima de 4% 
em 2013.

O ministro acrescentou 
que a redução dos custos 
vai beneficiar todos os seto-
res da economia – indústria, 
serviços e agricultura. “E o 
consumidor vai ter sobra de 
recursos”, disse.

Brasília – O Ministério da 
Educação (MEC) e a Secreta-
ria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) 
preparam um pacote de medi-
das para assegurar a perma-
nência de estudantes cotistas 
que ingressem nas universi-
dades públicas e institutos 
federais, conforme a Lei de 
Cotas Sociais (12.711/2012) 
que destina 50% das vagas 
para estudantes oriundos de 
escolas públicas.

Os estudantes cotistas, 
com dificuldades de perma-
necer na universidade (por 
necessidade de trabalhar, 
dificuldade de deslocamen-
to ou falta de recursos para 
comprar livros e instrumen-
tos para fazer o curso) pode-
rão ser beneficiados com o 
pagamento de bolsas e auxí-
lios especiais. Os valores ain-
da não foram estabelecidos.

Além disso, o governo 

quer que as comunidades 
acadêmicas das universi-
dades e dos institutos (que 
terão quatro anos para im-
plantar progressivamente 
o percentual de reserva de 
vagas) estejam preparadas 
para receber os cotistas. De 
acordo com a lei, cada insti-
tuição deverá preencher as 
cotas com autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas 
na mesma proporção popu-
lacional de cada estado.

Para o caso dos estudan-
tes negros, uma ideia é criar 
centros de convivência negra 
(como o implantado na Uni-
versidade de Brasília (UnB), 
uma das primeiras a ter sis-
tema de cotas no país). “Nós 
estamos trabalhando junto 
com o Ministério da Educa-
ção num grande programa 
que vai facilitar a permanên-
cia do estudante, não só a 
partir de auxílio permanên-
cia, mas também de adap-
tar a universidade para esse 
público”, destaca o secretário 

executivo da Seppir, Mário 
Lisboa Theodoro.

O cálculo do governo é 
que o número de alunos ne-
gros cotistas suba dos atuais 
8,7 mil para 56 mil estu-
dantes daqui a quatro anos. 
O crescimento terá grande 
efeito social, espera o gover-
no. “Se é pela escolaridade 
que se abrem as portas do 
emprego, as desigualdades 
tendem a ser minoradas”, 
pondera a coordenadora-ge-
ral para Educação de Rela-
ções Étnica-Raciais do MEC, 
Ilma Fátima de Jesus.

Segundo o secretário, o 
governo também vai monito-
rar o desempenho acadêmi-
co e o ingresso no mercado 
de trabalho dos cotistas for-
mados. “Estamos verificando 
em alguns momentos e em 
situações pontuais estigmas 
com relação aos cotistas, o 
que é um absurdo. Nós va-
mos monitorar para saber se 
há algum problema no mer-
cado de trabalho”, informou.

Brasília – O presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Carlos Ayres Brit-
to, vai colocar em discussão a 
sugestão do ministro-relator 
do processo do Mensalão - 
Ação Penal 470 -, Joaquim 
Barbosa, de promover ses-
sões extras para permitir a 
conclusão do julgamento an-
tes do fim deste ano. O julga-
mento está na terceira etapa, 
no total são sete fases.

Em geral, o STF tem 
sessões plenárias apenas 
às quartas e quintas-feiras 
à tarde. No início do julga-
mento do Mensalão, quan-
do os advogados fizeram as 
sustentações orais, a Corte 
passou a ter sessões todos 

os dias da semana. Na eta-
pa seguinte, quando os mi-
nistros começaram a votar, 
manteve-se a sessão extra de 
segunda-feira.

Antes de encerrar a 
sessão segunda-feira, Ayres 
Britto, disse ser receptivo 
à proposta de Barbosa.  O 
presidente da Corte Supre-
ma se aposenta no dia 18 de 
novembro, quando completa 
70 anos. Se o julgamento ain-
da estiver ocorrendo, Ayres 
Britto não poderá permane-
cer no STF após essa data.

Até o momento, os mi-
nistros votaram apenas dois 
dos sete capítulos de acusa-
ções que balizam o julgamen-
to - o terceiro, sobre desvio 
de dinheiro público, e o quin-
to, sobre gestão fraudulen-
ta de instituição financeira. 

Segunda-feira, o relator votou 
o quarto capítulo, que trata 
de lavagem de dinheiro no 
núcleo financeiro e no núcleo 
publicitário, e ainda é neces-
sário colher o voto do revisor 
e dos demais ministros.

Ao concluir seu voto, 
Barbosa defendeu a conde-
nação de nove dos réus por 
lavagem – Marcos Valério, 
Ramon Hollerbach, Cristiano 
Paz, Rogério Tolentino, Simo-
ne Vasconcellos, Geiza Dias, 
Kátia Rabello, José Roberto 
Salgado e Vinícius Samarane 
– e a absolvição de Ayanna 
Tenório. Depois, a Corte Su-
prema terá de fazer a chama-
da “dosimetria da pena” que 
se refere à definição da pena 
adequada, considerando o 
mínimo e o máximo permiti-
do por lei. 

A ex-ministra do Turis-
mo e atual senadora Marta 
Suplicy vai assumir o Minis-
tério da Cultura. Ela toma 
posse amanhã, segundo in-
formações da ministra das 
Comunicações, Helena Cha-
gas. O Governo Federal anun-
ciou oficialmente ontem a 
saída da ministra da Cultura, 
Ana de Hollanda, da pasta. 

No Senado, assumirá a 
vaga de Marta seu suplente, 
o vereador Antonio Carlos 
Rodrigues (PR-SP). 

A trajetória de Ana de 
Hollanda, cantora e irmã de 
Chico Buarque, no governo 
de Dilma Rousseff foi turbu-
lenta desde sua chegada, no 
início de 2011. Aos 64 anos, 
a agora ex-ministra fez car-
reira burocrática na Funarte 
(Fundação Nacional das Ar-
tes) e há meses era cogitada 
como uma das que deixaria o 
cargo na reforma ministerial.

Sua primeira medida 
que causou discórdia foi to-
mada com menos de um mês 
no ministério: retirou do site 
da pasta a licença “Creative 
Commons”, que permite am-
pla disseminação e cópia de 
produção cultural. Ana ale-
gou que os textos divulgados 
por órgãos do Governo Fede-
ral já permitem isso sem res-
trições, mas não conseguiu 
aplacar a fúria dos adversá-
rios.

Em março, Ana minimi-
zou as críticas pela aprova-
ção de um projeto de R$ 1,3 
milhão para criar um blog de 
leituras de poesia feito para 
sua amiga Maria Bethânia. 
Para ela, “não tem nada de-
mais” nos R$ 600 mil pagos à 
cantora, aprovados junto do 
valor total com captação via 
lei de incentivos culturais.

O último episódio de 
desgaste ocorre no final de 
agosto deste ano, quando o 
jornal “O Globo” afirmou que 
o Planalto ficou incomodado 
com uma carta enviada pela 
ministra para sua colega Mi-
riam Belchior (Planejamen-
to) reclamando de falta de 
recursos para a pasta. 

presidente Dilma em 2003. 
Na época, ela era ministra 
de Minas e Energia do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. A redução do pre-
ço da energia e o futuro das 
concessões do setor sempre 
estiveram no centro das dis-
cussões das mudanças regu-
latórias.

“Sabemos que a partir 
de 2003 um grande trabalho 
na área de energia foi feito 
em nosso país. Tínhamos 
um país com sérios pro-
blemas de abastecimento e 
distribuição de energia, que 
amargaram oito meses de 
racionamento, que resulta-
ram em grandes prejuízos 
para as empresas e impuse-
ram restrições à qualidade 
de vida da população. Tive-
mos que reconstruir esse 
setor”, disse.

Estabilidade
Segundo Dilma, com 

o novo modelo, o governo 
conseguiu ampliar a gera-
ção e a rede de distribuição 
e transmissão, democrati-
zar o acesso à energia, por 
meio do programa Luz para 
Todos, e deu “estabilidade 
e segurança” ao mercado 
elétrico. “Esse modelo sem 
dúvida deu certo. Mesmo 
com a economia crescendo, 
não faltou energia ao país, 
porque passamos a planejar. 
Esse país mudou, nós res-
peitamos contratos”, acres-
centou.

A redução nas tarifas 
de energia é “a maior que 
se tem notícia nesse país” 
e vai beneficiar a todos os 
consumidores. As medidas 
para a redução serão acom-
panhadas de aumento da 
fiscalização e punições mais 
severas para empresas que 
descumprirem contratos”, 
de acordo com a presiden-
te. “Seremos cada vez mais 
vigilantes para garantir o 
serviço prestado pelas em-
presas, fiscalizaremos com 
rigor o cumprimento dos 
contratos e a qualidade dos 
serviços”, disse.

O anúncio foi acompa-
nhado pelos ministros de 
Minas e Energia, Edison Lo-
bão, da Fazenda, Guido Man-
tega, da Casa Civil, Gleisi Ho-
ffmann, e por governadores 
de estado. 

Governo terá programa para 
manter universitários cotistas

BOLSAS E AUXÍLIOS ESPECIAIS

STF poderá ter sessões extras 
para julgamento do Mensalão

Impacto no setor agropecuário

Gilberto Costa
Da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Marta Suplicy 
vai assumir o 
Ministério da 
Cultura 5ª feira

A presidente Dilma Rousseff disse que a redução nas tarifas de energia elétrica vai beneficiar a todos os consumidores do país

Foto: Wilson Dias-ABr



Uma manifestação con-
vocada pela Assembleia Na-
cional Catalã (ANC), ontem, 
reuniu mais de um milhão de 
pessoas nas ruas de Barcelo-
na sob o lema “Catalunha: o 
novo Estado europeu”. Atu-
almente, a Catalunha é con-
siderada uma comunidade 
autônoma na Espanha.

Vários representantes 
do governo catalão partici-
param dos protestos, que 
também celebrou a Diada, o 
Dia Nacional da Catalunha.

Segundo a polícia, ao 
menos um milhão e meio 
de pessoas participaram da 
manifestação, que pedia a 
independência em relação à 
Espanha. Os manifestantes 
acusam o Estado espanhol 
de arrastar a região à crise 
a partir de um sistema fiscal 
considerado injusto.

A multidão empunhava 
as bandeiras indepedentis-
tas catalãs, assim como car-
tazes em diversas línguas, 
que diziam: “Seu ódio é 
nosso adeus”; “Sim, nós po-
demos!”, “Catalunha não é 
Espanha”.

A marcha deste ano foi 
impulsionada pela crise que 
obrigou a Catalunha a pedir 
um resgate de 5,023 bilhões 
de euros ao governo central, 
a quem acusam de impor um 
sistema fiscal injusto.

Horas antes do início da 
marcha, o presidente regio-
nal, o nacionalista Artur Mas, 
advertiu que a Catalunha 
buscará uma maior “liber-
dade” se não conseguir um 
novo modelo de impostos, 
que estará sobre a mesa de 
sua próxima reunião com o 
presidente do governo espa-
nhol, Mariano Rajoy, dia 20 
de setembro em Madri.

Neste contexto, a ma-
nifestação convocada pela 
plataforma separatista ANC 
superou todas as expectati-
vas, colapsando o centro de 
Barcelona.

“Há uma série de fato-
res que fazem com que eu 
esteja aqui hoje”, afirma Ar-
nau Camí, 21, estudante de 
marketing. “A crise mostrou 
que somos diferentes da Es-
panha e que só a indepen-
dência pode nos levar adian-
te”, completou.

“Somos totalmente ex-
plorados e o dinheiro de 
nossos impostos se estanca 
em Madri”, disse Eva García, 
21, estudante de história.

“É agora ou nunca”, afir-
mou a professora aposen-
tada María Antonieta Vila. 
“Esta sessão é decisiva, de-
vemos pressionar o governo 
da Catalunha para que peça 
a independência”, diz.

Personalidades da vida 
política, cultural e esporti-
va catalã participaram da 
manifestação, como o pre-
sidente do FC Barcelona, 
Sandro Rosell, que o fez “a 
título pessoal”.

Estudo
Segundo um estudo re-

alizado em julho e publicado 
pelo diário catalão La Van-
guardia, 51,1% dos entrevis-
tados votariam a favor da in-
dependência em caso de um 
referendo, contra 36% em 
março de 2001.

Multidão em marcha pede a 
independência da Catalunha
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A manifestação foi uma 
convocação da Assembleia
Nacional Catalã

FOTO: Divulgação

Milhares de pessoas participaram  ontem de uma manifestação em ruas do centro de Barcelona, pedindo que a Catalunha se torne independente da Espanha

Centenas de manifestantes escala-
ram os muros da embaixada dos Estados 
Unidos no Cairo e arrancaram a bandeira 
americana, pendurada no prédio, duran-
te protestos contra um filme considerado 
ofensivo ao islã.

