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clima & tempo
Sertão

29o Máx.
22o  Mín.

31o   Máx.
17o  Mín.

33o   Máx.
19 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,025 (compra) R$ 2,027 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,120 (venda)
EURO   R$ 2,613 (compra) R$ 2,616  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

14h386

02h11

2.2m

2.2m

baixa

baixa

08h24

20h36

0.4m

0.4m

l  Espep inscreve até amanhã para nove cursos de qualificação profissional 
 
l  Exposição de Frans Kracjberg fica até este sábado na Estação das Artes 
 
l  Festival do Mel de São José dos Cordeiros acontece de hoje até sábado 
 
l  X Festival de Coros acontece de 19 a 22 deste mês no Teatro Paulo Pontes

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

PÁGINA 8 PÁGINA 21PÁGINA 25

PÁGINA  25

Aulas da UFPB voltam 2ª feira; 
UFCG deixa retorno para dia 24

O arcebispo da Paraíba, 
Dom Aldo Pagotto, afirmou 
que os candidatos de parti-
dos considerados “nanicos” 
não apresentam propostas 
concretas para administrar 
a cidade. PÁGINA 17

Os professores da UFPB 
decidiram ontem encerrar 
a greve da categoria que 
durou quatro meses. As 
aulas recomeçam dia 17. 
Já os docentes da UFCG 
optaram por retomar as 
atividades apenas no pró-
ximo dia 24. PÁGINA 13

Dom Aldo diz 
que candidatos 
“nanicos” não 
têm propostas

eleiçõeS

Nublado com 
chuvas ocasionais

Presidente do 
TRE-PB lança 
livro hoje em 
João Pessoa

Paraibanas 
vão disputar 
o Sul-Americano 
de Atletismo

Preso bando 
em Sousa que 
aplicava golpes 
contra bancos

Cabedelo: 
Câmara aprova 
lei que proíbe 
novo shopping
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Lindembergh Vieira:  
número de pessoas 
que tiraram nome do 
SPC caiu 57,18%

PÁGINA 3

Novo sistema eletrônico de identificação civil foi inaugurado ontem pelo governador Ricardo Coutinho, 

na Casa da Cidadania, em Jaguaribe, na capital. O serviço garante mais agilidade e segurança. PÁGINA 14

Mais de 11 mil na Paraíba farão 
as provas do concurso no dia 23

JuSTIçA FEdERAL

PÁGINA 4

A Serpente abre projeto hoje 
no Teatro Piollin PÁGINA 5

ENTREVISTA

Ministério do Turismo faz imagens das obras do Centro de Convenções PÁGINA 4



Passam os anos, sucedem-se as elei-
ções, renovam-se os governos, repetem-se 
as promessas, mas  infelizmente o Brasil 
não consegue dar resultados  animadores 
numa das áreas mais importantes para o 
seu desenvolvimento: a educação.  Maté-
ria publicada ontem neste jornal revela 
que, de acordo com pesquisa da Organi-
zação para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), o Brasil, entre 
29 nações,  ocupa o 23º lugar no ranking 
de investimentos no Ensino Superior. 

É verdade que o país avançou nas úl-
timas décadas, principalmente nos níveis 
iniciais do alfabetismo, mas não conse-
guiu progressos visíveis no alcance do ple-
no domínio de habilidades que são hoje 
condição imprescindível para a inserção 
plena na sociedade letrada. Boa parte des-
tes avanços é devida à universalização do 
acesso à escola e do aumento do número 
de anos de estudo. Com efeito, de acordo 
com dados censitários produzidos pelo 
IBGE o número de brasileiros com ensino 
médio ou superior cresceu em quase 30 
milhões na década 2000-2010.

O problema é que, apesar de números 
certamente tão expressivos, há de se re-
conhecer que o Brasil ainda está longe de 
vencer a guerra contra o analfabetismo. 
Aqui é preciso lembrar que o conceito de 
analfabetismo mudou muito nos últimos 
anos. No final da década de 1950,  a Unes-
co definia como analfabeto um indivíduo 
que não sabia ler ou escrever algo simples. 

Vinte anos depois, adotou o conceito de al-
fabetismo funcional, passando a ser con-
siderada analfabeta funcional uma pessoa 
que, mesmo sabendo ler e escrever frases 
simples, não possui as habilidades neces-
sárias para satisfazer as demandas do seu 
dia a dia e se desenvolver pessoal e profis-
sionalmente.

Foi a partir daí que se criou o Indi-
cador de Alfabetismo Funcional. O Inaf é 
um indicador que mede os níveis de alfa-
betismo funcional da população brasileira 
adulta e o seu objetivo é oferecer à socie-
dade informações sobre as habilidades e 
práticas de leitura, escrita e matemática 
dos brasileiros entre 15 e 64 anos de ida-
de, de modo a fomentar o debate público, 
estimular iniciativas da sociedade civil e 
subsidiar a formulação de políticas nas 
áreas de educação e cultura.

A parcela de jovens brasileiros que 
está no patamar ideal, o de alfabetizados 
de nível pleno (aqueles que leem e inter-
pretam textos longos e resolvem cálcu-
los com maior quantidade de elementos 
e etapas), está longe de ser satisfatória: 
eles são apenas pouco mais de terço da 
população. Isso é cada vez mais preocu-
pante. Cai o número de analfabetos ab-
solutos, mas o de leitores críticos, que 
seriam os alfabetizados plenamente, não 
aumenta. Mudar esse quadro é certamen-
te o maior desafio que o Brasil enfrenta 
para verdadeiramente consolidar o seu 
desenvolvimento. 

Houve tempo em que a cidade ter-
minava em Cruz do Peixe, onde hoje é o 
cruzamento das Avenidas Juarez Távora 
com Epitácio Pessoa. Ali ficava a usina de 
Força e Luz, movida a lenha, e a gara-
gem dos bondes. Cruz do Peixe porque 
os pescadores vinham de Tambaú até o 
entreposto de pescados que a tradição 
mantinha naqueles ermos da cidade. Mais 
ao nascente, os poucos chalés da Torre, 
quase todos de palha de palmeira, e, ao 
norte da cidade, os chalés de Mandacaru. 

Os bairros dos Expedicionários e 
dos Estados foram um dia mata fechada, 
depois abatida para acender as luzes da 
Capital. Lembro-me da construção de 
Paulo Afonso, com excursões organizadas 
em busca da cachoeira e sua barragem. 
Minha mãe foi ver a obra. Na sua parti-
da, chorei que só. Mas ela me trouxe um 
punhado de seixos rolados, polidos e 
listrados pelo talento das águas. 

O fato é que as árvores é que saíram 
ganhando. Já não havia mais onde buscá-
-las: as matas da periferia tinham sido 
derribadas. E assim acontecia nas outras 
cidades do Nordeste. Algumas, já sem 
reservas florestais, geravam sua energia 
queimando óleo – que naquele tempo 

era importado, para glória do jacaré da 
Esso, com sua bocarra aberta nas latas de 
querosene.

Isso foi pelo começo dos anos 
cinqüentas. O São Francisco salvou o 
Nordeste da desertificação. Mesmo assim 
o prestígio do rio está em baixa, como 
suas águas no estio. É o que se vê no sítio 
(site) da CIA, que dá notícia do mundo 
todo. A Central Inteligence Agency sequer 
faz um traço no mapa mostrando o Rio 
Chico, como se ele não existisse. Mas eu 
sei que ele existe, com sua cachoeira e sua 
usina de luz, de onde veio um punhado de 
seixos polidos que ganhei e guardei, com 
muito carinho, por muito tempo.

Agora, vem Dona Dilma e baixa o 
preço da luz: para as casas, em 16,2 %; 
para a indústria, em 28 %. Valeu pelo seu 
governo, valeu: baixou o preço do insumo 
onipresente na economia brasileira. 
Tudo que se faz no mundo tem um tanto 
de energia elétrica para sua fabricação. 
Baixando-se a tarifa de energia, baixa-se 
o preço de manufaturados, de secos e 
molhados – ou o benefício não terá sido 
repassado para o consumidor. Grato, 
Dona Dilma, por essas pedrinhas precio-
sas do rio. 
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Analfabetos funcionais
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Era Amir Gaudêncio a mais perfeita tradução do cavalheirismo. 
A Paraíba ficou mais pobre em refinamento, em lhaneza”.

Na sua partida, chorei que só. Mas ela me trouxe um punhado de 
seixos rolados, listrados e polidos pelo talento das águas.”
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A Câmara analisa o Projeto de 
Lei 3549/12, do deputado Wil-
son Filho (PMDB-PB), que anistia 
dívidas de até R$ 35 mil contra-
ídas por agricultores da área de 
atuação da Sudene. 
A proposta vale para dívidas 
feitas até 31 de dezembro de 
2011 por agricultores fami-
liares, miniprodutores e pro-
dutores de pequeno e médio 
porte e suas cooperativas ou 
associações com recursos do 
FNE, FAT e outras fontes de fi-
nanciamento.
Segundo o autor da proposta, 
os produtores do Nordeste es-
tão perdendo as suas terras em 
função dos altos juros cobrados 
pela rede bancária. É vero.

Alguns  órgãos de Comu-
nicação trazem já com 
profundidade hoje, alguns 
temas levantados por esta 
coluna em primeira mão. 
Dentre eles,   o interesse 
de empresas da Alemanha 
em pesquisar o potencial de 
ouro em solo paraibano.

Não há dúvida, que independen-
te de qualquer época, toda  pro-
posta para melhorar a Educação 
será sempre bem-vinda. Na épo-
ca de campanha política, essa 
melhora, por exemplo, já devia 
começar por alguns candidatos. 
É só prestar atenção ao Guia 
Eleitoral e conferir. 

O jornalista Cláudio Humber-
to, que comanda uma coluna 
nacional,  foi condenado pela  
11ª vara Cível de Brasília, por 
chamar o ex-diretor de comu-
nicação da Câmara dos Depu-
tados, William França Cordeiro, 
de “superpoderosa”. Terá que 
pagar R$ 3 mil à “vitima”.