No lugar da bandeira americana 
- rasgada em pequenos pedaços -, os 
manifestantes tentaram hastear uma 
bandeira negra com a frase “Não há 
Deus senão Alá, e Maomé é seu profe-
ta”, disse um repórter da agência Reu-
ters presente no local.

Segundo o site do jornal egípcio 
“Ahram”, os manifestantes são cerca de 
4.000 pessoas, a maioria salafistas, que 
responderam ao chamado de um líder 
religioso, Abdel-Wareth, para um protes-
to público contra o filme “Muhammad’s 
Trial” (“O Julgamento de Maomé”) 
--produzido nos EUA e que, segundo os 
críticos muçulmanos, insulta o profeta.

 Muçulmanos consideram ofensiva 
qualquer reprodução de imagens que re-
tratem Maomé.

“Este filme deveria ser poibido ime-
diatamente e deveriam pedir desculpas 
por ele. É uma desgraça”, afirmou Ismail 
Mahmoud, um jovem de 19 anos que es-
tava no protesto. Ele era membro de um 
grupo de torcedores de futebol que tive-
ram papel importante nos protestos que 
derrubaram o ditador Hosni Mubarak no 
ano passado.

Os manifestantes deveriam se reunir 
às 17h (horário local), em frente à em-
baixada americana no Cairo, segundo a 
convocação de Abdel-Wareth, que tam-
bém é presidente do canal de TV egípcio 
Hekma.

 Imagens do episódio também foram 
exibidas pela rede de TV americana CNN. 
O protesto, inicialmente pacífico, ficou 
tenso depois que manifestantes come-
çaram a lançar fogos de artifício. Alguns 
presentes pensaram que o barulho fosse 
de tiros.

O Exército egípcio interveio, cercan-

do a embaixada para conter a situação. 
Não há relato de feridos ou mortos, nem 
de danos ao edifício da embaixada.

 
Polêmica
O filme controverso está sendo pro-

duzido por um grupo de egípcios cristãos 
coptas, incluindo Esmat Zaklama e More-
es Sadek, com apoio do pastor america-
no Terry Jones. 

Várias igrejas locais do Egito conde-
naram o filme nos últimos dias, decla-
rando que os produtores não represen-
tavam a comunidade cristã do Egito. Os 
cristãos no Egito somam cerca de 10% da 
população de 83 milhões de habitantes 
do país.

Líder de uma igreja evangélica da 
Flórida, Jones queimou em abril o Corão 
(livro sagrado muçulmano) - em um ato 
do qual participavam 20 pessoas e que 
foi exibido ao vivo pela internet - e exigiu 
a libertação do pastor evangélico irania-
no Youssef Nadaryani.

 Nadaryani foi condenado à morte 
por apostasia, ao ter abandonado a reli-
gião muçulmana há 16 anos e ter se con-
vertido ao cristianismo.

 
Reação 
As autoridades dos EUA não haviam 

ainda comentado oficialmente o inciden-
te. No entanto, mais cedo a embaixada 
havia divulgado uma nota condenando 
todos aqueles que agredissem os muçul-
manos ou os seguidores de qualquer re-
ligião.

 “Nós rejeitamos firmemente as 
ações daqueles que abusam do direito 
universal de livre expressão para ferir 
crenças religiosas de outros”, declarava o 
comunicado.

 Um dos slogans rabiscado nos muros 
da embaixada, que fica próxima da pra-
ça Tahrir (palco dos protestos em massa 
contra Mubarak), dizia: “Se sua liberda-
de de expressão não tem limites, aceite 
nossa liberdade de ação”.

Manifestantes egípcios 
rasgam bandeira dos EUA

PROTESTO CONTRA FILME

Quase oito em cada 
dez colombianos aprovam 
o diálogo de paz estipulado 
pelo Governo e as Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc), segun-
do uma pesquisa divulgada 
ontem pela imprensa de 
Bogotá.

Cerca de 77% dos en-
trevistados aprovam o di-
álogo que começa no dia 8 
de outubro em Oslo e con-
tinuará em Havana frente 
a 23% que o desaprova, 
segundo esta pesquisa, re-
alizada pela empresa Ip-
sos Napoléon Franco para 
“RCN” Radio, “RCN” Televi-
sión, emissora “La FM” e a 
revista “Semana”.

O Governo e as Forças 

Armadas Revolucionárias 
da Colômbia chegaram no 
dia 26 de agosto em Hava-
na a um acordo marco para 
negociar o fim do conflito, 
com uma agenda de seis 
pontos centrais, que inclui 
o abandono das armas por 
parte da guerrilha, a resti-
tuição de terras e o narco-
tráfico, entre outros temas.

Cinquenta e quatro por 
cento dos entrevistadoses-
tão otimistas sobre a pos-
sibilidade de que o diálogo 
termine com um acordo de 
paz e a desmobilização das 
Farc, frente a 41% dos que 
se declaram pessimistas, 
segundo a mesma pesqui-
sa, cuja margem de erro é 
de 3,1%.

Colombianos aprovam
diálogo com as Farc

PROCESSO DE PAZ

A Justiça do Chile ra-
tificou ontem o fim da in-
vestigação sobre a causa da 
morte de Salvador Allende 
e confirmou a tese do suicí-
dio do ex-presidente. 

No dia em que se com-
pleta 39 anos do faleci-
mento de Allende, a Corte 
de Apelações de Santiago 
confirmou o fechamento 
da investigação, decreta-
da em 29 de dezembro do 
ano passado pelo juiz Mario 
Carroza.

Em maio de 2011, os 
restos mortais de Allende, 
sepultados no Cemitério 
Geral da capital chilena, fo-
ram exumados. 

Após dois meses de di-

versas análises, uma equipe 
multidisciplinar de peritos 
concluiu que a causa de 
morte do ex-presidente se 
deveu a uma “lesão perfu-
rante da cabeça por um pro-
jétil de arma de fogo de alta 
velocidade a contato”, o que 
na medicina legal significa 
suicídio.

 Na época, Carroza de-
clarou que Allende se suici-
dou no dia 11 de setembro 
de 1973 com um fuzil AK-47 
colocado entre seus joelhos 
e apontado para seu queixo.

 O corpo de Allende vol-
tou a ser sepultado em ceri-
mônia particular realizada 
no mesmo cemitério em 9 
de setembro de 2011.

Justiça confirma que 
Allende se suicidou

CHILE
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Atlético e Cruzeiro po-
dem desistir de disputar 
a Copa Paraíba Sub-21

paraíba paralímpica

Iniciativa, que tinha sido 
implantada em Campina, 
chega a João Pessoa

Projeto é lançado na capital

Uma das maiores revelações 
do vôlei paraibano e brasileiro, o 
pessoense Álvaro Filho, será um 
dos nordestinos a representar o 
país no VI Campeonato Mundial 
Universitário de Vôlei de Praia, 
que começa a partir de hoje em 
Maceió. O jogador vai disputar a 
competição ao lado do capixaba 
Luciano. O Brasil ainda será re-
presentado pelos sergipanos Ra-
phael Prazeres e Vinicius, que for-
mam a outra dupla brasileira no 
campeonato. 

Na disputa feminina, o Brasil 
terá as duplas Pauline e Rachel, 
que são do Rio de Janeiro Júlia 
Schmidt e Luana Madeira, do Es-
pírito Santo, que também pro-
metem levantar o público com 
partidas eletrizantes na capital 
alagoana. Ontem a noite houve 
o desfile dos atletas das dezoito 
delegações que participam do 
torneio, além de autoridades e 
convidados especiais.

Os jogos serão realizados na 
arena que está montada na orla 
de Pajuçara, em frente ao Hotel 
Enseada. Os jogos serão dispu-
tados até o domingo. Os países 
inscritos são Brasil, Canadá, Chi-
le, Paraguai, Japão, Polônia, Chi-
na, Eslováquia, Tailândia, Rússia, 
Espanha, Estados Unidos, Suiça, 
República Tcheca, Arábia Saudita, 
China Taipei e Áustria.

Esta é a sexta edição do tor-
neio, a primeira realizada no Bra-
sil. O Mundial acontece a cada 
dois anos. A última edição, em 
2010, foi realizada na Turquia. 
Ao todo, 60 duplas estarão nas 
disputas, 30 no masculino e 30 no 
feminino.

Categorias de Base
No último fim de semana as 

jovens promessas do voleibol parai-
bano entraram em ação pelo Cam-
peonato Paraibano nas categorias 
Sub-15 e Sub-17. Pela quarta etapa  
do Circuito Paraibano Sub-15, reali-
zada na Praia do Cabo Branco, Ma-
theus e Henrique foram os grandes 

vencedores nas disputas do mas-
culino. Em segundo ficou a dupla 
formada por Rafael e Renato, en-
quanto José Rodrigues e Felipe fe-
charam o pódio. 

Na mesma categoria, mas no 
naipe feminino, Kattynay e Kay-
th se sagraram campeãs. Isabella 
Koon e Hellen ficaram na segun-
da posição e Elisa e Isabela Monte 
ficaram em terceiro. Na categoria 
Sub-17 aconteceu apenas o tor-
neio masculino e o time campeão 
foi o formado por Caio e George. 
Thales e Rodrigo ficaram em se-
gundo, e na terceira colocação 
Lucas Germano e Kevin. A próxi-
ma etapa do Circuito Paraibano 
nas duas categorias será no fim 
deste mês, nos dia 29 e 30.

Já nas categorias Sub-14 e 
Sub-16, a Paraíba terá atletas em 
ação a partir de sexta-feira no 
II Brasileiro Escolar de Vôlei de 
Praia, que acontece também em 
Maceió. O Estado terá dez atletas 
das escolas Motiva, Cidade Viva, 
Evolução e alguns da Seleção Pa-
raibana.

Álvaro Filho disputa o mundial Universitário
VÔLEI DE PRAIA

Pedro Alves
Especial para A União

Paraibano Álvaro Filho disputa hoje competição em Maceió
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Atletas com deficiência serão beneficiados com aulas gratuitas de bocha, goalball, futebol para deficientes visuais e vôlei sentado. 
O lançamento do Projeto Paraíba Paralímpica aconteceu ontem no Ronaldão com a presença de diversas autoridades e atletas

FOTOS: Evandro Pereira

O Projeto Paraíba Pa-
ralímpica foi oficialmente 
aberto na manhã de ontem, 
no Ginásio Ronaldão, em 
João Pessoa, pelo titular da 
Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), José Marco. O Paraíba 
Paralímpica consiste em ofe-
recer durante todo o ano au-
las gratuitas de quatro mo-
dalidades do paradesporto: 
bocha paralímpica, goalball, 
futebol para deficientes vi-
suais e vôlei sentado. 

Estiveram presentes na 
cerimônia um grupo da Fun-
dação de Apoio ao Deficiente 
(Funad), outro do Centro de 
Atividades Especiais Helena 
Holanda (Caehh) e ainda da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), 
além de representantes da 
Sejel, da Polícia Militar e dos 
Bombeiros. No lançamento 
oficial do projeto, foi realiza-
da ainda uma demonstração 
de bocha paralímpica por um 
grupo de paratletas. 

Embora tenha sido de-
clarado aberto ontem, o 
projeto já funciona na ci-
dade de Campina Grande 
desde o mês de julho, no 
Ginásio da Escola Estadual 
Nenzinha Cunha Lima. Na 
capital, o projeto começou 
há aproximadamente um 
mês e meio no Ronaldão. 
Em João Pessoa as aulas 
estão sendo realizadas nas 
terças e quintas. No turno 
da manhã são ministradas 
aulas nas modalidades bo-
cha e vôlei sentado. 

Durante a tarde é a vez 
do Goalball e do Futebol de 
Cinco tomarem conta do 
Ronaldão. Segundo o ge-
rente do desporto para a 
pessoa com deficiência da 
Sejel, Jean Klaud, a meta do 
Governo é levar o projeto 

no ano que vem para as ou-
tras regionais de ensino.

No discurso de aber-
tura do Paraíba Paralímpi-
ca, o secretário José Marco 
ressaltou a importância de 
levar o esporte para um 
maior número de deficien-
tes, levando em conside-
ração o grande número de 
portadores de deficiência 
no Estado que não tem 
oportunidade de desenvol-
ver a prática esportiva. 

“Já que nós temos uma 
porcentagem muito grande 
de pessoas com deficiência, 
nós não poderíamos deixar 
de lado essa parcela da popu-
lação. Nós estamos fazendo 
a Paraíba Paralímpica para 
dar cada vez mais saúde e le-
var a prática do esporte a um 
maior número de pessoas. 
Quem sabe daqui também 
não sai um grande campeão, 
que irá participar de eventos 
nacionais e  mundiais?”, disse 
José Marco.

Antes do discurso do se-
cretário de Esporte, o coorde-
nador do projeto da Sejel, Gil-
mar Araújo, chamou o senhor 
José Antônio, pai da paratleta 
Ruth Ernestine, para dar um 
testemunho da superação da 
filha. Ruth teve paralisia ce-
rebral no momento do parto 
e ficou com a parte motora e 
a fala comprometidas. 

Segundo o pai da pa-
ratleta, ele havia recebido 
um convite de Gilmar para 
iniciar Ruth na prática espor-
tiva, mas não acreditava no 
sucesso dela, pelo fato da fi-
lha não ter controle sobre os 
movimentos em nenhum dos 
membros. 

O pai levou Ruth e hoje 
não se arrepende. Ela já ficou 
com a terceira colocação no 
Brasileiro de Bocha Paralím-
pica e é bicampeã no Cam-
peonato Regional do Nordes-
te. Ruth Ernestina disputa 
competições na categoria BC 
3 e é beneficiada pelo Progra-
ma Bolsa Atleta do Governo 
Federal.



Surfista paraibano pode ser 
campeão master em Ipojuca
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AMADOR

Paulo Germano está em 
quarto, mas com reais
chances de título

O Esporte Clube Cabo Branco, diferente de outras 
épocas, vive atualmente um “mar de rosas”. Isto pelo 
menos é o que garante o seu presidente, Antônio To-
ledo. Na esfera financeira, o ECCB está conseguindo 
quitar os mais de R$ 6 milhões de dívidas que possuía 
dentre ações trabalhistas, intervenções financeiras, 
dentre outros. Tudo isto graças ao trabalho transpa-
rente, sério e imparcial voltado exclusivamente para o 
clube. A administração deu uma guinada de 380 graus 
e resgatou aquele importante clube do “mar de lama”. 
Hoje, o ECCB  vive uma nova realidade.

Um novo ECCB

A redenção de 
Mano Menezes

Quem esteve na última segunda-feira, no Arruda, 
em Recife, para assistir ao amistoso da Seleção Brasi-
leira contra a China deve ter saído xingando a CBF ou, 
para os que menos entendem de futebol, achando que 
o time de Mano Menezes é o melhor do mundo, pois 
goleou por 8 a 0 os chineses em noite estrelada de 
Neymar, que marcou três vezes...

Eu estava lá! Presenciei o “espetáculo”. A exemplo 
de milhares de brasileiros presentes ao estádio, tenho 
o senso crítico e o dever de expressar minha opinião 
sobre aquele rídico jogo. Aliás, rídico desde que a CBF 
agendou a partida que, alguns dos seus integrantes, 
dois dias antes, havia dito que não queria “menospre-
zar” o adversário, mas “foi o que deu para arranjar no 
sentido do Brasil não ficar sem jogar amistosamente, 
cumprindo assim cronograma da Fifa.

Por mais ignorante e desinformado que seja o 
torcedor, a partida nada mais serviu para a CBF mostrar 
que anda de mãos dadas com o técnico Mano Menezes. 
Depois do “fiasco” no Morumbi, quando ganhou de 1 a 0 
da África do Sul e depois de perder o ouro olímpico em 
Londres para o México, quando foi derrotado por 2 a 0, 
a Seleção de Mano Menezes tinha mesmo que encon-
trar um “bode expiatório” e foi exatamente a China 
que está na posição de número 75 do ranking da Fifa e 
futebol por lá praticamente não existe. É..., uma seleção 
que está na 120 posição do ranking da Fifa e que em 
2014 tem a responsabilidade de resgatar a hegemonia 
do nosso futebol, pois o Brasil sedia a Copa do Mundo, 
e o time terá que ser campeão, é muito pouco está 
marcando jogos com fracas seleções. Além do mais, 
está na hora da CBF ter mais compromisso com o des-
portista e, o Neymar, tem que amadurecer, pois quem 
presenciou ele em campo, parecia mais uma “marionete”.

Quer ver garotos entre 7 a 
15 anos buscando um espa-
ço no futebol? Vá na Escoli-
nha Bola na Rede, no Bairro 
dos Novais. Lá, às segundas 
e quartas-feiras, à noite, 
estes talentos treinam no 
campo do Alvorada.

Bola na Rede

Mais uma vez foi o centro das atenções da Seleção Brasi-
leira. Está com a bola cheia o paraibano Hulk. Em Recife, na 
última quarta-feira, o campinense rapidamente ganhou a 
simpatia da torcida presente ao Estádio do Arruda. A cada 
toque, a cada passe e a cada jogada, seu nome era “ova-
cionado” pela torcida. O homem de R$ 153 milhões continua 
com a mesma simplicidade. No local não faltaram os familia-
res, que levaram faixas e cartazes parabenizando o jogador.

Marcos 
Lima

De onde não se espera 
é que sai. E saiu mesmo, 
do Valentina Figueiredo. A 
equipe do Avaí, comandado 
pelo desportista Tatinha, 
se sagrou campeão parai-
bano juvenil 2012. Venceu 
nos pênaltis o Botafogo.

Avaí

O incrível Hulk

A Baía de Maracaípe re-
cebe surfistas de várias mo-
dalidades a partir da próxima 
sexta-feira. O Mahalo Per-
nambuco Summer Festival 
vai até o domingo no Litoral 
de Ipojuca-PE. O evento fina-
liza os Circuitos Brasileiros 
de Longboard, Nordestino 
Profissional, Stand Up Race 
e Wave e Brasileiro Master. A 
etapa define os campeões de 
todos os circuitos, além das 
equipes que vão representar 
o Brasil no Mundial de Stand 
Up, em fevereiro no Peru.

No torneio do Brasileiro 
Master (acima de 35 anos), a 
Paraíba tem uma esperança 
de título com o surfista Paulo 
Germano, que vem em quar-
to na classificação geral, após 
ter começado muito bem o 
torneio e depois ter caído na 
tabela nas últimas etapas. O 
paraibano está atrás de Sau-
lo Carvalho e dos baianos Ar-
mando Daltro e de Marcelo 
Alves.

Outra decisão que pro-
mete esquentar o fim de 
semana em Pernambuco é 
nas disputas do Longboard. 
As categorias em disputa na 
quinta etapa do Brasileiro 
da modalidade são: Profis-
sional Masculino e Feminino, 
Adulto, Júnior, Master e Su-

Pedro Alves
Especial para A União

per Master.  Na Júnior, o pa-
raibano Thiago Lucas só não 
é campeão se não for para a 
final  e o catarinense Gabriel 
Vitorino vencer a etapa. 

Na Super Master José 
Linho Neto está absoluto e 
inalcançável e vai em busca 
de coroar a conquista do tí-
tulo antecipado em mais um 
super duelo com Ray Farias, 
também cinquentão do pran-

chão. No Longboard Master 
o paraibano Erivaldo Sérgio 
Júnior, o “Júnior Manteiga”, 
é favoritíssimo ao título. Os 
longboarders recebem R$ 25 
mil como premiação (total 
distribuido) para a categoria 
Profissional Masculino, além 
de uma passagem ao Hawai 
para o campeão. 

Já as meninas do Profis-
sional, recebem R$ 5 mil, en-

quanto as categorias Júnior, 
Adulto, Master e Super Mas-
ter levam pranchas, kits e tro-
féus. A premiação do Circuito 
Nordestino Profissional é de 
R$ 30 mil. Os competidores 
do Brasileiro Master duelam 
por pranchas, kits, troféus e 
uma passagem de ida e volta 
de Recife para Fernando de 
Noronha (PE) para os campe-
ões Master e Grand Master.

Paulo Germano disputa o Brasileiro Master e precisa vencer essa etapa para ficar com o título

Sarah Menezes foi o centro das atenções como embaixadora das Olimpíadas Escolares de 12 a 14 anos

Sarah Menezes é a mais assediada
nas Olimpíadas em Poços de Caldas

Os 2.097 alunos-atle-
tas que participaram das 
modalidades individuais das 
Olimpíadas Escolares 2012, 
para jovens de 12 a 14 anos, 
encerrada no último do-
mingo, viveram momentos 
inesquecíveis ao lado dos 
Embaixadores presentes 
ao evento. Incansáveis, oito 
talentos do esporte olímpi-
co nacional estiveram em 
Poços de Caldas (MG) para 
transformar os primeiros 
dias de competição num 
momento único, que jamais 
serão esquecidos por vence-
dores e vencidos da maior 
competição escolar do Brasil.

A mais assediada foi a 
campeã olímpica Sarah Me-
nezes. A piauiense é modelo 
para os jovens atletas, já 
que despontou no cenário 
esportivo nas Olimpíadas 
Escolares. “Estive aqui não 
só pra incentivar essa ga-
rotada, mas porque gosto 
de olhar quem tem talento, 
quem tem golpe, quais as 
características de cada 
um. Essa garotada luta 
direitinho”, disse a judoca 
Sarah Menezes, tricampeã 
das Olimpíadas Escolares.

A rotina dos Embaixa-
dores foi intensa em Poços 
de Caldas. Sarah Menezes 
acompanhou atentamente 
todas as competições do 
judô e Antoine Jaoude as da 
luta olímpica, modalidade 
estreante no programa es-
portivo das Olimpíadas Es-
colares. Leonardo de Deus 
foi desafiado na natação, 
Daniel Paiola e Lígia Silva 

bateram bola com os atletas 
do badminton e do tênis 
de mesa, respectivamente. 
Renato Rezende pedalou 
com os jovens ciclistas, Ana 
Cláudia Lemos fez a festa da 
garotada do atletismo e An-
gélica Kvieczynski, mesmo 
com uma tipoia no braço, 
mostrou toda a sua elastici-
dade na ginástica rítmica. De 
manhã, de tarde e à noite, no 
almoço e no jantar, os Em-
baixadores das Olimpíadas 
Escolares não desgrudaram 
dos sortudos jovens atletas.

“Disputei as Olimpíadas 
Escolares três vezes como 

atleta. Foi a primeira vez 
numa grande competição, 
uma experiência muito im-
portante para mim. É muito 
bom ver que o investimento 
do esporte nas escolas está 
crescendo. Hoje vejo que 
tenho esse dever de passar 
a minha experiência. Incenti-
var, ajudar da melhor forma 
possível. Além disso, adoro 
crianças. Nos entrosamos 
muito bem”, afirmou o na-
dador Leonardo de Deus, 
semifinalista olímpico em 
Londres 2012.

Enquanto os atletas que 
disputaram as nove modal-

idades individuais voltaram 
para casa, 2.387 alunos atletas 
que participam das coletivas 
– basquete, futsal, handebol e 
vôlei – já estão competindo em 
Poços de Caldas, desde ontem. 
Eles terão as companhias dos 
atletas das Seleções Brasilei-
ras e Embaixadores: a pivô de 
basquete Clarissa dos Santos, 
o goleiro de handebol Rik e o 
ala do futsal Lenísio.

As Olimpíadas Esco-
lares são organizadas pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro,  
Ministério do Esporte, Or-
ganizações Globo e Prefei-
tura de Poços de Caldas-MG.

FOTOS: Divulgação



Copa Paraíba pode ter 3 clubes
desistências

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Cruzeiro anuncia hoje a 
sua posição e Atlético 
espera até sexta-feira

A Copa Paraíba Sub-21, 
que terá início no dia 23 deste 
mês, pode ter apenas três clu-
bes, Botafogo, Treze e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), na 
briga pela segunda vaga – a 
primeira é do Campinense, 
atual campeão Estadual – na 
Copa do Brasil/2013. 

O problema é que Atlé-
tico de Cajazeiras e Cruzeiro 
de Itaporanga, campeão e 
vice do Campeonato Paraiba-
no da Segunda Divisão/2012, 
ainda não definiram as par-
ticipações na disputa. Até a 
próxima sexta-feira o repre-
sentante cajazeirense deci-
dirá se entra na disputa ou 
focará as atenções para o Es-
tadual de 2013. 

Já o time do Vale do 
Piancó resolve hoje se encara 
mais um desafio na tempora-
da. Um dos maiores proble-
mas dos clubes sertanejos é 
com relação às despesas e os 
custos que terão para contra-
tar e inscrever atletas - só o 
goleiro pode ter mais da ida-
de permitida – além do pouco 
tempo para formar o grupo. 

De acordo com o pre-
sidente do Atlético, Geraldo 
Lira, a situação passa também 
pelo apoio dos patrocinado-
res, que ajudaram a equipe na 
Segundona e ainda não defi-
niram se vão apoiar a equipe 
na Copa Paraíba. Segundo ele, 
o clube teve uma grande des-
pesa e conta atualmente com 
apenas 4 jogadores da base, 
dificultando a formação de 
um grupo com atletas até 21 
anos. “São fatores que pesam 
muito na hora de decidir, já 
que não depende apenas da 
nossa vontade. Eu sou favo-
rável a equipe participar, mas 
temos que analisar e avaliar 
com o restante da diretoria 
e os patrocinadores, que são 
importantes neste momento”, 
observou. 

Com relação a manter 

o grupo que obteve o título 
da Segundona/2012 para 
o Campeonato Paraiba-
no/2013, o dirigente disse 
que pretende segurar a co-
missão técnica e a base, no 
planejamento que já vem 
sendo elaborado pela direto-
ria. Ele frisou que o Atlético 
não deseja apenas competir 
na Divisão de Elite, mas bri-
gar pelo título com os consi-
derados “grandes” do futebol 
paraibano. “Não iremos dar 
moleza e vamos brigar pelo 
título do próximo ano. Não 
gosto de entrar apenas para 
competir, mas ser um con-
corrente forte e vitorioso”, 
avaliou. 