A propósito do Shopping Center que será construído em Interma-
res, pelo Grupo Marquise, o novo centro de compras terá 15 lojas 
âncoras, constituindo-se no maior investimento na área comer-
cial na Paraíba, conforme assegura  José Carlos Pontes, diretor do 
grupo. O arrojado projeto está a cargo do escritório de arquitetu-
ra André Sá & Francisco Mota.

A VEZ DO PERDÃO

PRIMEIRA MÃO

“EM CASA” PODEROSA

PROJETO ARROJADO

RESPOSTA TIM

Quem percorrer, a pé, o contor-
no da Lagoa Solon de Lucena 
vai constatar, com tristeza, o 
elevado grau de contaminação 
das águas, em razão dos deje-
tos que estão sendo jogados 
no reservatório. As grades das 
galerias já não conseguem reter 
os detritos, principalmente, nas 
proximidades das paradas de 
coletivos.
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O último domingo começou sob o 
signo da tristeza.  É que os portais abri-
ram o dia noticiando a morte de Amir 
Gaudêncio, figura humana que tinha a 
delicadeza de um domingo – não aque-
le da “síndrome da depressão”, mas 
o domingo de antigamente, em que a 
gente amanhecia, vestia a melhor roupa 
e ia à missa. Sim, havia um ar dominical 
em Amir, um modo de apresentar-se 
como que vestido de linho para o cum-
primento da liturgia das preces. E nele 
pairava uma elegância de porte muito 
além do terno sempre bem talhado, 
sustentando-se numa graça interior 
que se projetava na distinção, no fino 
trato, na finesse. Era Amir Gaudêncio 
a mais perfeita tradução do cavalhei-
rismo. A Paraíba ficou mais pobre em 
refinamento, em lhaneza.

Também foi marcado o último 
domingo pela celebração da missa 
de sétimo dia por Verônica, filha do 
amigo velho Evaldo Gonçalves.  Não a 
conheci, mas senti a tragédia da sua 
perda como se passasse a me faltar 
uma sobrinha, tais os laços verdadei-
ramente fraternais que me unem ao 
seu pai. Deixei, contudo, de compare-
cer à matriz de Fátima, poupando a 
mim e a Evaldo um reencontro de-
sautorizado pela emoção do abraço 
que trocáramos no velório. Fiquei-lhe 
devendo a presença, embora ele saiba 
que em espírito também ali estive com 
a minha dor de irmão.

Depois de um dia assim, temi pelas 
emanações da segunda-feira, mas eis 

que a sessão da Academia Paraibana 
de Letras em homenagem póstuma a 
Ronaldo Cunha Lima reservou para o 
final as palavras com que o presidente 
Gonzaga Rodrigues emocionou a todos, 
iluminando, afinal, o início da semana: 

Esta casa saberá guardar o que a 
morte não poderá levar de Ronaldo. Ele 
continuará pertencendo a uma constela-
ção de  inspirados que assegura o princi-
pio, a razão e a permanência  desta casa. 

Seu ingresso aqui foi marulho da 
consagração popular. A Academia vo-
tou para o que já vinha eleito, mandado 
entrar pelas palmas gerais das ruas, 
dos pequenos e grandes auditórios, 
desde o  verso de bar à vaga empolgada 
e comovida do grande comício. 

Seu falar apressado, correndo com 
as palavras num tom anasalado  que 
ajudava a melodia da frase, tornava-lhe 
o discurso formal ou prosaico  incon-
fundível.   

Homem de aço e de lua, expressão 
que o poeta Guillen deu a outro prócer 
da poesia e da política dos povos sofri-
dos, Jacques Romain,  também o nosso 
tinha repentes no verso e na vida. Mas 
o que mais tinha era a força espirituosa 
de se sobrepor à adversidade, à cassa-
ção, à cadeira de rodas. 

Ao fio de vida em que se consumou 
e cujo discurso vi nascer nas dobras do 
vento de Campina Grande. E não verei 
morrer enquanto existirem a memória 
popular, o registro fiel do livro e os re-
positórios  sagrados  como a Academia, 
cuja função maior é não deixar morrer.

A TIM informa que o tráfego de 
voz na sua rede 3G está funcio-
nando normalmente na Paraí-
ba. A instabilidade do serviço 
foi causada por uma falha no 
equipamento responsável pelo 
gerenciamento das chamadas, 
não atingindo, portanto, a 
transmissão de dados. 
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EXCLUSIVO

Lindembergh Vieira
Diretor do SPC

Nome no SPC afeta 
consumo por 5 anos

“Quando cresce 
a inadimplência 
no mês de 
outubro reflete 
nas vendas de 
final de ano”

uitar os débitos e deixar o nome limpo no Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC) tem se tornado algo raro entre os 
consumidores de João Pessoa. Uma das consequências des-
se fato é a queda nas vendas a prazo no comércio já que 
com o nome sujo ninguém pode parcelar suas compras. O 
número de pessoas que conseguiu retirar seu nome do ór-
gão no último mês de agosto teve uma redução de 57.18% 
comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, 
2.974 pessoas tiveram exclusão do nome no oitavo mês de 
2011, enquanto que no mesmo período deste ano apenas 
1.892 pessoas conseguiram quitar seus débitos. Já o número 
de inclusão no sistema no último mês de agosto teve uma 
redução de 23.69% com relação ao mesmo período do ano 
passado, sendo registrados 3.174 neste ano para 3.926 
nomes inclusos no sistema no ano anterior. 
Na opinião do diretor do SPC, Lindembergh Vieira, a queda 
nas reabilitações está atrelada às altas taxas de juros 
cobradas pelos cartões de créditos e do cheque especial. 
As consequências de ter o seu nome incluso no SPC e as 
dicas de como retirar o seu nome do sistema são desta-
cadas por Lindemberg na entrevista a seguir. Ele também 
informa à população que todo o acesso à informação é 
gratuito e para uma pessoa saber se seu nome foi inclu-
so ou não no sistema, basta apenas dirigir-se à sede do 
órgão, desde que isso seja feito pelo titular do CPF.

Qual a finalidade do SPC?
A principal função do SPC é a 

informação para concessão de cré-
dito, por isso a importância do re-
gistro de dividendos e da consulta 
ao banco de dados. Portanto, o lo-
jista deve fazer o registro no ban-
co de dados, assim possui maiores 
chances de receber as contas atra-
sadas.

Como o consumidor fica sa-
bendo que o seu nome foi incluído 
no SPC?

Antes da inclusão do registro 
de débito no banco de dados do 
SPC Brasil, o consumidor que con-
traiu a dívida é notificado previa-
mente, através de um comunicado 
que é remetido avisando que a in-
formação da dívida será incluída no 
banco de dados do SPC. Na notifi-
cação também é informado o nome 
do estabelecimento comercial que 
comandou a inclusão do registro, a 
fim de que o consumidor recorra a 
essa empresa para quitar sua dívi-
da e regularizar o seu crédito.

O que acontece quando uma 
pessoa tem seu nome incluído 
no SPC?

Ter o nome inserido no SPC 
não é uma coisa boa, porque isto 
significa muita dor de cabeça, por-
que você fica com a fama de mal 
pagador na praça. Com o nome sujo 
a pessoa fica impedida de fazer 
compras a prazo, financiamentos 
de automóveis, abrir conta em ban-
co, ter talão de cheque e cartão de 
crédito, alugar uma casa ou aparta-
mento através de imobiliária, entre 
outros. Então, a pessoa fica sem 
crédito no comércio, porque para 
efetivar qualquer venda a prazo o 

comerciante tem que fazer consul-
ta no SPC. 

Com quanto tempo de débito 
no comércio o nome é incluso no 
SPC?

Todas as lojas que trabalham 
que fazem crediário são associadas 
ao SPC. Então, a partir de 30 dias de 
atraso no pagamento da prestação 
o consumidor poderá ter seu nome 
incluído no SPC, isso vai depender 
do proprietário da loja. O devedor 
pode ser cadastrado a qualquer 
momento dentro do prazo de cinco 
anos a contar da data de vencimen-
to da dívida. Atualmente o maior 
índice de inadimplência está no 
setor dos cartões de créditos, pois 
ele é maior do que qualquer outro 
seguimento.

Quantas vezes o nome da 
pessoa pode ir para o SPC?

Não há limitação, desde que 
seja dentro do período de cinco 
anos. Entretanto, a empresa pode 
retirar e recadastrar a dívida quan-
tas vezes quiser, sempre respeitan-
do o prazo de cinco anos.

Porque a maior inadimplência 
é referente ao cartão de crédito?

Hoje o grande empecilho para 
que os consumidores que estão en-
dividados consigam reabilitação ao 
crédito ainda são os altos juros pra-
ticados, sobretudo para as dívidas 
de cartão de crédito e cheque espe-
cial. Os juros de cartão de crédito 
e cheque especial são criminosos 
e se a pessoa atrasa uma parcela 
fica muito difícil conseguir pagar 
depois. O ideal é que a quantidade 
de pessoas que conseguem quitar 
dívidas fosse pelo menos a mes-

Q

ma de pessoas incluídas, mas isto 
é muito difícil. Muitas vezes as pes-
soas ficam endividadas, porque fa-
zem compras com longos prazos de 
pagamento e por algum imprevisto 
acabam não conseguindo pagar a 
parcela de determinado mês.

Caso a pessoa esteja em di-
vida com diversas lojas, como ele 
faz para saber o total do seu dé-
bito?

Todas as informações sobre os 
consumidores são prestadas de for-
ma gratuita, basta apenas o titular 
do CPF dirigir-se à sede da CDL e 
saber se o nome consta no cadastro 
do SPC. Lá o consumidor inadim-
plente vai receber o extrato com os 
nomes de todas as lojas que esteja 
em débito. Em João Pessoa o SPC 
fica no prédio da Câmara de Direto-
res Lojista (CDL) na Avenida Treze 
de Maio, no centro, e funciona no 
horário comercial das 8h às 18h.

Após o pagamento da dívida 
em quanto tempo o nome da pes-
soa é retirado do sistema?

Quando a pessoa quita seus dé-
bitos o nome dela é retirado de ime-
diato no SPC. Assim que o devedor 
quitar seu débito, caberá ao credor 
comunicar imediatamente ao SPC a 
retirada do nome no sistema. 

Qual o prazo para prescre-
ver a dívida e voltar a ficar com o 
nome limpo?