Pelo lado do Cruzeiro a 
expectativa é colocar a equi-
pe na Copa, mas o presidente 
do clube, Nosman Barreiro, 
aguarda o sinal verde dos 
outros integrantes da dire-
toria para definir a inclusão 
do clube na disputa pela se-
gunda vaga – a primeira é 
do Campinense, campeão 
estadual/2012 – na Copa do 
Brasil/2013. Ele sabe que 
o grande entrave é a despe-
sa que terá para montar um 
grupo totalmente diferente, 
em relação ao time que obte-
ve o vice na Segundona, que 
contou com vários jogadores 
experientes, que disputaram 
por equipes que estiveram 
no Estadual deste ano. 

“É outra realidade e uma 
nova competição que mu-
dará a formação do grupo, 
ocasionando um novo custo 
para o clube. Sou favorável a 
entrada do time na Copa, mas 
desejo ouvir o restante da di-
retoria e colaboradores para 
definir”, frisou. Caso entre na 
Copa a Raposa do Sertão deve 
utilizar a base, que conta com 
atletas que vem sendo revela-
do na região, que podem ser 
aproveitados na competição. 
“Temos um trabalho muito 
bom na base, com jogadores 
que podem atuar e surpre-
ender na Copa. Eles também 
podem ser aproveitados no 
Estadual do próximo ano”, 
disse o dirigente. 

Os dois clubes do Sertão estão preocupados com as despesas da Copa Paraíba Sub-21 e podem ficar de fora das disputas

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O treinador do Treze, Marcelo 
Vilar, deverá contar pela primeira 
vez na disputa da Série C do Cam-
peonato Brasileiro com a força má-
xima, diante do Santa Cruz/PE, no 
próximo domingo, às 16h, pela 12ª 
rodada do grupo A. A equipe terá os 
retornos do volante Júlio César e do 
meia Júlio Zaboto, que cumpriram 
suspensões automáticas e estarão a 
disposição da comissão técnica. 

Uma partida decisiva para as pre-
tensões do Galo da Borborema, que 
ocupa a quinta posição, com 13 pon-
tos ganhos, e foca as atenções para 
entrar no G4. A Cobra Coral, que está 
na quarta colocação, com 14, enfren-
tará amanhã, às 20h, o Salgueiro/PE, 
no Arruda, pela 11ª rodada. 

     Feliz em contar com o grupo 
a disposição o comandante trezea-

no deve manter a base que derro-
tou o Icasa do Juazeiro/CE (2 a 1), 
no último domingo, em seus domí-
nios. Ele gostou da atuação do gru-
po, mas espera os treinamentos e 
os coletivos para definir o time que 
encara o tricolor pernambucano. “É 
sempre bom contar com todos os 
jogadores a disposição para pegar 
um adversário tradicional e forte, 
que briga por uma vaga de acesso 
a Série B. Prefiro avaliar os treinos e 
aguardar para depois ver se vamos 
mexer no grupo”, comentou. 

   Com relação as duas vitórias 
consecutivas que o time obteve 
- contra o Salgueiro/PE (4 a 0) e o 
Icasa/CE (2 a 1) - o comandante ga-
lista frisou que o grupo está assi-
milando o trabalho e colaborando 
para que as vitórias aconteçam. Ele 

sabe que ainda falta muito para se 
ter um entrosamento perfeito, mas 
a cada jogo o Treze vem evoluindo 
em campo. “O importante é que 
estamos melhorando e conseguin-
do somar pontos para encostar nos 
primeiros colocados. Se houver a 
colaboração de todos o trabalho 
pode se tornar vitorioso para um 
clube que veio das últimas posições 
e desacreditado por muita gente”, 
comentou.  Reforços estão chegan-
do para o Sub-21

    Além de focar as atenções 
para a Série C o Treze está refor-
çando a equipe para a Copa Paraí-
ba Sub-21, que terá início no dia 23 
deste mês. A primeira “cara nova” 
é o meia, Kartjâneo Barbosa de Al-
meida, o Catê, de 20 anos, que esta-
va no Guarany de Sobral/CE. 

Marcelo Villar terá força máxima para o jogo 
contra o santa cruz no próximo domingo

TREZE

O Campinense inicia na 
próxima sexta-feira, a partir 
das 8h, a venda de ingres-
sos para a partida contra o 
Baraúnas de Mossró/RN, no 
sábado, às 20h, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbore-
ma, no primeiro jogo do mata
-mata das quartas de final da 
Série D do Brasileiro. 

Com o término das ven-
das para o sábado, às 16h, os 
ingressos custarão na geral 
R$ 8,00 (meia) e R$ 16,00 
(inteira), na arquibancada, R$ 
15,00 (meia) e R$ 30,00 (in-
teira), além das cadeiras, R$ 
25,00 (meia) e R$ 50,00 (in-
teira). Crianças até 12 anos 
pagam apenas R$ 10,00 em 
qualquer parte do estádio, 
idosos, R$ 8,00, e mulheres 
pagam os preços normais. 
Os postos de vendas serão na 
Lojinha do Campinense, Pra-
tick Calçados e Tiago Sports, 
no Shopping Boulevard, e em 
Rido Calçados, no Centro. 

A expectativa da diretoria 
é aumentar o público – cerca 
de 5 mil - que comparece na 
vitória do rubro-negro contra 
a Raposa, no primeiro jogo das 
oitavas de final da Série D. Para 
o presidente do clube, William 
Simões, chegou a hora do tor-

cedor mostrar realmente que 
está do lado do time, que de-
seja o Campinense na Série C, 
além do incentivo aos jogado-
res. Ele frisou que mudou até 
o horário do jogo – estava pro-
gramado para a 16h – na ten-
tativa de atrair os torcedores 
que estão trabalhando à tar-
de, deixando a noite para que 
todos possam comparecer ao 
espetáculo. 

“Estamos fazendo tudo 
para que o torcedor pos-
sa lotar o Amigão e levar o 
time a primeira vitória nes-
ta reta final da competição. 
Quero convocar o torcedor 
para incentivar o time a fa-
zer o dever de casa para dar 
mais tranquilidade no jogo 
de volta. Lembrem-se, esta-
mos a dois jogos do acesso 
a Série C do próximo ano”, 
observou Simões.  Dentro de 
campo o treinador Freitas 
Nascimento realiza hoje o 
primeiro coletivo da semana, 
no Estádio Renatão, na mon-
tagem do time que encarara 
os potiguares. A expectativa 
é contar com o meia Adriano 
Felício e o atacante Eduardo 
Rato, que foram poupados, 
no empate contra o CSA/AL 
(0 a 0), no último domingo. 

Campinense define o
preço dos ingressos

Galo vem de duas vitórias sobre Guarany-CE e Icasa-CE e de olho na classificação para a segunda fase da Série C do Brasileiro

FOTO: Divulgação

FOTO: Hiran Barbosa/Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Tricolor joga contra 
a Lusa para manter 
distância do Atlético-MG

Fluminense defende a liderança
BRASILEIRÃO DA SÉRIE A

Maior torcida do 
planeta é do Fla

Rebaixamento já 
preocupa o Verdão

Dupla faz sucesso 
no ataque do Grêmio

Mano justifica porque 
não chamou Fred

Seleção de Zico 
perde para o Japão

CR7 poderá ter 
contrato vitalício

Levantamento feito pela agência 
argentina de marketing Gerardo Molina/
Euromericas, divulgado pelo jornal “Cronista”, 
colocou o Flamengo como o clube que tem a 
maior torcida do mundo, com 39,1 milhões 
de pessoas. O estudo foi feito com base em 
pesquisas realizadas em países como Brasil, 
Argentina, México, Espanha, Alemanha, Itália, 
Inglaterra, Portugal, França, Holanda e Japão. 
Em todos esses lugares a agência contou com 
consultorias próprias, que visaram diminuir a 
margem de erro.

O Palmeiras vive momentos difíceis 
dentro de campo . Na zona de rebaixamento, 
a equipe não consegue deslanchar no 
Campeonato Brasileiro após vencer a Copa 
do Brasil. Para piorar, o ambiente na diretoria 
é pessimista, lembrando de 2002, quando 
o Verdão acabou rebaixado para a Série B. 
O gerente de futebol Cesar Sampaio, rema 
contra a maré e tenta mobilizar os alviverdes 
para que confiem na salvação. No Parque 
Antártica, a mentalidade interna é um grande 
problema, segundo o gerente. 

O Grêmio tem uma dupla de ataque 
que, além de marcar gols, leva a equipe a bons 
resultados - com Kleber e Marcelo Moreno 
como titulares, o Tricolor jogou 11 vezes, 
com nove vitórias, um empate e apenas uma 
derrota. Moreno tem sete gols. O Gladiador 
marcou quatro. A dependência da dupla 
é clara quando se olham as estatísticas: 
quando um ou os dois jogadores estão 
ausentes, o Grêmio tem um aproveitamento 
de apenas 38%, contra 84% com os 
atacantes começando a partida.

Assim que Mano Menezes divulgou a 
lista dos 21 convocados para o Superclássico 
das Américas, contra a Argentina, a ausência 
de Fred, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 
chamou a atenção. O técnico apostou no são-
paulino Luís Fabiano. E justificou tal decisão. 
“É questão de característica de jogo. Como já 
temos o Leandro Damião, que é um jogador 
mais fixo, optei pelo Luís Fabiano porque 
ele tem mais variações de posicionamento”, 
resumiu Mano. No dia 19, em Goiânia, a 
primeira partida diante da Argentina.

O Japão sobreviveu a uma pressão 
intensa da seleção iraquiana treinada por 
Zico e venceu por 1 x 0 em casa ontem, dando 
um passo importante nas eliminatórias para 
a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ryoichi 
Maeda acertou uma cabeçada sem ângulo 
aos 25 minutos que decidiu o jogo para 
os japoneses, que perderam o meia Shinji 
Kagawa apenas uma hora antes do início 
do jogo por causa de uma lesão nas costas. 
“São três pontos”, disse o técnico italiano do 
Japão, Alberto Zaccheroni.

O português Cristiano Ronaldo 
externou sua tristeza com o Real Madrid, 
causando uma série de rumores e boatos pelo 
planeta. Para resolver a situação, o presidente 
Florentino Pérez tem em mente uma 
proposta para reanimar o astro: o dirigente 
planeja oferecer um contrato vitalício ao luso, 
com um salário significativamente superior. 
Com vínculo até 2015, CR7 pede um salário 
anual de 15 milhões de euros (cerca de R$ 
39 milhões), e o Real está disposto a aceitar 
o pedido do jogador. 

Curtas

Oito jogos vão movimen-
tar na noite de hoje o Campe-
onato Brasileiro de Futebol 
da 1ª Divisão. A 24ª rodada 
da competição chega muito 
motivada por suas equipes 
participantes, principalmente 
por parte do Fluminense, atu-
al líder do certame que deixou 
para trás o Atlético Mineiro, 
de Ronaldinho Gaúcho, vice
-líder. Com 50 pontos, dois a 
mais do que a equipe minei-
ra, o tricolor das laranjeiras 
enfrenta fora de casa a Por-
tuguesa, partida programada 
para as 19h30. Já o Atlético 
Mineiro, tem jogo duro contra 
o São Paulo, em Minas Gerais 
e entra em campo às 22h, já 
sabendo o resultado do líder 
do campeonato.

Thiago Neves, convoca-
do por Mano Menezes para os 
dois próximos jogos da Sele-
ção Brasileira contra a Argen-

Série A
19h30  Corinthians            x      Ponte Preta
19h30  Portuguesa             x      Fluminense
19h30  Figueirense            x           Cruzeiro
20h30  Sport                x           Bahia
20h30  Atlético-GO           x           Coritiba
22h00  Vasco                     x           Palmeiras
22h00  Santos                   x            Flamengo
22h00  Atlético-MG           x            São Paulo
Série D 
20h30  Sampaio Correa-MA   x       Vilhena                

Jogos de hoje

tina, é presença garantida em 
campo hoje. Com quatro gols 
no Brasileirão da Série A, o 
armador é responsável por 
marcar os volantes e laterais 
adversários, e acha que o Flu-
minense fará uma boa partida 
hoje contra a Portuguesa para 
se manter na liderança e se 
afastar ainda mais do vice-lí-
der Atlético-MG.

Santos x Flamengo e 
Vasco x Palmeiras são outros 
dois jogos cheios de moti-
vação. As equipes cariocas 
vêm de resultados negati-
vos. O Flamengo perdeu de 3 
a 0 para o Coritiba e quer a 
reabilitação, o mesmo ocor-
rendo com o Vasco que foi 
goleado por 4 a 0 dentro de 
casa para o Bahia, na rodada 
anterior. 

A 24ª rodada do Brasi-
leirão da Séria A se encerra 
amanhã com outras duas par-
tidas. No Engenhão, às 21h jo-
gam Botafogo x Internacional 
e, no mesmo horário, em Por-
to Alegre estarão se enfren-
tando Grêmio x Náutico.

Depois da goleada por 8 a 0 
sobre a China, em Recife, Mano 
Menezes anunciou a lista dos 21 
jogadores que vão encarar a Ar-
gentina, dia 19, no Serra Doura-
da, em Goiânia, pela partida de 
ida do Superclássico das Américas. 
Somente os atletas que atuam no 
futebol nacional foram chamados: 
Luís Fabiano, do São Paulo, voltará 
a vestir a amarelinha desde a Copa 
do Mundo de 2010, e Bernard, do 
Atlético-MG, é a novidade.

 Para a partida em Resistencia, 
na Argentina, no dia 3 de outubro, 
Mano afirmou que deverá manter 
esta convocação. No ano passado, 
depois de empate por 0 a 0 em Cór-
doba, o Brasil venceu os hermanos 
por 2 a 0, gols de Lucas e Neymar, 
em Belém, e conquistou o título.

 Os convocados devem se apre-
sentar em Goiânia no próximo dia 
17, após a 25ª rodada do Brasilei-
rão. O segundo clássico contra a Ar-

gentina será um dia antes da parti-
da entre Atlético-MG e Figueirense, 
pela 28ª rodada. Os demais clubes 
com atletas na lista jogam no dia 6 
de outubro.

 Em boa fase no São Paulo, Luís 
Fabiano não era chamado para a 
Seleção desde a eliminação nas 
quartas de final da Copa do Mundo 
contra a Holanda. O Fabuloso é o 
atacante com mais gols pelo Brasil 
nos últimos dez anos: 28 em 43 par-
tidas, à frente de Robinho e Adria-
no (ambos com 26).

Sobre o jogo contra a China, 
Mano fez o seguinte comentário: 
“Mudamos a última linha. Tive-
mos sucesso, com mais movimen-
tação, temos que respeitar isso. 
Mas precisamos ser testados con-
tra adversários de outras caracte-
rísticas  que nos imponham um 
grau de dificuldade maior. Mas 
fazer bem feito novamente”, co-
mentou o treinador.

Mano chama Luís Fabiano
CONTRA A ARGENTINA

Dorival Júnior 
adverte elenco 
do Flamengo 
durante conversa

 No coletivo de ontem 
em que testou Adryan e 
Mattheus entre os titulares, 
e perdeu Airton para o jogo 
com o Santos, hoje, Dorival 
Júnior parou a atividade por 
diversas vezes, orientou o 
posicionamento dos jogado-
res, gritou, alertou Adryan 
e tentou ajustar o time para 
quebrar a sequência de cin-
co jogos sem vitória, sendo 
três derrotas consecutivas. 
Depois da bola, foi a vez do 
papo.

Dorival reuniu os jogado-
res à beira do campo. Senta-
dos em uma das muretas do 
gramado do Ninho do Urubu, 
formando uma espécie de pa-
redão, os atletas escutaram 
exatos 41 minutos de orien-
tações do técnico, que falou e 
gesticulou muito. Alguns dos 
auxiliares também participa-
ram da longa conversa.

“É motivacional. Para 
tentar fazer com que a equipe 
retome a alegria que sempre 
teve e consiga ter o desem-
penho que estava tendo há 
três jogos”, comentou o late-
ral Ramon, que volta ao time 
após cumprir suspensão. O 
treinador do Flamengo tem 
como uma de suas caracterís-
ticas conversar com jogado-
res para encontrar soluções 
diante da fase problemática. 
Ao fim do bate-papo, os joga-
dores, que apenas ouviram e 
não se manifestaram, saíram 
sorridentes.

O time viajou para San-
tos na tarde de ontem. Airton, 
vetado por conta de problema 
muscular na parte posterior 
da coxa direita, não viajou 
com a delegação. O time que 
disputou o coletivo teve a se-
guinte formação: Felipe, Léo 
Moura, Welinton, Frauches 
e Ramon; Airton (Muralha), 
Luiz Antonio, Ibson e Mat-
theus; Adryan e Vagner Love.

Na atividade, Dorival 
exigiu muito da marcação na 
saída de bola do time reserva 
e também orientou o posi-
cionamento dos jogadores. A 
atuação dos titulares no cole-
tivo foi sem brilho. 

Sem vencer há cinco jo-
gos, vindo de três derrotas 
e em queda na tabela - 13º, 
com 27 pontos - Dorival 
Júnior resolveu promover 
mudanças para enfrentar 
o Santos. Após 35 minutos 
de treino fechado, o que se 
viu na atividade foi um time 
com os garotos Mattheus e 
Adryan entre os titulares.
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O “fabuloso” está de volta à Seleção desde participação na Copa do Mundo

Convocado por Mano Menezes, Thiago Neves será novamente titular hoje contra equipe paulista

 l Goleiros
 Cássio (Corinthians)
 Jefferson (Botafogo)
 
l Laterais
 Carlinhos (Fluminense)
 Marcos Rocha (Atlético-MG)
 Fábio Santos (Corinthians)
 Lucas Marques (Botafogo)
 
l Zagueiros
 Dedé (Vasco)
 Rhodolfo (São Paulo)
 Réver (Atlético-MG)
 

l Meio-campistas
 Arouca (Santos)
 Bernard (Atlético-MG)
 Fernando (Grêmio)
 Jadson (São Paulo)
 Lucas (São Paulo)
 Paulinho (Corinthians)
 Ralf (Corinthians)
 Thiago Neves (Fluminense)
 
l Atacantes
 Leandro Damião (Inter-RS)
 Luis Fabiano (São Paulo)
 Neymar (Santos)
 Welington Nem (Fluminense)

Os convocados



25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012

Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO
N.º 001/2012, 06 de setembro de 2012.
Abre inscrições e fixa normas para o Processo Seletivo Simplificado Público para contratação de 

Coordenador/a para o Centro Estadual de Referência da Mulher de Campina Grande/PB. 
 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, neste ato representado por 

sua gestora Iraê Heusi de Lucena Nóbrega, no uso de suas atribuições e de acordo com os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; e

 Considerando a necessidade de excepcional interesse público, estabelece normas para realização 
de Processo Seletivo Simplificado Público para contratação por tempo determinado no âmbito dessa 
Secretaria, visando o preenchimento de vaga para Coordenação do Centro Estadual de Referência 
da Mulher de Campina Grande/PB.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade de uma Comissão 

de Seleção, composta por servidores da SEMDH e integrante externa.
1.1 O Processo Simplificado de Seleção destina-se a escolher candidata(o) para o preenchimento 

de 01 (uma) vaga para o cargo de Coordenador/a do Centro Estadual de Referência da Mulher.
1.2 Poderão participar do Processo Simplificado de Seleção todas(os) candidatas(os) que preen-

cherem os requisitos pré-estabelecidos, conforme segue a baixo, como critérios essenciais para o 
desenvolvimento das atribuições do cargo e apresentação de documentos:

1.2.1 Ter graduação em curso superior, compreensão da violência gênero, conhecimento da Lei 
Maria da Penha e experiência de trabalho na área;

1.2.2 Ter experiência em gestão e/ou administração;
1.2.3. Conhecer a Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência;
1.2.4. Ter capacidade de gerir pessoas e habilidades para trabalhar em equipe multiprofissional; 
1.3. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas durante os dias e 

horários de funcionamento do Centro Estadual de Referência da Mulher. 
1.4. A remuneração bruta correspondente ao cargo será de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais);
1.5. A contratação da pessoa selecionada para o preenchimento da vaga acima relacionada será 

por um período de 12 (doze) meses.

2. DOS DOCUMENTOS A SEREM A PRESENTADOS
2.1. Diploma de conclusão de Curso de Graduação - expedido por instituição de ensino regularmente 

inscrita no Ministério da Educação e Cultura - MEC;
2.2. Currículo; 
2.3. Certificados de cursos relacionados à área de atuação a qual esta concorrendo;
2.4. Certificados ou declarações de participação em eventos de atualização, tais como congressos, 

seminários, entre outros, relacionados à área de atuação a qual esta concorrendo;
2.5. Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência.
2.6. A (O) candidata (o) selecionada (o) deverá apresentar no ato da entrevista, sob pena de ter 

sua aprovação rejeitada, todos os documentos originais que comprovem as informações prestadas 
em seu currículo.

2.7. Por se tratar de contratação para atendimento de um projeto específico, o eventual vínculo 
estabelecido com a (o) profissional selecionada (o) não importa em continuidade de serviços por tempo 
indeterminado, e em nenhuma hipótese gera estabilidade contratual com a SEMDH.

3.  DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 17 a 21 de setembro do corrente ano na SEMDH 

e na Secretaria de Estado de Interiorização, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30 às 12h, e das 
14h às 18h (horário local). Os documentos deverão ser entregues no ato da inscrição no endereço da 
SEMDH, situada à Avenida Epitácio Pessoa, n.° 1475, 2° Andar. Bairro dos Estados - João Pessoa 
– PB. CEP 58 030 – 001 - Telefones: 83 3218-7812 ou 83 3218-7184 ou na Secretaria de Estado de 
Interiorização situada à Rua Benjamin Constant, 143 – Estação Velha – Campina Grande – PB. CEP. 
58.410-003 – Telefone: 3310-9448 

4. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição neste Processo Seletivo implicará no conhecimento e na aceitação, pela(o) 

candidata(o), das condições estabelecidas neste Edital.
4.2.  A inscrição será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido 

pela SEMDH em João Pessoa e pela Secretaria de Estado de Interiorização em Campina Grande, 
preenchida pela(o) própria(o) candidata(o) ou por procuradora(o) devidamente habilitada(o) com poderes 
específicos para representá-la(o).

4.3. Ao preencher o requerimento de inscrição, a(o) candidata(o), sob as penas da lei, declarará:
4.3.1. Ter escolaridade e habilitação de acordo com os requisitos exigidos para o cargo/função 

neste Edital.
4.3.2. Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo mas-

culino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;
4.3.3. Ser portador(a) de CPF válido;
4.3.4. Não ter sofrido, quando do exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem 

do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da 
assinatura de regular termo de declaração;

4.3.5. Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
4.3.6. Não ter vínculo institucional com a União, Estado ou Município.
4.3.7. Ter idade mínima de (dezoito) 18 anos.
4.4. Não serão cobradas taxas de inscrição para o cargo mencionado nesse Edital.
4.5. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 3.1.
4.6. Cópias dos documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e 

requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo/função deverão ser apresentados quando da 
inscrição para seleção da(o) candidata(o), podendo este optar pelos locais especificados no item 3.1.

4.7. A(o) candidata(o) que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos 
os atos decorrentes, mesmo que a(o) candidata(o) tenha sido aprovada(o) e o fato seja constatado 
posteriormente.

4.8. A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de Inscrição é de inteira respon-
sabilidade da(o) candidata(o) ou de sua(seu) representante legal.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas 

pela comissão de seleção no prazo de 01 dia útil após o seu encerramento e estarão disponíveis no 
site http://www.paraiba.pb.gov.br/mulher-e-da-diversidade-humana

5.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.

6. DO CONTRATO DE TRABALHO
6.1. A contratação da(o) candidata(o) aprovada(o) e classificada(o) neste processo seletivo será de 

contrato por tempo determinado, num período de 12 (doze) meses.

7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1. O Processo Simplificado de Seleção será realizado pela SEMDH, através de uma Comissão 

de Seleção formada por 03 (três) pessoas.
7.2. Não será permitido participar da Comissão de Seleção pessoas inscritas no processo simplificado 

de seleção, assim como suas(seus) parentes até o 3º. Grau.
7.3. O Processo Simplificado de Seleção compreenderá 02 (duas) etapas. A primeira etapa - análise 

de currículo (peso 04) e relatório de experiência (peso 02) - a segunda etapa - entrevista presencial 
(peso 04). 

7.4. Primeira Etapa – Eliminatória - Análise Curricular e de Relatório
A(O) candidata(o) será selecionada(o) por meio de análise curricular e relatório. Nesses documentos 

devem constar os dados pessoais e contatos (endereço, telefone, celular) da(o) candidata(o), além de, 
pelo menos, dois contatos para referências de trabalhos anteriores. O currículo e relatório devem ser 
entregues no seguinte formato: Documento do Microsoft Word; Fonte Times New Roman, tamanho 
12 (doze); máximo de 05 (cinco páginas) para o currículo e 02 (duas páginas) para o relatório. Serão 
submetidos à análise somente os currículos que atenderem as regras estabelecidas neste Edital. Para 
cada currículo apresentado será atribuída uma nota máxima de 04 (quatro) pontos. Para cada relatório 
será atribuída nota máxima de 02 (dois) pontos.

7.4.1. A avaliação dos documentos entregues (currículo e relatório) será feita em estrita observância 
com a área de atuação e cargo ao qual concorre a/o candidata/o. 