De acordo com o Novo Códi-

go Civil o prazo para que o credor 
possa cobrar a dívida é de cinco 
anos. Passado este prazo de cinco 
anos, a pendência financeira ou 
débito financeiro prescreve, ou 
seja, a dívida não poderá mais ser 
cobrada em qualquer instância e 
também não poderá mais constar 
nos cadastros de restrição. Agora 
é bom ele saber que a divida po-
derá ser prescrita em um prazo 
de 20 anos e durante esse perío-
do ele ficará sem poder comprar 
nada parcelado no comércio, por-
que a firma poderá ir à Justiça 
com aquela dívida ou dá informa-
ções negativas sobre o cliente.

Qual o número de pessoas 
que teve o seu nome incluído e 
excluído no SPC no último mês de 
agosto?

O Sistema de Proteção ao Cré-
dito registrou a inclusão do nome 
de 3.174 consumidores du-
rante o último mês de agosto. 
Uma redução de 23.69% com 
relação ao mesmo período do 
ano passado, onde 3.926 pes-
soas tiveram os nomes inclu-
sos no sistema. Já o número 
de pessoas que conseguiram 
retirar seu nome do órgão 
no último mês de agosto teve 
uma redução de 57.18% com-
parados com o mesmo perí-
odo do ano passado, ou seja, 
em 2011, 2.974 pessoas tive-
ram exclusão do nome, en-
quanto que neste ano apenas 

1.892 pessoas conseguiram quitar 
seus débitos.

Existe um período do ano 
onde a inadimplência aumenta?

Sim. Geralmente após as da-
tas comemorativas o número de 
inadimplência sofre um aumento. 
As datas comemorativas, a exem-
plo do Dia dos Namorados, Dia das 
Mães e nas festas de final do ano 
o número de compras aumenta e 
consequentemente a inadimplência 
também. Quando cresce a inadim-
plência no mês de outubro reflete 
nas vendas de final de ano, e isso 
nos preocupa muitos, porque aque-
las pessoas que não conseguem pa-
gar as dívidas, não têm crédito para 
comprar e isto não é bom para o co-
mércio. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de setembro de 2012

Em cima da hora

TRF5 divulga edital de convocação
ConCurso

11.277 candidatos se 
inscreveram para a Seção 
Judiciária da Paraíba

De um total de mais de 
90 mil candidatos inscritos no 
concurso público para provi-
mento de cargos no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
11.277 se inscreveram para 
a Seção Judiciária da Paraí-
ba. Desse número no Estado, 
1.705 farão provas para analis-
ta judiciário (área judiciária); 
1.414 para o cargo de analista 
judiciário (área judiciária – es-
pecialidade execução de man-
dados); 1.881 para analista ju-
diciário (área administrativa); 
5.277 no cargo de técnico ju-
diciário (área administrativa); 
e 1.000 para técnico judiciário 
(área administrativa - especia-
lidade segurança e transporte).

As provas do concurso 
ocorrerão no dia 23 de setem-
bro, no período da manhã, 
para os candidatos aos cargos 
de técnico judiciário. Os por-

tões serão fechados às 8h. Já 
para os candidatos aos cargos 
de analista judiciário, as provas 
irão ocorrer no período da tar-
de e o horário de fechamento 
dos portões será às 14h30. Os 
candidatos serão informados 
quanto ao local de prova por 
meio de Cartão Informativo, 
que será enviado por e-mail 
e estará disponível no site 
da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br). 

O “Edital de Convoca-
ção” foi publicado no Diário 
Eletrônico Administrativo do 
TRF5. De acordo com o edital, 
somente será admitido à sala 
de provas o candidato que 
estiver portando documento 
de identidade original, mu-
nido de caneta esferográfica 
de material transparente de 
tinta preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

Para consultar o edital, 
basta acessar a página www.
trf5.jus.br e clicar no menu 
“Concursos e seleções/Ser-
vidores”.

A concorrência do Proces-
so Seletivo Seriado (PSS) 2013 
será divulgada na segunda 
quinzena de outubro. Embo-
ra o prazo para pagamento da 
taxa de inscrição tenha sido 
encerrado ontem, a Comissão 
Permanente do Concurso Ves-
tibular (Coperve) dispõe ape-
nas do número parcial de ins-
critos. Até 5 de setembro, eram 
34.992. A expectativa é que o 
número fique próximo ao do 
PSS 2012, quando inscreve-
ram-se 42.996 candidatos. 

“Ainda não podemos 
afirmar o número total de 
candidatos inscritos no pro-
cesso, porque o levantamento 
desses dados pelo Banco do 
Brasil é um pouco demorado. 
Acreditamos que deve ficar 
próximo ao do PSS 2012, um 
pouco mais ou um pouco me-
nos”, observou João Lins, pre-
sidente da Coperve.

Enquanto a informação 
consolidada não é divulgada, 
as provas estão em fase final 
de elaboração. As da primei-
ra série estão seguindo para 

impressão; a elaboração das 
provas da segunda série está 
sendo concluída; em seguida, 
começa a preparação do mate-
rial relativo à terceira série. 

Para o PSS 2013, a Uni-
versidade Federal da Paraíba 
oferece 5.136 vagas. Do total, 
5.041 são para os cursos de 
graduação, 45 para o Curso de 
Formação de Oficiais (CFO) e 
50 para cursos sequenciais 
em música. De acordo com a 
Coperve, as provas do PSS 1 
acontecem no dia 18 de no-
vembro; as do PSS 2, no dia 
seguinte – 19 de novembro. 
As provas do PSS 3 estão mar-
cadas para os dias 16 e 17 de 
dezembro. O resultado será 
publicado em 25 de janeiro. 

Concorrência será 
divulgada em outubro

Pss 2013

Uma equipe de TV do Minis-
tério do Turismo (MTur) registrou 
ontem, o andamento das obras 
do Centro de Convenções da Pa-
raíba, localizado às margens da 
PB 008, em João Pessoa. As ima-
gens captadas farão parte de uma 
campanha publicitária do gover-
no federal que vai ser veiculada 
em rede nacional, a partir do dia 
20 de setembro.

O diretor do projeto institu-
cional, Drico Melo, informa que 
a campanha publicitária vai dar 
visibilidade nacional ao poten-
cial turístico da capital paraibana. 
“Queremos mostrar a grandiosida-
de desta obra, sua infraestrutura, 
a geração de emprego e renda de 
maneira direta e indireta. Iremos 
mostrar que é possível trazer gran-
des eventos e feiras para a cidade 
potencializando o turismo local e 
beneficiando até mesmo a rede 
hoteleira”, destacou.

A equipe de TV cumpre um 
cronograma de uma semana re-
alizando visitas nas capitais do 

Nordeste até o próximo domingo 
(16). “Estamos registrando gran-
des obras que tiveram investimen-
to do Ministério do Turismo para 
mostrar o andamento e os bene-
fícios que elas têm trazido para 
cada região. Passamos por Salva-
dor, Recife e ainda visitaremos Na-
tal e Maceió finalizando em São 
Luís, no Maranhão”, informou o 
produtor e gerente operacional, 
Odair José.

Eventos agendados 
Nos próximos dias 28 e 29 de 

setembro, o setor de feiras,  Expo-
sições e Eventos do Centro de Con-
venções, inaugurada no último dia 
26 de agosto, receberá o 2º festi-
val de Turismo de João Pessoa. O 
evento deverá reunir cerca de 3 
mil agentes de viagens e opera-
dores de turismo da Bahia, Ceará, 
Alagoas, Pernambuco, Rio grande 
do Norte, Sergipe e outros estados 
do Brasil.

Em outubro, outro grande 
evento vai ser realizado no Cen-

tro de Convenções: a 8ª Conven-
ção Paraibana de Supermercados 
(Consuper 2012), que ocorrerá 
entre os dias 22 e 24. Serão 80 es-
tandes de 250 indústrias e presta-
dores de serviços de todo o país. 
Os organizadores esperam receber 
cerca de 12 mil visitantes.

Inauguração da 1ª etapa
No dia 26 de agosto, o gover-

nador Ricardo Coutinho entregou 
a cidade de João Pessoa, o Salão 
de feira e Eventos do Centro de 
Convenções. O local possui uma 
estrutura moderna de 19 mil me-
tros quadrados, com cobertura 
térmica e acústica que não repro-
duz o barulho da chuva.

A conclusão da segunda par-
te da obra, que consta do miran-
te, Centro de Congressos e teatro, 
deve ocorrer em junho de 2013. 
Até agora, foram investidos R$ 94 
milhões, sendo R$ 70 milhões do 
governo do Estado e R$ 24 milhões 
do governo federal. A obra total 
está orçada em R$ 170 milhões.

Equipe do MTur faz imagens para 
campanha do Governo Federal

CEnTro DE ConVEnÇÕEs Da Paraíba

A campanha publicitária que vai ao ar no dia 20 vai dar uma visibilidade nacional ao potencial turístico da capital paraibana

FOTO: João Francisco/Secom-PB

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

A Secretaria de Admi-
nistração (Sead), da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), está convocando 788 
servidores com acúmulo de 
cargos públicos para com-
parecerem à Comissão de 
Acumulação de Cargos. Es-
tes não estavam na primeira 
convocação, realizada no iní-
cio de agosto. O objetivo é re-
gularizar a situação dos con-
tratados junto ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

Em virtude de uma in-
compatibilidade entre os 
sistemas de informática da 
PMJP e do TCE, na hora de 
cruzar as informações dos 

servidores, aqueles que pos-
suem CPF iniciados com o 
número zero foram excluí-
dos da listagem e, por isso, 
não estiveram na primeira 
convocação. “Em uma nova 
análise da comissão sobre 
os dados encaminhados à 
Sead, verificou-se a existên-
cia destes servidores, além 
daqueles já convocados”, es-
clareceu a presidente da co-
missão, Lílian Paiva.

A relação nominal dos 
servidores em situação de 
acumulação de cargos públi-
cos encontra-se disponibi-
lizada no site da Prefeitura 
(www.joaopessoa.pb.gov.br). 

Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone 
3218-9033. De acordo com 
o edital III de convocação, os 
servidores devem compare-
cer com a maior brevidade 
possível perante a comissão, 
localizada na Sead, no Cen-
tro Administrativo Municipal 
(CAM), nos horários das 8h 
ao meio-dia e das 14h às 18h.

A presidente da comis-
são explicou que em muitos 
casos, ao prestar esclareci-
mentos sobre o acúmulo de 
cargos, os servidores com-
provam a viabilidade de 
exercer as duas funções e 
têm a situação regulariza-

da, sem a necessidade de 
se optar por um dos cargos 
públicos. O levantamento foi 
realizado pelo TCE através 
de um cruzamento com as 
informações do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão 
dos Recursos da Sociedade 
(Sagres).

“Nossa intenção é aten-
der ao que determinou o Tri-
bunal de Contas do Estado e 
não de punir os servidores. 
Apenas os casos que revela-
rem acumulações ilícitas é 
que se enquadrarão no que 
determina a Constituição Fe-
deral e terão que ter as dis-
torções corrigidas”, afirmou.

Sead convoca mais 788 servidores
aCúmulo DE Cargos

Expectativa é 
que o número 
fique próximo 
ao do PSS 2012, 
que teve 42.996 
candidatos
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Funjope lança edital de 
fomento da produção 
audiovisual  
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Pastoril Profano abre 
curta temporada hoje 
em João Pessoa

Desembargador Marcos 
Cavalcanti lança livro no 
Salão Nobre do TJ
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TEATRO LANÇAMENTO

FOTO: Divulgação/Cia Os Dezequilibrados

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

O espetáculo A Serpente - mon-
tagem da Cia Os Dezequili-
brados (RJ) dirigida por Ivan 
Sugahara - será encenada 
hoje, a partir das 20h, no 
Teatro Piollin, localizado no 
bairro do Roger, em João Pes-
soa, abrindo a programação 

do Projeto Teatro Piollin em homenagem 
ao centenário de nascimento – completado 
em 23 de agosto – do pernambucano Nelson 
Rodrigues, considerado um dos mais impor-
tantes e polêmicos dramaturgos do Brasil. 
Ao longo dos oito meses de duração – ou 
seja, de setembro a março de 2013 – esta-
rão participando do evento 16 grupos tea-
trais convidados, dos quais oito da capital 
paraibana, totalizando 32 apresentações, 
sempre de quinta a domingo. Os ingressos 
serão vendidos a preços populares de R$ 
10 e R$ 5. 

Projeto contemplado pela Fundação 
Nacional de Artes (Funarte) no Edital Prê-
mio Procultura de Estímulo ao Circo, Dança 
e Teatro 2010, o espetáculo A Serpente 
conta a história de um triângulo amoroso 
formado por duas irmãs e o marido de 
uma delas. As irmãs são cúmplices e muito 
íntimas: Ambas se casaram no mesmo dia, 
na mesma igreja e com o mesmo padre. 
A peça será reapresentada amanhã, no 
mesmo horário, dentro da programação 
do evento, realizado pelo Piollin Grupo de 
Teatro em comemoração aos seus 35 anos 
de fundação e cujo objetivo é contribuir 
para a ampliação do público de teatro em 
João Pessoa,  por meio da oferta qualificada 
da produção teatral e da interação entre os 
grupos locais e convidados.

Último texto de Nelson Rodrigues, A Ser-
pente começa com a separação de um dos casais, 
concretizada pela partida violenta de Décio, que 
nunca conseguira satisfazer sexualmente a mu-
lher, Lígia. A tristeza de Lígia é intensa e ela 
deseja se matar, pois, mesmo após um ano de 
casada, ainda era virgem e infeliz. A semente 
do conflito que move a história começa quan-
do a sua irmã Guida propõe emprestar-lhe o 
próprio marido, Paulo, por uma noite. Este 
fato cria o triângulo e inicia a tensão entre as 
irmãs, que passam a disputar o amor do mes-
mo homem. Com a tensão crescente, aumenta 
o risco da obsessão e ciúme transformarem-
se em morte. Paulo mantém as duas sob seu 
controle até o momento em que a situação se 
torna insustentável e o triângulo se rompe de 
forma trágica.

Apesar de classificada como uma típica 
tragédia carioca, a montagem ainda revela um 
lado mítico da trama, na opinião do diretor, 

Ao longo dos oito 
meses, estarão
participando do 
evento 16 grupos 
teatrais convidados, 
dos quais oito da 
capital paraibana, 
totalizando 32 
apresentações

Peça A Serpente, abre hoje, projeto em homenagem ao 
centenário de nascimento do dramaturgo pernambucano

A Serpente, último texto de Nelson Rodrigues, é classificada como uma típica tragédia carioca

a Nelson Rodrigues

Ivan Sugahara. “Guida age como a serpente 
do Éden ao tentar a irmã com a promessa de 
uma felicidade que ela nunca teve: o prazer do 
sexo. Como a serpente, ela estimula a desobe-
diência de Lígia ao mandamento que proíbe 
o adultério. Ao aceitar a proposta de Guida, 
e concretizar o ato, Lígia e Paulo comem do 
fruto da árvore do conhecimento do bem e do 
mal, simbolizada pela maçã”, disse ele. 

Com relação ao aspecto mítico, o diretor 
Sugaraha comentou que a preocupação da 
direção de arte foi revelá-lo, na encenação, 
por meio de um piso de grama e das cores do 
figurino, que evidenciam o vermelho (a pai-
xão) e o bege (a nudez) e evocam o Jardim do 
Éden. Quanto à linguagem cinematográfica, 

ele admitiu que isso é proposital, em virtude 
da própria estrutura dramatúrgica de Nelson 
Rodrigues. “O que procuramos fazer foi jus-
tamente trazer à tona essa natureza do texto. 
Nesse sentido, as passagens de cena são rápi-
das como na edição cinematográfica”, disse. 

Quem assiste ao espetáculo é con-
templado com outro momento inusitado, 
obtido por meio de outro recurso adotado 
pela encenação: Trata-se de uma espécie 
de congelamento dos atores em poses 
emblemáticas, como um pause. Embora 
as cenas transcorram com uma movimen-
tação normal, em dado momento há uma 
espécie de suspensão, enfatizada por uma 
explosão de luz, na qual o elenco mantém o 

corpo estático e a fala prossegue. Isso dura 
um determinado tempo e em seguida eles 
voltam a agir naturalmente.

Formado pela Casa das Artes de Laran-
jeiras (CAL), em 1997, e pela Faculdade de 
Teoria do Teatro da Uni-Rio (2005), Ivan 
Sugahara é fundador e diretor da Cia. Os 
Dezequilibrados há 16 anos. Até o ano 
passado, o grupo produziu 15 espetáculos 
e, ao longo desse tempo, assinou vários 
sucessos nos palcos cariocas, a exemplo 
das seguintes montagens: Uma Noite de 
Sade (1998); Um Quarto de Crime e Castigo 
(1999); Bonitinha, mas Ordinária (2001); 
Vida, o Filme (2002), indicada ao Prêmio 
Shell de Melhor Direção; Dilacerado (2004); 
Memória Afetiva de um Amor Esquecido 
(2008) e A Estupidez (2011), espetáculo 
que também foi indicado ao Prêmio Shell.

De acordo com a programação do Pro-
jeto Teatro Piollin, as 32 apresentações dos 
espetáculos dos 16 grupos convidados do 
evento serão realizadas a cada mês, sempre 
de quinta a domingo, quando dois grupos 
dividirão os espaços do Teatro Piollin. No 
local também haverá debates e vivências 
entre as companhias participantes, cujo 
objetivo é refletir sobre as formas de cria-
ção e organização de grupos de teatro e 
contribuir com o fortalecimento das redes 
que desenham o setor teatral brasileiro.

Além de A Serpente, durante este mês 
ainda será apresentado, neste sábado e 
domingo, às 20h, no Piollin, o espetáculo 
Bruta Flor, do grupo Lavoura. Para outubro 
estão previstas as participações do grupo 
Bagaceira-CE, com a peça InCerto, e, em 
comemoração ao Dia das Crianças, o grupo 
Graxa-PB apresentará o infantil Do Outro 
Lado da Chuva. Em novembro a programação 
prosseguirá com a Cia Clara de Teatro-MG 
e a montagem Coisas Invisíveis e o Ser Tão 
Teatro, que apresentará Flor de Macambira.  

Celebração
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Vivências

Ano de 1955. Mês de março, bom inverno. Duas 
comunidades vizinhas, Caiçara e Lagoa Redonda, 
no município de Sousa, se uniram para lançar um 
projeto revolucionário destinado a três jovens: Edval 
Batista, Carmil Vieira e este colunista, Chico Cardoso. 
Nós três fomos preparados para o Seminário Nossa 
Senhora da Assunção, em Cajazeiras, que estava sen-
do inaugurado sob a direção do Padre Luis Gualberto 
de Andrade.

A passagem pelo Seminário foi fundamental para 
a vida dos três garotos: Edval é médico e político; eu 
preferi a advocacia e o jornalismo; e o Carmil, padre e 
depois advogado.

Carmil era destaque no Seminário, pela ficha 
disciplinar e o desejo pelos estudos. Recebia sempre 
elogios do reitor e do bispo diocesano, dom Zacarias 
Rolim de Moura.

No ano de 2005, por ocasião das celebrações do 
cinquentenário do Assunção, lancei o livro Os Garotos 
de Ouro, narrando a trajetória dos garotos fundadores 
do Seminário. Relembro, com entusiasmo, a festa de 
lançamento do livro na Estância Termal do Brejo das 
Freiras, com a presença da grande maioria dos ex-
seminaristas. A alegria pelo reencontro foi um marco 
inesquecível de vida.

Neste ano de 2012 tive a felicidade de receber 
o amigo Carmil Vieira, na Comunidade São Francis-
co, a chamada Fazenda Cidade, no município de São 
João do Rio do Peixe, onde está implantado o Parque 
“O Rei do Baião”, criado e administrado pelo Gru-
po União São Francisco, com o apoio do “Caldeirão 
Político”.