7.5. Segunda Etapa – Classificatória - Entrevista presencial
As(Os) candidatas(os) pré-selecionadas(os) na primeira etapa serão avisadas(os) e convocadas(os) 

através de contato por telefone ou celular e e-mail para participarem da entrevista presencial, na 
segunda etapa do processo de seleção.

7.5.1. O não comparecimento da(o) candidata(o) na data e hora designada para entrevista se 
caracterizará como desistência e implicará na sua eliminação do processo seletivo.

7.5.2. Para essa etapa a pontuação máxima obtida será de 04 (quatro) pontos.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. As(Os) candidatas(os) serão classificadas(os) somando os pontos obtidos nas duas etapas do 

processo de seleção - análise curricular e relatório de experiência - entrevista presencial;
8.2. No caso de absoluta igualdade de pontuação entre 02 duas (dois) ou mais candidatas(os), o 

desempate será feito conforme requisitos abaixo definidos, consecutivamente:
a) Pela maior pontuação na entrevista presencial;
b) Pela maior pontuação da avaliação do currículo;
c) Pela maior pontuação referente ao relatório de experiência;

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1. O resultado final do presente Processo Seletivo será divulgado no Diário Oficial do Estado 

(www.paraiba.pb.gov.br/diariooficial/), no site do Governo do Estado (http://www.paraiba.pb.gov.br/
mulher-e-da-diversidade-humana) com a lista das(os) candidatas(os) selecionadas(os) por ordem de 
classificação para o cargo concorrido;

9.2. Fica sob-responsabilidade das(os) candidatas(os) o acompanhamento dos resultados;
9.3. Não haverá ressarcimento de nenhuma despesa que a(o) candidata(o) venha a realizar em 

razão da participação no processo simplificado seletivo (transporte, alimentação ou outros);
9.4. Se a Comissão de Seleção não considerar satisfatório o perfil das(os) candidatas(os) inscritas(os) 

não se obrigará a realizar a contratação, podendo apresentar novo Edital de Seleção.

10. DA REVISÃO DAS PROVAS
10.1. As(Os) candidatas(os) poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá 

ser mantida, aumentada ou diminuída.
10.2. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, a(o) 

candidata(o) poderá requerer revisão apenas da sua nota.
10.3. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.

11. DOS RECURSOS
11.1. Será admitido recurso do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, 

pela(o) candidata(o), desde que devidamente fundamentado e apresentado conforme prazo estabe-
lecido no ANEXO I.

11.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
11.2.1. Ser digitado em duas vias e assinado;
11.2.2. Ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
11.2.3. Ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.
11.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e pro-

tocolados pessoalmente pela(o) candidata(o) ou por sua(seu) procurador(a), no local onde foi feita 
sua inscrição, cabendo à Comissão do Processo Seletivo a apreciação juntamente com suporte de 
assessoria jurídica.

11.4. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminar-
mente indeferidos.

11.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo 
que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

11.6. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.
11.7. A Comissão do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, 

sendo soberana em suas decisões. Não caberão, recursos ou revisões adicionais.

12. DOS PRAZOS
12.1. Todos os prazos referentes ao processo seletivo estão disponíveis no ANEXO I do Edital.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A(O) candidata(o) não poderá alegar o desconhecimento do presente Edital ou de qualquer 

outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgado, relativo ao certame, ou utilizar-se de 
artifícios que venham a prejudicar o processo Simplificado de Seleção.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção designada pela SEMDH.
13.3. A(O) candidata(o) classificada(o) deverá manter atualizados seus dados para contato (en-

dereço, telefone, e-mail, etc.) junto a SEMDH, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização.

13.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a classificação ou a contratação temporária da(o) 
candidata(o), desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ ou qualquer irregularidade 
nos documentos apresentados.

13.5. Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no 
Processo Simplificado de Seleção, valendo para este fim, a homologação publicada no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba.

13.6. A(O) candidata(o) credenciada(o) que não se apresentar na data e horário estabelecido no 
Edital de Convocação será considerada(o) desistente, fazendo-se a convocação da(o) candidata(o) 
subsequente pela ordem de classificação.

13.7. O presente processo seletivo perderá sua validade imediatamente após a contratação da(o) 
candidata(o) selecionada(o) para preencher a vaga do cargo a que concorreu, podendo ser reeditado.

13.8. Informações sobre o presente procedimento poderão ser obtidas junto à Comissão de Seleção, 
através do endereço eletrônico gerenciamulheres.semdh@gmail.com

13.9. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o Foro da Comarca de João Pessoa – Paraíba.

João Pessoa - PB, 05 de setembro de 2012

Anexo I
Cronograma de Realização do Processo Seletivo
Etapa Data
Divulgação do Edital    06/09/2012
Inscrições    17 a 21/09/2012
Homologação das Inscrições   25/09/2012
Análise e seleção de currículos e relatórios de experiência 25/09/12 e 26/09/2012
Realização das entrevistas presenciais  01 e 02/10/2012
Divulgação do resultado da seleção  09/10/2012
Interposição de Recursos   10 a 16/10/2012
Resultado dos Recursos    19/10/2012
Homologação do resultado final   23/10/2012

*Deve-se observar os dias e os horários dispostos nos itens 3.1.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 061011599 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2012
DATA DE ABERTURA: 24/09/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01489-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE.

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

João Pessoa, 11 de setembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N294/2012
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 14:00 horas para:

Contratação de empresa especializada em manutenção de aeronave, afim de efetuar a avalia-
ção das condições da aeronave CHEYENNE III, destinado a Casa Militar do Governador - CMG, 
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 - 12-01477-9
 João pessoa, 11 de setembro 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

MOURATO & SILVA LTDA, com CNPJ Nº 04.321.820/0001-36, IE: Nº 16.130.529-6, pela qual re-
gistra os seguintes fatos: que no dia 07/09/2012, foi furtado da empresa os seguintes documentos: 
10 Talão de Nota Fiscal de venda (001 a 1000), todas referentes ao ano de 2001: Relativo a 2001 
a 2004: 03 Livros Caixa: 03 Livros Diários: 02 Livros de Ponto: 01 Livro de Ocorrência Fiscal: 03 
Livros Razão: 03 Arquivos Mortos de Movimento Fiscal; e matéria de expediente com o carimbo da 
Empresa. Conforme Boletim de Ocorrência datado de 11 de Setembro de 2012.

ROGERIO JULIO BEZERRA GOMES - CPF Nº 753.797.324-53, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral, MONTANA OEV-4726-PB – Percurso: Bayeux e Região até 150 km/
Sede SUDEMA. Processo: 2012-006610/TEC/AA-1670.

NEGROMONTE MARTINS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 
15.218.544/0001-00, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação para Construção de Prédio Residencial com oito aptos na Rua Anísio de Moura, LT 
65, QD 253, ST 57, no Loteamento Novo Milênio – Gramame – João Pessoa – PB.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365809/0001-33, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 3200/2012 em João Pessoa, 4 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Edificação Residencial Multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário individual (35 uni-
dades), na Av. Industrial Arnóbio Maroja S/N – LOT. Jardim Europa II – Tibiri II Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2012-005112/TEC/LP-0998.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365.809/0001-33, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 3205/2012 em João Pessoa, 5 de setembro 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Edificação Residencial Multifamiliar com sistema de esgotamento sanitário individual (35 unidades), 
na Av. Industrial Arnóbio Maroja S/N LOT. Jardim Europa II – Tibiri II Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2012.005110/TEC/LP-0997.

D & A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 08.749.430/0002-01, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação Licença 
de Operação nº 3095/2012 – Comércio Atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico não especificados anteriormente AC-10.200m², Distrito Industrial – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-006609/TEC/LO-3728.

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 676.371.594-34, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2628/2012 
em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo GM/CHEVROLET D40 de Placa GTJ-9763/PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: 
Solanea – UF: PB. Processo: 2012-003581/TEC/LO-3175.

SEVERINO CORDEIRO DE ASSIS – CNPJ/CPF Nº 449.462.364-49, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2505/2012 em João Pessoa, 13 de agosto de 2012 – Prazo: 100 dias. Para a atividade de: Publi-
cidade Volante – Placa KFW 2712 - Em Toda Cidade Município: MOGEIRO – UF: PB. Processo: 
2012-004209/TEC/AA-0425.

MOABI ALVES PORPINO – CNPJ/CPF Nº 245.475.142-91, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2504/2012 em João 
Pessoa, 13 de agosto de 2012 – Prazo: 100 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – Placa 
JJD 7138 – Em Toda Cidade Município: MOGEIRO – UF: PB. Processo: 2012-004211/TEC/AA-0427.

JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, proprietário da Empresa com mesmo nome, de CNPJ nº 
24.498.644/0001-10 e Inscrição Estadual nº 16.085.064-9, e, com fins à baixa daquela, registra o 
extravio das Notas Fiscais, D-1, de 0001 até 1000, bem como de todos os livros fiscais da mencio-
nada empresa. Conforme Certidão datado de 11 de setembro de 2012.

ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI – CPF Nº 086.762.754-91, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Construção de 01 Galpão, situado a Rua Estevão Brett S/N – Lote 0884 – Distrito Industrial 
de João Pessoa – PB.

SEAPORT – SERVIÇOS DE APOIO PORTUÁRIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.560.970/0001-16, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3159/2012 em João Pessoa, 3 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio a varejo de peças, motores, locação de veículos, locação de máquinas, atividades de 
operação portuária, serviço de reboque (escritório), na Rua Monsenhor Walfredo Leal, 98 – Centro 
Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-002547/TEC/LO-0787.

ANGELA MARIA DELGADO BORBA CARVALHO, CPF 101.156.254-53 TORNA PUBLICO QUE A SUDEMA- SUPE-
RINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2137/2012 EM 
JOÃO PESSOA/PB, 26 DE JULHO DE 2012 – PRAZO 730 DIAS. PARA ATIVIDADE DE: CONSULTORIO MÉDICO 
NA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES – N/ 415 SALA 403 MUNICIPIO: JOAO PESSOA – UF: PB. 
PROCESSO: 2012-003058/TEC/LO-3025.

ANTONIO ALMEIDA COSTA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente), a Autorização Ambiental – PUBLICIDADE VOLANTE  –  CARRO GM VERANEIO – PLACA  CGV 0292 – EM 
TODA CIDADE E REGIÃO -  EMAS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004532/TEC/AA-0605

ELEIÇÕES 2012 – JOSÉ LUCIE DIAS DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA VOLANTE –  CARRO FIAT/UNO MILLER 
WAY – PLACA  NPS 6994/PB EM TODA CIDADE E REGIÃO – MONTE HOREBE/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004545/
TEC/AA-0613

FRANCISCO FERNANDES MONTEIRO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PUBLICIDADE VOLANTE –  CARRO VW/PARATI Cli  – PLACA 
JNK 5242/PB  – EM TODA CIDADE E REGIÃO - PATOS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004781/TEC/AA-0765

RICARDO LUIZ CAVALCANTI DO NASCIMENTO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO GOL – PLACA  
MNB 5709 – SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006561/TEC/AA-1657

SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO FIAT UNO – PLACA  MND 
1716 – SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006563/TEC/AA-1658

FRANCISCO FERNANDES MONTEIRO JUNIOR – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO SOLVERADO – 
PLACA  MZA 5668 – VISTA SERRANA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006629/TEC/AA-1673

MANOEL CESAR ALVES DE FARIAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO CHEVROLET D 20 – PLACA 
LWN – 3270/  IGARACY/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006630/TEC/AA-1674

CONSTRUTORA SOUSA DANTAS LTDA – CNPJ Nº 10.249.520/0001-96, torna público que requereu à SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente da PMJP, a Licença de Instalação, para o Edifício Monte Líbano, situado a Rua Engenheiro 
Vicente de Paula Chianca S/N – Portal do Sol – João Pessoa – PB.

CONSTRUTORA SOUSA DANTAS LTDA – CNPJ Nº 10.249.520/000-96, torna público que requereu à SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente da PMJP, a Licença Prévia, para o Edifício Monte Rey, situado a Rua Aposentada Maria do 
Carmo Guedes de Lima S/N – Cidade dos Colibris – João Pessoa – PB.

SUPERMERCADO LITORAL LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.189.400/0001-07, torna público que a SUDEMA – Supermercado 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3129/2012 em João Pessoa, 3 de setembro de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Mercadoria em Geral, Supermercado, Lanchonete e 
Padaria, na Av. Mar Vermelho Nº 206 – Intermares Município: Cabedelo – UF: PB. Processo: 2011-003907/TEC/LO-1284.

L J L CONSTRUÇÃO INC. LOC. E CONS. LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.698.967/0001-38, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3163/2012 em João Pessoa, 
3 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de 04 (quatro) Unidades Familiar, com 
sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro, na Rua Pedro M. de Oliveira S/N - Valentina Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005491/TEC/LO-3532.

MARIA ELZA DE LIMA – CPF Nº 001.440.814-74, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – F 350 - Placa: KKD-0029 
- Percurso: Mari – PB e Região, até 150 km/Sede SUDEMA. Processo: 2012-006640/TEC/AA-1675.