Carmil foi convidado oficialmente para fazer 
parte da Comissão Julgadora do V Festival de Músicas 
Gonzagueanas (Fesmuza), em homenagem aos “Cem 
Anos” de Luiz Gonzaga. Aceitou o convite e mandou 
confeccionar o busto do nosso primeiro reitor, Monse-
nhor Luis Gualberto, ali colocado no dia 18 de agosto 
do corrente ano de 2012.

Ao receber o “Garoto de Ouro” Carmil revivi vá-
rios momentos de alegria: o reencontro com o compa-
nheiro da Caiçara, a lembrança da história dos garo-
tos de ouro e a rememoração do histórico reitor do 
Seminário, que a partir daquele dia ficará para sem-
pre naquele parque, certamente a maior homenagem 

àquele ícone da educação sertaneja paraibana.
 O busto foi patrocinado pelo companheiro Car-

mil, que veio, viu e emocionou-se com a homenagem 
que passará para a história.

 Falar de agradecimento é preciso, sim, por 
isso Carmil terá seu nome registrado, com justiça, nos 
anais daquele Parque Cultural. A participação dele no 
júri do V Fesmuza, ao lado de figuras também reno-
madas como o Dr. Onaldo Rocha Queiroga, médico 
Astênio César Fernandes, professores Damião Ramos 
Cavalcanti e Gilmar Marques Silva, foi de grande im-
portância para a realização do maior festival de mú-
sicas gonzagueanas no Nordeste do Brasil. São cinco 
amantes da cultura popular brasileira.

Carmil foi padre e exerceu com dedicada capaci-
dade administrativa, o comando de várias paróquias 
na Diocese de Cajazeiras.

Na década de 80 tornou-se advogado pela históri-
ca Faculdade de Direito do Recife, sentando nos mes-
mos bancos onde tiveram assento gloriosos nomes 
como: Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, e 
atualmente é um dos mais consagrados advogados na 
área trabalhista, do Nordeste brasileiro.

Recentemente lançou o livro “Direito Sindical 
Francês e Brasileiro – Uma História Comparada”. En-
cerrando os trabalhos de redação e pesquisa do livro, 
afirma: “Os verdadeiros e autênticos sindicalistas não 
podem e não devem esperar que o Poder Executivo – 
dominado e controlado pelo poder econômico – ve-
nha resolver os problemas sindicais. Eles, sim, é que 
devem estar na vanguarda da luta e da solução dessas 
questões.

Carmil permanecerá para sempre na memória 
do Parque, pelo apoio que prestou a esse movimento 
de resgate da história de grandes figuras, pobres ou 
ricas, que fazem parte dos movimentos culturais da 
região.

A história é feita pelos corajosos. O Parque Cultu-
ral homenageia o corajoso Luiz Gonzaga. E vai colo-
car nas suas páginas todos os vultos promissores de 
energia moral voltada para a recuperação integral da 
evolução cultural da nossa região.

Mesmo sem apoio governamental, o parque 
nasceu, está crescendo e vai permanecer para sem-
pre.

O efeito devastador do rompi-
mento da barragem de Camará em 
Alagoa Nova no dia 17 de junho de 
2004 provocou a destruição par-
cial da cidade de Alagoa Grande. 
Constatou-se cinco mortos, e três 
mil desabrigados, a 
destruição total de 
centenas de casas,  
destruição parcial 
do comércio, etc... 

O efeito das 
águas liberadas 
pelo rompimento 
da barragem atingiu 
também o Clube 
31, destruindo-o 
parcialmente. As 
autoridades públicas 
resolveram no final  
do  mês de junho 
demolir a parte res-
tante. A parte física 
do Clube 31 desapa-
receu.

As águas da barragem de 
Camará que levaram ao desmo-
ronamento do Clube 31 levaram 
consigo a sua história social.

O Clube Recreativo 31 foi 
fundado em 1 de março de 1925 e 

tinha a sua sede na Praça Coronel 
Elísio Sobreira, nº 1008, centro, 
Alagoa Grande . Era o clube social 
da elite alagoagrandense. Os mais 
antigos dizem que ele foi fundado 
por 31 sócios. Nos seus 79 anos de 

existência; várias ge-
rações de alagoagran-
denses usufruíram 
do seu lazer.  O Clube 
31 era uma referên-
cia para a sociedade 
alagoagrandense. Ser 
presidente , membro 
da diretoria ou sócio 
era considerado uma 
condição de status 
na sociedade local. 
Inúmeros presidentes 
dirigiram o Clube 31, 
a maioria já falecidos. 
Lembro-me , entre 
outros, do professor 
Geraldo Costa, do far-

macêutico Hildon  Régis e do co-
merciante Geraldo Marques.

O Clube 31 se sobressaia  
pela realização de festas, eventos 
políticos e lançamentos de livros. 
Nele tive a oportunidade de lançar 
meu livro de estreia, a obra de 

poesia intitulada “ Versos Livres”, 
em 1986.

Mas o que marcou mesmo a 
vida social dos alagoagranden-
ses foram as inúmeras festas. A 
maioria delas das quais nem re-
cordações temos mais. Os sonhos 
da juventude, as brigas, os na-
moros, as danças, as bebedeiras, 
os encontros e os desencontros 
amorosos. 

Para as gerações futuras 
poucas lembranças sobreviverão. 
Apenas os relatos das ‘ gerações 
31” e o registro histórico da 
existência do clube na obra do 
historiador José Avelar. A demo-
lição do  Clube 31 é a demolição 
dos vestígios e da arqueologia da 
história social de Alagoa Grande. 
É a sepultura das lembranças do 
lazer de outrora dos alagoagran-
denses. É um poucos dos meus,-
dos seus e dos nossos sonhos que 
se foram. Eu não consigo enten-
der uma parte de minha vida sem 
relacioná-la a existência do Clube 
31. Ele vive na minha, na sua, na 
nossa memória. O Clube 31 faz 
parte do inconsciente coletivo de 
Alagoa Grande.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Arte e 
Arquitetura

Muitas obras de Arquitetura pelo mundo 
não são apenas bonitas de se ver, mas também de 
ser apreciadas pelo lado lírico que inspiram sua 
função. As pontes, óperas e aeroportos, além de 
guardar aspectos filosóficos e até poéticos, pela 
significativa função de unir, abrigar espetáculos 
da dramaturgia cantada, e de interligar povos e 
nações, através de seus terminais, marcam uma 
significativa relação entre os aspectos plásticos e 
funcionais.

As pontes – elementos criados pelo homem 
desde a remota antiguidade – evoluíram na 
História com forte apelo paisagístico e arquite-
tônico. Seus projetos muitas vezes superam a 
função específica, desgarrando-se das virtudes 
construtivas e tecnológicas da engenharia para se 
lançar em monumentos das mais variadas for-
mas, que hoje constituem magníficos exemplos 
da Arquitetura pelo mundo inteiro. O crescente 
aperfeiçoamento tecnológico vem enriquecendo 
possibilidades estruturais dos projetos de ponte, 
anteriormente nunca imaginadas, que resultam 
em obras concebidas nos mais perfeitos exemplos 
da poderosa união da Engenharia com a Arquite-
tura. E os casos ilustrados ao longo da história da 
humanidade constituem um rico compêndio de 
registros de épocas, costumes, estilos que marca-
ram as civilizações do planeta até hoje. Desde as 
mais longínquas terras de Wycoller (UK), vilarejo 
famoso por suas antigas e toscas pontes, passan-
do pela graciosa Ponte Velha de Florença, a Ponte 
Dourada de San Francisco e a elegante Alexandre 
III de Paris, estes maviosos exemplos de Arquite-
tura têm hoje na modernidade os mais audacio-
sos arroubos da Engenharia Civil.

Já as “Opera Houses” construídas pelo mun-
do afora servem para abrigar os refinados espe-
táculos do gênero, que são obras de arte em que a 
música, a dança, o drama, a literatura e o cenário 
se fundem na mais completa expressão artística 
já concebida pela humanidade. E se unem à arte 
de projetar para dar lugar às monumentais edifi-
cações que se erguem em seu nome, e terminam 
por se tornar, em muitos países, as maiores atra-
ções turísticas. Afinal, toda cidade que se preze, 
nos países mais ricos ou civilizados, por menor 
que seja, tem a sua Opera House. Em muitos 
casos, sobretudo nos mais modernos, os proje-
tos são imaginados para se instalar próximos a 
espelhos d’água, naturais ou não, a exemplo de 
Oslo, Copenhague, Sidney, Pequim, Nizwa, e assim 
buscar em seu reflexo uma maior extensão de sua 
magnitude. Em outros, procurou-se dotar os seus 
interiores de marcante glamour artístico, tanto na 
rebuscada e luxuosa ambientação, quanto na va-
lorização das artes plásticas, em esculturas e pin-
turas, como no teto da tradicional Ópera de Paris, 
o “PalaisGarnier”, muito bem ilustrado com o 
belo afresco do famoso artista franco-russo, Marc 
Chagal. Enfim, as casas de ópera terminam sendo, 
como dizia Goethe, a “música petrificada”.

Dos terminais aéreos, destacamos o “Ae-
roporto de Carrasco”, assinado pelo arquiteto 
uruguaio Rafael Viñoly, que foi inspirado nua 
forma de um mouse Apple, plasticamente concisa, 
homogênea e limpa. Além do aspecto formal, o 
Aeroporto de Carrasco foi projetado rigorosa-
mente para priorizar a funcionalidade. Tudo nele 
acontece de maneira prática, fácil, inteligente e 
bem pensada, dentro de um perfeito fluxograma 
para um terminal aéreo de passageiros. Aliás, 
diga-se de passagem, Montevidéu impressiona a 
qualquer turista de bom gosto, tanto pelos altos 
níveis de qualidade de vida, quanto pelos belos 
exemplos de Arte e Arquitetura.

Germano
RomeroCarmil: A cultura no sangue

O Clube 31 de Alagoa Grande

As águas da 
barragem de 
Camará que 
levaram ao 
desmoronamento 
do Clube 31
levaram consigo 
a sua história 
social
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Cia. Paraibana de Comédia estreia 
hoje e espetáculo e lança DVD em JP

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de setembro de 2012

Roteiro

Um São João Maior que o 
Mundo é o título do mais novo 
espetáculo que a Cia. Paraiba-
na de Comédia estreia hoje, 
por meio do Pastoril Profano, 
a partir das 20h, no Teatro de 
Arena do Espaço Cultural, em 
João Pessoa. O objetivo da curta 
temporada da peça, que perma-
necerá em cartaz neste sábado 
e domingo, sempre no mesmo 
horário, de acordo com informa-
ção prestada ao jornal A União 
pelo ator e diretor Edilson Alves, 
é lançar o DVD – o 13º do grupo 
– intitulado de Pastoril Profano 
em Um São João Maior que o 
Mundo, gravado no último mês 
de julho, no Teatro Santa Roza, 
localizado no centro da capital. 
“De todos os trabalhos já reali-
zados pela Companhia, este é o 
que tem maior interatividade 
com a plateia”, disse ele. 

“No espetáculo, as pasto-
ras dos cordões encarnado e 
azul vão realizando prendas e 
jogos para, numa disputa entre 
os santos Antônio e Pedro - me-
diada por São João - saber, com 
a ajuda do público, qual deles é 
o mais querido pelo povo. Com 
isso, a cada dia de apresentação, 
o resultado pode ser diferente, 
porque vai depender da escolha 
da plateia, o que leva a uma in-
teratividade com o público”, co-
mentou Edilson Alves. 

O DVD – que custa R$ 10 – 
será lançado a cada dia de espe-
táculo, informou Edilson Alves, 
lembrando que essa interativi-
dade foi mantida com o público, 
durante a estreia do espetáculo 
no último Maior São João do 
Mundo, em Campina Grande. No 
mês seguinte, já no Santa Roza, 
em João Pessoa, a montagem foi 
reapresentada, quando houve a 
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gravação para o DVD, que agora 
estará sendo lançado, prosse-
guiu ele.

Um São João Maior que o 
Mundo conta a história da eterna 
disputa dos cordões do Pastoril 
Profano, representado pelas 
cores encarnado e azul. Nesta 
versão, as pastoras do cordão 
encarnado vão ter que disputar 
com as pastoras do cordão azul 
quem vai conseguir hastear pri-
meiro a bandeira do santo que 
seu cordão está representando. 
“Com bastante irreverência, o 
texto homenageia o São João 
da Paraíba fazendo menção aos 
santos festejados no período, 
criando uma “disputa santa” en-
tre Santo Antônio e S. Pedro para 
saber qual dos dois é “mais for-
te”- isso é variável, pois depende 
muito da colaboração do público 
que participa diretamente do 
espetáculo”, comentou o diretor 
Edilson Alves, acrescentando 
que alguns símbolos que tra-
dicionalmente representam a 
festa popular são utilizados no 
espetáculo, por remeterem ao 
nascimento de São João, a exem-

plo da fogueira, as comidas típi-
cas e os fogos.

No enredo do espetáculo 
estarão os dois cordões de pas-
toras, cada um comandado pela 
Mestra (cordão encarnado) e 
Contramestra (cordão azul). E, 
posicionado no centro, o velho, 
conhecido como Dengoso, mas 
que é conhecido por diversos 
outros apelidos, sendo uma es-
pécie de bufão, ou então palhaço 
de circo, que comanda as jorna-
das (cantos das pastoras) e se 
esparrama em piadas, numa atu-
ação que ressalta o histrionismo 
e a improvisação. Seus diálogos 
com as pastoras são cheios de 
duplo sentido e, com o público, 
puxa discussão, brincadeiras, faz 
trejeitos e entoa canções adapta-
das às suas necessidades. 

“A tradição diz que pastoril 
só se apresenta durante os feste-
jos natalinos A gente quer fazer 
diferente, e pensando nisso é 
que o enredo deste novo espe-
táculo se desenrola. Ao longo da 
trama há muitas simpatias para 
arranjar casamento, muito forró, 
concurso para eleger a Rainha 

do Milho do Maior São João do 
Mundo, uma quadrilha onde a 
plateia participa e, é claro, com 
muito humor e irreverência, 
marca registrada do grupo”, con-
cluiu Edilson Alves, diretor da 
Companhia Paraibana de Comé-
dia e do novo espetáculo.

Além do próprio Edilson 
Alves (velho Dengoso), o elen-
co é formado pelos seguin-
tes atores: Adeilton Pereira 
(Biuzinha), Dinarte Silva (Ve-
rinha), Alessandro Tchê (Cei-
cinha), Sérgio Lucena (Irmã 
Luzinete), Alessandro Barros 
(a Mudinha) e Billy William 
(Magali Mel). A cenografia, fi-
gurinos, iluminação e os ade-
reços da montagem são da 
responsabilidade de Nelson 
Alexandre, enquanto a trilha 
sonora – que é tocada ao vivo 
– é executada pelos músicos 
Lourenço Molla (sanfona) e 
Milton Lima (pandeiro).  

Errol Morris vai realizar documentário 
sobre Donald Rumsfeld

O ex-secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, 
será objeto de um documentário “provocativo” dirigido pelo 
cineasta Errol Morris. 0 diretor de Sob as Névoas da Guerra 
e Procedimento Operacional Padrão, que fez uma parceria 
com a empresa responsável pela viabilização do filme Uma 
Verdade Inconveniente para produzir The Known Unknown: 
The Life and Times de Donald Rumsfeld, com lançamento 
previsto para 2013. O documentário será elaborado a partir 
de entrevistas com Rumsfeld, assim como material do arqui-
vo pessoal do ex-secretário. Este não será o primeiro docu-
mentário de Morris sobre um secretário de Defesa dos EUA. 
Ele perfilou Robert S. McNamara no documentário Sob as 
Névoas da Guerra, que lhe valeu um Oscar. O título do novo 
filme é pensado para ser um jogo de palavras tiradas de um 
discurso feito por Rumsfeld em 2002.

Freud Ilustrado

Nas idas recentes às livrarias me deparei com Entendendo 
Freud, da editora Leya. Ao folhear esse livro, me lembrei do período 
inicial na universidade. Fazia sucesso a coleção Primeiros Passos, da 
editora Brasiliense, entre os alunos iniciantes. A coleção trazia temas 
como “O Que é Filosofia”, “O Que é Psicologia”, “O Que é Comunicação” 
e muitos outros. Aqui e ali tinha um professor indicando esses tex-
tos para seminários. E nos fichamentos pra nota eles já eram leitura 
obrigatória.

Grande parte da turma gostava da forma didática, objetiva com 
que estudiosos falavam para leitores iniciantes sobre temas comple-
xos. A bem da verdade dependia do assunto e do autor.

A coleção da editora Leya tem um quê da coleção Primeiros 
Passos. O conceito da série é abordar temas fundamentais de ciência, 
filosofia, psicologia, política e linguística. Um especialista escreve so-
bre um tema e cada volume vem acompanhado de ilustrações.

A proposta da coleção é tornar acessível ao leitor temas comple-
xos, sem perder o conteúdo ou o rigor acadêmico. O volume Enten-
dendo Freud narra a vida e as ideias do pai da Psicanálise. Faz uma 
introdução à Teoria do Inconsciente, Complexo de Édipo, Narcisismo, 
Ego e Superego. E busca uma forma lúdica de tratar desses assuntos.

Na obra a história de Sigmund Freud e as suas ideias constituem 
uma cadeia intersemiótica que pode ser entendida a partir dos re-
cursos da edição. Isso se verifica na própria distribuição gráfica que 
lembra uma história em quadrinhos. Utilizando-se dessa arte, a obra 
traz informações úteis e objetivas para leitores iniciantes ou para os 
que desejam informações concisas sobre a matéria. O leitor poderá 
obter, em poucos passos, uma visão das ideias de Freud. 

Além do impacto provocado pelo pensamento de Freud e seu 
reconhecimento internacional, o livro aborda a constituição da Socie-
dade Psicanalítica de Viena, que tinha entre seus membros discípulos 
de Freud, como Carl Jung. A obra mostra a admiração que um tinha 
pelo outro e o momento da dissidência.

Carl Jung foi o primeiro a testar os métodos psicanalíticos de 
Freud em doenças psicóticas mais graves do que neuroses. Jung ata-
ca a raiz da descoberta de Freud sobre as origens sexuais e infantis 
dos transtornos neuróticos. Em uma de suas viagens, em 1912, Jung 
intensificou as críticas ao pai da Psicanálise. “Freud considerou a in-
dependência de Jung como uma resistência ao inconsciente desejo de 
destruir o pai”, informa a obra.

Entendendo Freud é escrito pelo canandense Richard Appig-
nanesi, o primeiro editor da coleção Introducing, autor também dos 
guias Post-modernism e Lenin.  As ilustrações são do artista argen-
tino Oscar Zarate, já premiado pelo seu romance em quadrinhos A 
Small Killing.

A coleção da editora Leya, que já lançou, entre nós, os volumes 
Entendendo Jung e Teoria Quântica, é sucesso em vários países do 
mundo. Vamos ver como será sua recepção no Brasil.

Sandra Moura
Doutora em Comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com
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A cantora inglesa 
Adele esteve nos estúdios 
Abbey Road no início desse 
mês, onde está acontecen-
do as gravações da trilha 
sonora de 007 – Operação 
Skyfall, o novo filme do 
agente secreto James Bond. 
De acordo com o site do 
tabloide The Sun, tudo 
leva a crer que a cantora 
de 24 anos, participará 
do álbum, cantando o 
tema de abertura. Thomas 
Newman, que já compôs 
as trilhas de Procurando 
Nemo, Um Sonho de Liber-
dade, Wall-E e Foi Apenas 
um Sonho, é quem vai as-
sinar a produção dirigida 
pelo britânico Sam Men-
des. 007 – Operação Skyfall 
deve estrear no dia 26 de 
outubro no Reino Unido. 

Adele deve cantar 
tema de abertura 
do novo 007

A mexicana Patricia 
Riggen dirigirá um filme 
sobre os 33 mineiros que 
em 2010 permaneceram 
70 dias sob a terra em uma 
jazida do norte do Chile e 
que foram resgatados com 
sucesso, segundo informou 
o produtor Mike Meda-
voy. Ele escolheu Patricia 
para este filme, cujo nome 
provisório é The 33, pelo 
“talento, humanidade e 
humor” que viu em Sob a 
Mesma Lua, rodado com 
um orçamento de US$ 2 
milhões e vendido por US$ 
5 milhões à Fox Searchlight 
e The Weinstein Company, 
arrecadando depois mais de 
US$ 23 milhões no mundo 
todo. O filme terá roteiro de 
José Rivera, de Diários de 
Motocicleta.