Governo inaugura novo 
sistema de identificação 

O governador Ricardo 
Coutinho, inaugura hoje, às 
10h, o novo sistema de iden-
tificação civil do Instituto de 
Polícia Científica (IPC) da 
Paraíba. A demonstração de 
como funciona o programa 
de computador, que permite 
a produção de carteiras de 
identidade eletronicamente, 
acontece na Casa da Cidada-
nia do bairro de Jaguaribe, 
em João Pessoa.

A solenidade vai con-
tar ainda com as presenças 
do secretário da Segurança 

e da Defesa Social, Cláudio 
Lima, e do diretor do IPC, 
Humberto Pontes, entre 
outras autoridades.

O sistema, produzi-
do na Paraíba, dará mais 
segurança ao processo de 
produção e emissão do 
documento no Estado, pois 
vai garantir a formação de 
um banco de dados a par-
tir do armazenamento de 
informações cadastrais e 
biomédicas do identifica-
do, como assinatura digital 
e fotografia. Assim, um ci-
dadão que tiver uma cartei-
ra de identidade emitida 
pelo IPC paraibano não 
poderá fazê-lo novamente 
utilizando outro nome.

Evento do IPC acontece na 
Casa da Cidadania no bairro 
de Jaguaribe, na capital

O defensor público ge-
ral do Estado, Vanildo Oli-
veira Brito, deu posse on-
tem, na sede do Procon/PB, 
em João Pessoa, aos novos 
membros do Conselho Supe-
rior da Defensoria Pública 
para o biênio 2012/2014. 

A posse aconteceu 
numa solenidade marcada 
pela presença da categoria 
que pela primeira vez na 
história da Defensoria, esco-
lheu pelo voto direto, no dia 
31 de agosto, os cinco mem-
bros eletivos do Conselho e  
suplentes.  

Tomaram posse os de-
fensores públicos Manfredo 

Rosenstock, Fátima Mar-
ques, Elson Carvalho, Ricar-
do Barros e José Celestino 
Tavares, no cargo de conse-
lheiros do Conselho Supe-
rior da DPPB. 

Os suplentes empossa-
dos foram: José Alípio, An-
dré Luiz Pessoa de Carvalho, 
Ryveka  Bronzeado, Rober-
to Sávio e Wilmar Carlos 
de Paiva Leite. A primeira 
reunião do novo Conselho 
Superior da Defensoria Pú-
blica que tem na presidência 
o defensor geral, foi marca-
da para hoje, às 9h, na nova 
sala do Conselho na sede do 
Procon/PB.

Empossados os novos 
membros do Conselho

DEFENSORIA PÚBLICA

Há exatos 55 anos, 
o Brasil chorava a per-
da de um de seus prin-
cipais ícones da litera-
tura. Morria o “menino 
de engenho”. Para lem-
brar a data, a Fundação 
Espaço Cultural (Fu-
nesc) homenageia seu 
patrono com a exposi-
ção “José Lins do Rego, 
o Adeus da Imprensa”. 
Montada em frente à 
agência do Banco do 
Brasil instalada na Fu-
nesc, a mostra pode 
ser visitada até o dia 30 
deste mês. O acesso é 
gratuito.

A exposição organi-
zada pela equipe do mu-
seu José Lins traz recor-
tes de jornais da época 
que noticiaram a morte 
do escritor em 12 de se-
tembro de 1957. O públi-
co também tem acesso a 
fotos e textos do ilustre 
paraibano nascido no 
município de Pilar. 

No Teatro Santa 
Roza, o espetáculo “Zé 
Lins - o Pássaro Poeta” 
comemora seu 5º ani-
versário com nova tem-
porada especialmente 
reeditada em memória 

do escritor. A peça será 
apresentada nos dias 
15 e 16, às 17h. A en-
trada custa R$10 e R$5. 
A montagem é assinada 
pelo grupo teatral En-
genho Imaginário, com 
texto de livre adaptação 
baseado na obra de Ana 
Maria Machado. A dire-
ção é de Valeska Picado.

Com longa jornada 
e trajetória instigante, 
o espetáculo já se apre-
sentou nas sete cidades 
brasileiras onde viveu 
o escritor homenagea-
do: Pilar(PB), Itabaiana 
(PB), João Pessoa (PB), 
Recife (PE), Maceió (AL), 
Manhuaçú (MG) e Rio 
de Janeiro (RJ). A peça 
também foi encenada 
na capital da República 
Dominicana (Santo Do-
mingo), representando 
o Brasil e a Paraíba no 
Festival Iberoamericano 
para Teatro da Infância 
e a Juventude. 

A peça ganhou prê-
mios na Paraíba e em 
outros Estados. Apesar 
de ser dedicada ao pú-
blico infanto-juvenil, 
é recomendada para 
toda família. 

Comemoração aos 
55 anos de Zé Lins

EXPOSIÇÃO E ESPETÁCULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 09/2012

REGISTRO Nº 12-01494-3
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA CASA DO ARTISTA POPU-

LAR EM JOÃO PESSOA/PB E RECUPERAÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO PARAIBANO 
– MAP – TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA /PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jagua-
ribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das 
Propostas: 16 de outubro de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 11 de setembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidenta da C.P.L



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

Responsavel.: DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007120304/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,88
Cedente.....: NOSSO ESTOQUE COMERCIO E 
DISTRIBUIC
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046311
Responsavel.: DEBORA MARIA CAMILO DE MOURA
CPF/CNPJ....: 928900754-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: CONDOMINIO JARDIM 2001
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045565
Responsavel.: EXCLUSIVE NEGOCIOS IMOBILIARIO
CPF/CNPJ....: 013314354/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046147
Responsavel.: ISAAC ROBERTO DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 204293124-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046966
Responsavel.: LEONILDO NASCIMENTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014248911/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             79,96
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046097
Responsavel.: LUCINEIA FERRAZ DE LIMA PONTE
CPF/CNPJ....: 113908674-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046916
Responsavel.: MARCELO MARIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 467758034-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: CONDOMINIO JARDIM 2001
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045564
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046336
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.051,35
Cedente.....: PLANET GIRLS COM ROUPAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046337
Responsavel.: PRIME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 007525067/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.718,00
Cedente.....: DANILLA FOODS BRASIL LIMITADA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046229
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 091345024-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Cedente.....: WILSON MACEDO FILHO RACOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047012
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,  12/09/2012

----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2012, que objetiva: SELEÇÃO 
de instituição financeira para ocupar e explorar, a titulo precário, através de concessão onerosa de 
uso, pelo período de 05 (cinco) anos, a exclusividade da GESTÃO da folha de pagamentos dos 
servidores, da folha de fornecedores, da arrecadação secundária e centralizada de tributos e preços 
públicos municipais e em CARÁTER de NÃO EXCLUSIVIDADE a CONCESSÃO DE EMPRES-
TIMOS CONSINADOS para SERVIDORES do MUNICÍPIO de GUARABIRA/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 10 de Setembro de 2012

JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA
Prefeito em Exercício

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: ALINE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 016360324-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,20
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO 
BRASIL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046114
Responsavel.: AMBAR SERVICOS EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 015353461/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,00
Cedente.....: PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046161
Responsavel.: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 160827454-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: ART DESIGN PROD OPTICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047017
Responsavel.: ARAUJO E GOMES COMERCIO DE 
CONFECCO
CPF/CNPJ....: 013533137/0001-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.257,50
Cedente.....: BENEDITA BARBOSA LUIZ
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046001
Responsavel.: BOX 111
CPF/CNPJ....: 014296998/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            137,64
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046934
Responsavel.: CARLA REJANE DE CARVALHO 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 015541314/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.248,00
Cedente.....: MAVIL ALIMENTOS E TRANSPORTES 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045711
Responsavel.: CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ....: 005842952/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            961,62
Cedente.....: AMPLA IMAGEM C P H LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047027
Responsavel.: CNR MERCADINHO EIRELI
CPF/CNPJ....: 015378556/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,48
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046391
Responsavel.: CONTROL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 002949016/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            378,68
Cedente.....: M L NUNES ME
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045603
Responsavel.: CONTROL CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 002949016/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Cedente.....: L C GUIMARAES EPP
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045607
Responsavel.: DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007120304/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,84
Cedente.....: NOSSO ESTOQUE COMERCIO E 
DISTRIBUIC
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046310

Responsavel.: ARMARINTO PEREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 069048204-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046851
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,00
Cedente.....: FRIOMAX INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MAQ
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046156
Responsavel.: AC DE SOUZA MANUTENCAO
CPF/CNPJ....: 012988788/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.890,00
Cedente.....: D J IND DE PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046614
Responsavel.: ADRIANA TORRES ALVES DE JESUS
CPF/CNPJ....: 031771764-26
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.092,00
Cedente.....: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2012 - 046087
Responsavel.: CLODOALDO RIBEIRO NETO
CPF/CNPJ....: 288710128-52
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            352,00
Cedente.....: CONDOMINIO ADRINA GLORIA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046457
Responsavel.: EDILAINE DANTAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 013097560/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,32
Cedente.....: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046409
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO 
FURTADO
CPF/CNPJ....: 015218189/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,00
Cedente.....: MASTER EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046690
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ....: 181123584-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            477,95
Cedente.....: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
MAIA L
Apresentante: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
MAIA L
Protocolo...: 2012 - 046344
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

     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

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046664
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: DF - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046663
Responsavel.: JANAINA BARBOSA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 054748264-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,39
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL VER-
SAILLES
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046259
Responsavel.: LUZIMAR FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 181625334-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            308,00
Cedente.....: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2012 - 046283
Responsavel.: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 181804774-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046852
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO SANTOS
CPF/CNPJ....: 380364954-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,00
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046538
Responsavel.: ROSA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 788319544-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,47
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL VER-
SAILLES
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046260
Responsavel.: SIMONE REGINA C DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 752532404-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Cedente.....: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2012 - 046091
Responsavel.: ZENILDO RAMALHO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 015142834/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            194,38
Cedente.....: CAAN COMERCIO E REPRESENTA-
CAO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046569

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,  12/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência nº 00001/2012. OBJETO: SELEÇÃO de instituição financeira 

para ocupar e explorar, a titulo precário, através de concessão onerosa de uso, pelo período de 
05 (cinco) anos, a exclusividade da GESTÃO da folha de pagamentos dos servidores, da folha de 
fornecedores, da arrecadação secundária e centralizada de tributos e preços públicos municipais 
e em CARÁTER de NÃO EXCLUSIVIDADE a CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS CONSINADOS 
para SERVIDORES do MUNICÍPIO de GUARABIRA/PB. ABERTURA: 10/09/2012 as 10:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 10/09/2012. JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA 
- Prefeito em Exercício

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ/CPF 09.565.229/0001-48, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Operação para a atividade de: Loteamento com 666 lotes, situado em terras desmembradas da 
Fazenda Santa Luzia, Zona Urbana, Sapé /PB. Processo nº2012-006293/TEC/LO-3666.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 034/2012
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 034/2012, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Material Esportivo, foi considerada deserta pela 
ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para as 11h00min do 
dia 21/09/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé – 
PB. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado. Maiores 
informações através do Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 13h30min.

Sumé, 10 de setembro de 2012.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 035/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 035/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Material Oftalmológico. 
Data de abertura: 21/09/2012 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) – 3353-2274.

Sumé, 10 de setembro de 2012.

Daniel Bruno Barbosa da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 017/2012
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2012, 
do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, foi considerada 
deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma REPUBLICADA com abertura para 
as 09h30min do dia 25/09/2012 na sala de reuniões da CPL. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua 
Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú – PB, no horário de expediente. Outras informações 
através do telefone (83) 3302-1013.

Camalaú - PB, 11 de setembro de 2012.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

CNPJ: 01.612.757/0001- 07
Endereço: Av. Manoel José das Neves, S/N – Centro- Coxixola – PB

Fones: 083-3306-1057 ou 1058
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 005/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, através da sua Comissão  Permanente  de Licitação,  

nomeada através de ato normativo do Prefeito Municipal – Portaria Nº 589/2012, de 03 de Janeiro de 2012, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que  em decorrência de fato superveniente 
que impediu a realização do certame na data inicialmente prevista  no Edital, será realizada no dia 01 
de OUTUBRO, de 2012, às 10:00 horas, no prédio onde funciona a Prefeitura, localizada na Avenida 
Manoel José das Neves, S/N, Centro COXIXOLA- PB, fará realizar licitação  na modalidade Tomada de 
Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com a finalidade de selecionar Empresa  para CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE 
RIACHO ANA BALBINA, na Comunidade Quixaba, com recursos próprios do Município,   conforme 
condições, quantitativos e especificações constantes no  Anexo I do Edital, e ainda observando  as 
condições  estabelecidas  no Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo até o dia 28 de 
SETEMBRO, na Secretaria de Administração e Finanças mediante o recolhimento de uma taxa no valor 
de R$ 10,00 (dez reais), maiores informações pelo fone /fax 0xx. 83 -3306-1057.  

COXIXOLA, 11  de  Setembro de 2012
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

CNPJ: 01.612.757/0001- 07
Endereço: Av. Manoel José das Neves, S/N – Centro- Coxixola – PB

Fones: 083-3306-1057 ou 1058
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, através da sua Comissão  Permanente  de Licitação,  

nomeada através de ato normativo do Prefeito Municipal – Portaria Nº 589/2012, de 03 de Janeiro de 
2012, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que  em decorrência de fato super-
veniente que impediu a realização do certame na data inicialmente prevista  no Edital, será realizada 
no dia 01 de OUTUBRO  de 2012, às 13:30 horas, no prédio onde funciona a Prefeitura, localizada na 
Avenida Manoel José das Neves, S/N, Centro COXIXOLA- PB, fará realizar licitação  na modalidade 
Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de selecionar Empresa  para 
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM para as atividades  do PSF,  
conforme condições, quantitativos e especificações constantes no  Anexo I do Edital, e ainda observando  
as condições  estabelecidas  no Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo até o dia 28 
de SETEMBRO, na Secretaria de Administração e Finanças mediante o recolhimento de uma taxa no 
valor de R$ 10,00 (dez reais), maiores informações pelo fone /fax 0xx. 83 -3306-1057.  

COXIXOLA, 11  de  Setembro de 2012
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis de escritório 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 11 de Setembro de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimen-
to da Tomada de Preços n° 024/2012, para aquisição de equipamentos e material hospitalar Lote I e 
medicamentos controlados Lote II e ADJUDICO o seu objeto a empresa: LOTE I – A empresa MEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, foi vencedora com o valor de R$ 1.795,40 (hum mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e quarenta centavos), LOTE II - A empresa MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA, foi vencedora de com o valor de R$ 29.340,80 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta 
centavos), totalizando o valor global dos lotes de R$ 31.136,20 (trinta e um mil, cento e trinta e seis reais 
e vinte centavos), conforme mapa comparativo de preços por item e cartas propostas.

Ibiara - PB, 11 de Setembro de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 961/2012

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
A COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA COMPANHIA ESTADUAL DE 

HABITAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, comunica aos interessados o Resultado do Julgamento 
das Propostas Técnicas das empresas Habilitadas referente ao Chamamento Público N° 002/2012, 
cujo objeto é PRÉ-QUALIFICAÇÃO de empresas do ramo da construção civil para apresentação 
de propostas e subseqüente contratação junto ao Banco do Brasil S.A. e/ou Caixa Econômica 
Federal, para a Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social e respectiva infraestru-
tura interna, destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscen-
tos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida em diversos municípios do Estado da 
Paraíba. LOTE 1 - Foram Desclassificadas as empresas ENGETÉCNICA Construtora e Incorpora-
dora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5, e Construtora ELETROTÉRMICA 
Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5; fica concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para as empresas desclassificadas apresentarem novas propostas escoimadas das 
causas que determinaram a desclassificação. LOTE 2 - Foram Desclassificadas as empresas ALVES 
E FRADE Empreendimentos Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3, e 7.2.5, e JJR Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3 e 7.2.5; fica concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para as empresas desclassificadas apresentarem novas propostas escoima-
das das causas que determinaram a desclassificação. LOTE 3 - Foram Classificadas as empresas 
ALICERCE Construções e Incorporações Ltda., Construtora BRTEC Ltda. e Construtora TERRA 
BRASIL Ltda. e Desclassificada a empresa MINDÊLO Construções e Incorporações Ltda., por não 
atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5. LOTE 4 - Foi Desclassifica a empresa 
MINDÊLO Construções e Incorporações Ltda., por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.4 e 7.2.5; fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a empresa desclassificada apre-
sentar nova proposta escoimada das causas que determinaram a desclassificação. LOTE 5 - Foram 
Classificadas as empresas ALICERCE Construções e Incorporações Ltda. e ARTICIL Artefatos de 
Cimento Ltda.; foram Desclassificadas as empresas LINEAR Engenharia e Empreendimentos Ltda. 
por não atender ao dispostos nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5, MINDÊLO Construções e 
Incorporações Ltda., por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5 e SL Cons-
trutora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5. LOTE 6 - Foram Classificadas as 
empresas ARTICIL Artefatos de Cimento Ltda., ECO LATINA Participações e Empreendimentos 
Ltda. MIMOZZA Construção Ltda. e SANTA FÉ Construções e Serviços Ltda.; foram Desclassifica-
das as empresas Construtora CBR Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.5, 
JETTA Construtora e Consultoria Ltda. por não atender ao disposto no item 7.2.5, LIMEIRA E 
AMORIM Serviços de Construção Civil Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.4, LINEAR Engenharia e Empreendimentos Ltda. por não atender ao dispos-
tos nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 e SL Construtora Ltda. por não atender ao disposto 
nos itens 7.2.1 e 7.2.5. LOTE 7 - Foram Classificadas as empresas ALICERCE Construções e In-
corporações Ltda., ARTICIL Artefatos de Cimento Ltda., BRACEN Brasil Consultoria e Engenharia 
Ltda., e LVR Construções Ltda.; foram Desclassificadas as empresas ARQUITETAR Construções 
e Serviços Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, ALVES E FRADE Em-
preendimentos Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3, e 7.2.5, Construtora CBR Ltda. por não 
atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.5, JETTA Construtora e Consultoria Ltda. por não 
atender ao disposto no item 7.2.5, JJR Empreendimentos Imobiliários Ltda. por não atender aos 
itens 7.2.1, 7.2.3 e 7.2.5, LIMEIRA E AMORIM Serviços de Construção Civil Ltda. por não atender 
ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.4 e SL Construtora Ltda. por não atender 
ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5. LOTE 8 - Foram Classificadas as empresas ALICERCE Cons-
truções e Incorporações Ltda., BRACEN Brasil Consultoria e Engenharia Ltda., LVR Construções 
Ltda. e SANTA FÉ Construções e Serviços Ltda.; foram Desclassificadas as empresas ARQUITETAR 
Construções e Serviços Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, ENGE-
TÉCNICA Construtora e Incorporadora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5, e 
Construtora ELETROTÉRMICA Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5. 
LOTE 9 - Foram Classificadas as empresas ARTICIL Artefatos de Cimento Ltda., BRACEN Brasil 
Consultoria e Engenharia Ltda., LVR Construções Ltda. e MIMOZZA Construção Ltda.; foram 
Desclassificadas as empresas ENGETÉCNICA Construtora e Incorporadora Ltda. por não atender 
ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5, Construtora ELETROTÉRMICA Ltda. por não atender ao dis-
posto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, JETTA Construtora e Consultoria Ltda. por não atender ao 
disposto no item 7.2.5, e LIMEIRA E AMORIM Serviços de Construção Civil Ltda. por não atender 
ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.4. LOTE 10 - Foram Classificadas as 
empresas ALICERCE Construções e Incorporações Ltda., ARTICIL Artefatos de Cimento Ltda., 
BRACEN Brasil Consultoria e Engenharia Ltda., LVR Construções Ltda. e MIMOZZA Construção 
Ltda.; foram Desclassificadas as empresas Construtora CBR Ltda. por não atender ao disposto nos 
itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.5, ENGETÉCNICA Construtora e Incorporadora Ltda. por não atender ao 
disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5, Construtora ELETROTÉRMICA Ltda. por não atender ao disposto 
nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, e LINEAR Engenharia e Empreendimentos Ltda. por não atender ao 
dispostos nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5. LOTE 11 - Foram Classificadas as empresas 
LVR Construções Ltda. e MIMOZZA Construção Ltda.; foram Desclassificadas as empresas EN-
GETÉCNICA Construtora e Incorporadora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5, 
Construtora ELETROTÉRMICA Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, e 
LIMEIRA E AMORIM Serviços de Construção Civil Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 
7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.4. LOTE 12 - Foram Classificadas as empresas Construtora BRTEC 
Ltda., Construtora TERRA BRASIL Ltda., ECO LATINA Participações e Empreendimentos Ltda., 
MIMOZZA Construção Ltda. e SANTA FÉ Construções e Serviços Ltda.; foram Desclassificadas as 
empresas ALVES E FRADE Empreendimentos Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3, e 7.2.5, 
Construtora CBR Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.5, JETTA Constru-
tora e Consultoria Ltda. por não atender ao disposto no item 7.2.5, JJR Empreendimentos Imobili-
ários Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3 e 7.2.5, LIMEIRA E AMORIM Serviços de Cons-
trução Civil Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.4, LINE-
AR Engenharia e Empreendimentos Ltda. por não atender ao dispostos nos itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 
7.2.4 e 7.2.5 e SL Construtora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 e 7.2.5. LOTE 13 
- Foram Classificadas as empresas Construtora BRTEC Ltda., Construtora TERRA BRASIL Ltda., 
ECO LATINA Participações e Empreendimentos Ltda., e SANTA FÉ Construções e Serviços Ltda.; 
foram Desclassificadas as empresas ALVES E FRADE Empreendimentos Ltda. por não atender 
aos itens 7.2.1, 7.2.3, e 7.2.5, ARQUITETAR Construções e Serviços Ltda. por não atender ao 
disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, JETTA Construtora e Consultoria Ltda. por não atender ao 
disposto no item 7.2.5, JJR Empreendimentos Imobiliários Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 
7.2.3 e 7.2.5, e MINDÊLO Construções e Incorporações Ltda., por não atender ao disposto nos 
itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5. LOTE 14 - Foram Classificadas as empresas BRACEN Brasil 
Consultoria e Engenharia Ltda., Construtora BRTEC Ltda., Construtora TERRA BRASIL Ltda., ECO 
LATINA Participações e Empreendimentos Ltda., e SANTA FÉ Construções e Serviços Ltda.; foram 
Desclassificadas as empresas ALVES E FRADE Empreendimentos Ltda. por não atender aos itens 
7.2.1, 7.2.3, e 7.2.5, ARQUITETAR Construções e Serviços Ltda. por não atender ao disposto nos 
itens 7.2.1, 7.2.4 e 7.2.5, Construtora CBR Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.2 
e 7.2.5,, JJR Empreendimentos Imobiliários Ltda. por não atender aos itens 7.2.1, 7.2.3 e 7.2.5, 
LINEAR Engenharia e Empreendimentos Ltda. por não atender ao dispostos nos itens 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5, MINDÊLO Construções e Incorporações Ltda., por não atender ao disposto nos 
itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.5, e SL Construtora Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1 
e 7.2.5. LOTE 15 - Foram Classificadas as empresas Construtora BRTEC Ltda., Construtora TER-
RA BRASIL Ltda., e ECO LATINA Participações e Empreendimentos Ltda.; foi Desclassificada a 
empresa ARQUITETAR Construções e Serviços Ltda. por não atender ao disposto nos itens 7.2.1, 
7.2.4 e 7.2.5.

João Pessoa, 11 de setembro de 2012.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 038/2012

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2012-PCADM. 045/12.
OBJETO – Construção de 01 Biblioteca na Escola Professor Cícero Rabêlo Nogueira, e Reforma 

e Ampliação da Creche Municipal, nesta cidade.
Data de julgamento: 27.09.2012, às 08:00h.
Forma de Pagamento: Parcelado, de acordo com a execução dos serviços
CPL, em 10/09/2012.

JAIRO JÚNIOR ALVES FRANÇA
- Presidente da CPL –

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/12
Registro CGE Nº. 12-01217-0
Objeto: Prestação de serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem, Condicionamento e 

Pré-operação de Ramal em Aço Carbono API 5L Gr.B, DN 2”, incluindo instalação de CRM (Conjunto 
de Regulagem e Medição), para fornecimento de gás natural ao Restaurante Portal do Brejo, locali-
zado na cidade de Campina Grande-PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a HABILITAÇÃO da empresa ENGEAR – 
Engenharia de Aquecimento e Refrigeração Ltda, única participante do certame. Ato contínuo, a CPL 
analisou e julgou a proposta de preço apresentada, tendo o licitante sido CLASSIFICADO com pro-
posta no valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). João Pessoa, 10 de setembro de 2012.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N253/2012

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 24/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de projetor multimídia e fragmentadoras de papel, destinado a Junta Comercial do 
Estado da Paraiba – JUCEP, 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 - 12-01478-7
João pessoa, 12 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N295/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material elétrico, hidráulico e de construção, destinado 
a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraiba - CDRM, 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 - 12-01476-1
João pessoa, 11 de setembro 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

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2361/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
Registro CGE: 12-01172-6

COMUNICADO
 Fica revogado o procedimento licitatório nº 2361/2012, Pregão Presencial nº 006/2012, que tem como 

objeto os serviços de lavagem e engomagem de roupas das crianças assistidas pelo Lar da Criança Jesus 
de Nazaré, em consonância com o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Fundação anexado aos 
autos. Comunico ainda, que o referido Processo encontra-se com vistas abertas, à disposição dos interes-
sados, no seguinte endereço: Rua Professor José Coelho, nº 30, centro, João Pessoa/PB.

João Pessoa, 10 de setembro de 2012.
CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS

PRESIDENTE DA FUNDAC
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