Patricia Riggen vai 
dirigir filme sobre 
os mineiros do Chile

Mídias em destaque
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Em cartaz

O Legado
Bourne

Jeremy Renner como Aaron Cross no filme O Legado Bourne

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, 
desencadeando situações que 
saem do controle. 

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 2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 
4: 13h, 15h50, 18h40 e 21h40. Tambiá 1: 15h, 
17h30 e 20h.

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. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

SerViço

Espetáculo: Um São João Maior 
que  o Mundo
Direção: edilson Alves
Grupo: Cia. Paraibana de Comédia
Lançamento: DVD Pastoril Profano 
em Um São João Maior que o Mundo 
Preço: r$ 10
Data: Hoje
Horário: 20h
Local: Teatro de Arena do espaço 
Cultural, em João Pessoa
Endereço: rua Abdias Gomes 
Almeida, 800, Tambauzinho
Temporada: Neste sábado (14) e 
domingo (15)
Ingressos antecipados: r$ 10 
(estudante e idoso acima de 65 
anos) e r$ 20 (inteira); na hora (a 
partir das 18h), r$ 15 (estudante e 
idoso acima de 65 anos) e r$ 30 
(inteira)
Informações: (83) 8887- 4788 / 
8831-6521 / 9915-6504
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LANÇAMENTO

A importância da História
O presidente do TRE-PB, Marcos Cavalcanti, lança hoje, livro 
contendo julgamentos de grande repercussão na Paraíba  

Resultado de uma profunda 
pesquisa em casos concre-
tos do Judiciário no Estado, 
o livro Processos e Julgados 
Históricos da Paraíba (Editora 
JB, 600 páginas e com ilustra-
ções) será lançado hoje, a par-
tir das 16h, no Salão Nobre do 

Tribunal de Justiça da Paraíba, localizado no 
centro de João Pessoa, pelo presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral e desembargador do 
TJPB, Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 
“Nós fizemos uma coletânea de maior im-
portância histórica”, ressaltou ele. Na sole-
nidade, também haverá a distribuição do 
11º número do informativo Judiciarius, que 
é um dos meios de comunicação produzidos 
pela Gerência de Comunicação do Tribunal.

Assinado, também, pelas historiadoras 
Glorinete Pimentel Rodrigues, Irene Ro-
drigues da Silva Fernandes, Laura Helena 
Baracuhy Amorim, Maria da Paz Antão de 
Albuquerque e Zeluiza da Silva Formiga 
Brandão, o livro aborda julgamentos de 
grande repercussão no Estado, ocorridos nos 
períodos do Império e República. 

Ao ressaltar a importância da obra, o pre-
sidente do Tribunal Regional  Eleitoral da Pa-
raíba, Marcos Cavalcanti de Albuquerque infor-
mou que, dentre os casos coletados estão, por 
exemplo, a penhora de escravos, carta de al-
forria e crimes de grande repercussão, como 
os que vitimaram Félix Araújo, a líder sindical 
Margarida Maria Alves e João Pedro Teixeira, 
das Ligas Camponesas. 

O magistrado, que também é presi-
dente da Comissão Especial de Cultura 
e Memória do Poder Judiciário, ainda 
lembrou que os estudos para a produção 
do livro começaram em 2001, quan-
do estavam sendo dados os primeiros 
passos para a criação do Memorial do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. “Os es-
tudantes e profissionais do Direito, da 
Antropologia e Medicina Legal têm acervo 
significativo nessa obra. Os memoriais 
- físico e virtual - do Tribunal de Justiça 
também resultaram dessas profundas 
pesquisas”, concluiu o desembargador 
Marcos Cavalcanti.

FOTO: Divulgação

O Retábulo é baseado 
na obra do escritor 
pernambucano 
Osman Lins

 

A exposição Eu Coletivo, que 
reúne trabalhos do ilustrador Cláu-
dio Foca, será aberta hoje, às 19h, 
na Aliança Francesa. A mostra, que 
integra o Ciclo Jovens Talentos da 
Paraíba,  fica até 6 de outubro. A 
entrada é franca.

Serão expostos alguns dos 
desenhos e estampas do acervo 
do seu antigo projeto, “Madafoca”, 
criado em 2003 e com o intuito de 
estampar arte em camisetas. Duran-
te o processo criativo, nesse projeto 
foram desenvolvidas ilustrações em 
parceria com outros artistas, so-
mando ideias em coletividade.

Segundo Foca, o objetivo do proje-

to é de fazer com que as pessoas não 
apenas vistam as roupas, mas procu-
rem passar alguma mensagem através 
delas, seja a própria visão de mundo, 
seja o que se sente: “A ‘Madafoca’ veio 
para dar vazão a certas inquietudes. 
O ‘Eu Coletivo’ representa o ‘eu’ e o 
‘coletivo’ em perfeita harmonia”.

Os desenhos de Foca consistem 
em traços fortes e desenhos que 
lembram o graffiti no seu melhor 
estilo. Ele utiliza de uma arte con-
testadora, underground, inteligente 
e com uma pitada de humor crítico. 
Suas principais inspirações e referên-
cias são do universo do skateboard 
e da tatuagem.

Boa notícia para os diretores, atores e téc-
nicos de cinema da capital. A área vai receber 
um investimento de R$ 1 milhão para a pro-
dução de obras de longa e curta-metragens 
através do edital Walfredo Rodrigues, que será 
lançado hoje pela Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), às 19h30, na Estação das Ar-
tes, no bairro Altiplano.

Durante o evento, o diretor executivo da 
Funjope, Lúcio Vilar, relevará os detalhes para 
a inscrição e a seleção dos candidatos. “Esse 
edital responde a uma demanda represada de 
décadas, no sentido de dar um tratamento dig-
no à produção audiovisual paraibana”, disse.

Embora se trate de um edital de incentivo 
à produção audiovisual, o investimento em ci-
nema possibilita a inserção de diversas outras 
linguagens artísticas, o que multiplicará os re-
sultados desse projeto. “Com este edital con-
templamos tanto os envolvidos diretamente 
com as ações cinematográficas, tão carentes 
de incentivo, quanto o artista plástico, que vai 
fazer a cenografia do filme. Também será be-
neficiado o músico, que compõe a trilha sono-
ra, além dos figurinistas e artistas da literatura 
que irão preparar os roteiros”, explicou.

Após a solenidade de lançamento do edital, 

Funjope lança hoje edital de 
incentivo à produção audiovisual

a cineasta Ana Rieper fará uma apresentação 
exclusiva sobre o filme Vou Rifar Meu Coração, 
que erá exibido aos convidados e servidores da 
Prefeitura João Pessoa como parte do projeto 
Cine Municipal. A primeira versão de Vou Rifar 
Meu Coração foi escrita em 2003 e aperfeiçoa-
da ao longo dos anos. O documentário nacional 
se passa pelas estradas do Nordeste e por pe-
quenas cidades do interior, em conversas com 
gente simples e cheias de histórias verdadeiras. 
A cineasta visita dramas e tragédias da paixão 
utilizando como pano de fundo a popularíssima 
(embora ignorada pela grande mídia) música 
brega brasileira.

Homenagem
 Além de o cineasta Walfredo Rodrigues 

– diretor do primeiro longa paraibano, in-
titulado Sob o Céu Nordestino (1929) – dar 
nome ao edital, outra homenagem a ele será 
feita por meio da criação do Museu Walfredo 
Rodrigues. “Estamos fazendo um trabalho de 
garimpo do que sobrou da obra de Walfredo, 
embora as fotografias dele estejam preserva-
das. Nosso objetivo é repatriar o material que 
hoje está disponível na Fundação Joaquim 
Nabuco”, disse Vilar.  

O desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque diz que a obra traz casos como os que penhora de escravos e crimes de grande repercussão no Estado
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Famílias elaboram produtos à base de plantas medicinais
Dezenas de famílias de comuni-

dades de quatro municípios da região 
do Brejo paraibano arranjaram um 
jeito de conviver com a falta de ocu-
pações ofertadas pelo setor privado 
ou público que lhes garantam rendas. 
Com a produção e a comercialização 
de sabonetes líquidos e sólidos, po-
madas e velas perfumadas e decora-
tivas e produtos de higiene domésti-
ca produzidos de forma artesanal e 
sustentável com plantas medicinais, 
o Grupo Comunidade Ação – Chã da 
Barra, localizada na zona rural do mu-
nicípio de Alagoa Nova, vive um des-
ses momentos bons, atualmente.

Paralelo aos negócios do Chã da 
Barra, se encontra também os grupos 
Timbaúba Viva, do município de Espe-
rança, a Associação de Pai Domingos, 
de Lagoa Seca, e o Grupo de Produção 
de Areial. As atividades de todas essas 
comunidades é resultado de uma arti-
culação do Projeto Rio Mamanguape, 
patrocinado pela Petrobras, através 
do Programa Petrobras Ambiental.

Capacitação de famílias
As famílias desses grupos de pro-

dução foram submetidas a um curso 
de capacitação envolvendo plantas 
medicinais e, posteriormente, trans-
formados em produtos artesanais. 
O treinamento foi ministrado pela 
bióloga e técnica do Projeto Rio Ma-
manguape, Josilda de França Xavier, 
durante a I Semana da Água de Alagoa 
Nova.

O Grupo de Produção Timbaú-
ba Viva, assim como os demais, tam-
bém estão procurando diversificar a 
sua produção com o uso de um bom 
designer. Recentemente, a Cooperati-
va de Projetos, Assistência Técnica e 
Capacitação do Nordeste Ltda (Coo-
pacne), que executa o Projeto Rio Ma-
manguape, patrocinado pela Petro-
bras, através do Programa Petrobras 
Ambiental estabeleceu parceria com 
o Projeto Cooperar, do Governo do 
Estado, com o objetivo de melhorar o 
resultado da produção das famílias.

Uma das primeiras iniciativas 
com este objetivo foi a visita do desig-
ner Sérgio Mattos ao Grupo de Produ-
ção Timbaúba Viva, no município de 
Esperança, distante 159 quilômetros 
de João Pessoa, em junho passado. A 
visita teve o objetivo de apresentar ao 
profissional os produtos já fabricados 
pelo grupo, as matérias primas utiliza-
das e as técnicas de produção.

Consultoria para o Cooperar
Sérgio Mattos é um profissional 

com experiência de trabalho em vá-
rios grupos de produção artesanal 
na Paraíba e no Rio Grande do Norte 
e frequentemente realiza trabalhos 
de consultoria para o Projeto Coope-
rar na Paraíba. Na ocasião, o designer 
conheceu o processo de fabricação de 
sabonetes sólidos, registrou muitos 
produtos com fotografias, conversou 
com os participantes do grupo sobre 
a qualidade dos produtos, os tipos e 
qualidade das embalagens utilizadas 
para a comercialização, além dos mer-
cados consumidores já atingidos e 
pretendidos pelo grupo.

Sérgio Mattos realizou a visita ao 
Grupo Timbaúba Viva acompanhado 
da bióloga e técnica da Coopacne, Jo-
silda Xavier, que acompanha os gru-
pos de produção artesanal instalados 
em Esperança, Alagoa Nova, Lagoa 
Seca e Areial. O designer também co-
nheceu o viveiro de mudas do Projeto 
Timbaúba Verde.

Foi em julho passado que os 
grupos do Projeto Rio Mamanguape, 
receberam materiais e embalagens 
para agregar valor aos produtos e 
facilitar a comercialização. Foram re-
passadas 52 embalagens para acon-
dicionarem os artigos que produzem.

Sustentabilidade

Cerca de 25 mil trabalhadores 
desempregados realizam 
curso de capacitação no país

Foto: Divulgação

A participação na 8ª Feira Re-
gional de Turismo Rural (Ruraltur), 
que ocorreu em Campina Grande 
no último dia 30, e no Circuito Ca-
minhos do Frio, em Alagoa Nova, 
no dia 31 passado, rendeu frutos 
ao Grupo artesanal Comunidade 
em Ação - Chã da Barra, e também 
numa grande divulgação do tra-
balho da comunidade. E, ainda, no 
surgimento de várias possibilida-

des de intercâmbio e comércio com 
outros profissionais, grupos e insti-
tuições que atuam na área.

O Chã da Barra, nos dois even-
tos, apresentou seus produtos, dis-
tribuiu folderes sobre o Projeto Rio 
Mamanguape, e sobre as plantas 
medicinais e manteve contatos com 
o público e com profissionais da 
área de turismo. Uma boa parte da 
produção do grupo, principalmente 

sabonetes com plantas medicinais 
e pomadas e solução cicatrizantes, 
foi comercializada. 

Mais de 150 pessoas visitaram 
o estande nos dois dias do evento e 
foram atendidas por integrantes do 
grupo, com o acompanhamento da 
bióloga e doutoranda em Engenha-
ria Agrícola técnica do Projeto Rio 
Mamanguape, Josilda Xavier. 

Segundo a avaliação de Josil-

da Xavier, os resultados da parti-
cipação do Grupo Comunidade em 
Ação - Chã da Barra na Ruraltur 
foram positivos. “Foi a primeira 
participação num evento. Eles tive-
ram a oportunidade de expor o seu 
trabalho e abrir a possibilidade de 
futuros intercâmbios, pois muitos 
visitantes levaram os contatos e de-
monstraram interesse em conhecer 
melhor o trabalho”.

Chã da Barra obtém sucesso em negócios futuros

Petrobras capacita para projetos sociais
 João Pessoa vai sediar en-

tre os dias 15 e 16 deste mês as 
caravanas sociais e ambientais 
da Petrobras, que vai percorrer 
29 cidades de todos os Estados 
do país. Em cada localidade, se-
rão promovidas duas oficinas 
gratuitas e abertas ao público, 
com objetivo de capacitar e es-
clarecer dúvidas dos interessa-
dos na elaboração de projetos 
sociais e ambientais.

As caravanas acontecerão 
até o próximo dia 19 de outu-
bro para divulgar os programas 
de patrocínio ambiental e social 
da Petrobras e seus critérios, 
permitindo assim a igualdade 
de acesso aos interessados. As 
inscrições para a seleção públi-

ca de projetos estão previstas 
para começar ainda no segun-
do semestre de 2012.

Roteiro do programa
No primeiro dia da carava-

na, será apresentado o roteiro 
de elaboração de projetos do 
Programa Petrobras Desenvol-
vimento & Cidadania, destina-
do ao patrocínio de projetos 
de geração de renda e oportu-
nidade de trabalho, educação 
para a qualificação profissio-
nal e garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.

No dia seguinte, serão 
apresentadas as informações 
sobre o Programa Petrobras 
Ambiental. Com o tema Água 

e Clima: contribuições para o 
desenvolvimento sustentável, o 
Programa possui três linhas de 
atuação: gestão de corpos hí-
dricos superficiais e subterrâne-
os; recuperação ou conservação 
de espécies e ambientes costei-
ros, marinhos e de água doce; e 
fixação de carbono e emissões 
evitadas.

Como forma de demo-
cratizar o acesso aos recursos 
e garantir a transparência do 
processo de patrocínio, a Petro-
bras realiza seleções públicas 
nacionais a cada dois anos. Em 
2010, a seleção do Programa 
Petrobras Desenvolvimento & 
Cidadania recebeu 5183 inscri-
ções e selecionou 113 projetos 

sociais. Na seleção do Programa 
Petrobras Ambiental foram ins-
critos 928 projetos, dos quais 44 
foram contemplados.

Caravanas da 
estatal estarão 
entre os dias 
15 e 16 em João 
Pessoa aonde 
farão oficinas 
gratuitas

Produtos da comunidade Chã da Barra tiveram boa divulgação e venda em estande da Feira Regional de Turismo Rural que ocorreu em Campina Grande
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Capacitação envolve 25 mil no país
trabalhadores desempregados

Cursos são aplicados através 
do Pronatec para pessoas que 
recebem seguro desemprego

Pessoas que estão desem-
pregadas e recebem o seguro-
-desemprego podem realizar 
cursos de qualificação profis-
sional por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Prona-
tec).

Atualmente, cerca de 25 
mil trabalhadores desem-
pregados são atendidos pelo 
programa e 50 mil estão pré-
-matriculados, segundo le-
vantamento do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). O 
governo pretende beneficiar 
120 mil pessoas até o final de 
2012.

O Estado que teve a maior 
quantidade de desemprega-
dos interessados foi o Rio de 
Janeiro, com 7,5 mil matricu-
lados; seguido por São Paulo, 
com 7 mil; e Mato Grosso, com 
6,4 mil. Roraima, por outro 
lado, contabilizou 15 inscritos. 
Outros estados com poucas 
matrículas foram o Amapá, 
com 23, e o Maranhão, com 30.

Bolsa
Os interessados são 

atendidos pelo Pronatec na 
modalidade Bolsa Formação 
Seguro-Desemprego, que tem 
como objetivo capacitar os be-
neficiários do seguro-desem-
prego com cursos de formação 
inicial continuada.

“O Pronatec Seguro-
-Desemprego vem realizando 
um forte trabalho de melho-
ria da qualificação profissional 
dos beneficiários, melhorando 
substancialmente suas chances 
de retornar ao mercado de 
trabalho em um menor espaço 
de tempo”, avalia o diretor do 
Departamento de Empresas 

projeto capacita 
detentas no dF

Brasília – As detentas do Pre-
sídio Feminino do Distrito Federal 
(PFDF) poderão fazer capacitação 
profissional enquanto cumprem 
pena para, quando estiverem em 
liberdade, voltarem ao mercado de 
trabalho. Entre os cursos que serão 
oferecidos estão os de manicure, 
maquiadora, cabeleireira, auxiliar 
de cozinha, esteticista e secre-
tariado.

 A cada três dias de curso, 
elas reduzem um dia da pena.

No último dia 11, a Defenso-
ria Pública do DF, as secretarias 
de Segurança e da Mulher do DF 
e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) iniciaram 
as primeiras atividades do Pro-
grama Fênix, parceria entre essas 
instituições para oferecer cursos 
profissionalizantes a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, como 
adolescentes em confronto com a 
lei, mulheres, idosos e internos do 
sistema prisional.

Um mutirão realizado hoje 
no PFDF, com assistência jurídica 
às internas, palestras e prestação 
de serviços, como corte de cabelo, 
depilação e massagem, marcou 
a inauguração do programa, que 
ainda será implementado em outras 
instituições.

“Temos de dar atenção não 
só às mulheres em liberdade, 
mas às do sistema prisional tam-
bém, para quando recuperaram 
a liberdade terem uma perspec-
tiva de cidadania. Precisamos 
prepará-las para o retorno à vida, 
para tomarem outros rumos. Isso 
eleva a autoestima delas”, disse 
a secretária da Mulher do DF, Ol-
gamir Amância Ferreira.

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

mostra de robótica 
vai premiar alunos 

Rio de Janeiro - A Mostra 
Nacional de Robótica está pro-
gramada para o período de 17 a 
21 de outubro, em Fortaleza (CE), 
e ocorrerá simultaneamente às 
competições Brasileira e Latino-
Americana de Robótica, voltadas 
para estudantes de nível superior; 
às finais da Olimpíada Brasileira 
de Robótica (OBR), que envolvem 
50 mil alunos do Ensino Funda-
mental, Médio e Técnico de todo 
o país; ao Simpósio Latino-Ameri-
cano de Robótica e ao 1º Simpósio 
Brasileiro de Robótica.

De acordo com o professor 
Alexandre Simões, da Universi-
dade Estadual de São Paulo (Un-
esp), um dos coordenadores da 
mostra, o objetivo é “que a gente 
divulgue ciência e tecnologia para 
os jovens, de uma forma geral, 
e promova o reconhecimento 
dos jovens talentos”. O evento 
pretende também estimular os 
jovens para a área da Engenha-
ria “que, sabidamente, não vai ter 
profissionais em número sufi-
ciente na próxima década, ante o 
crescimento do Brasil”.

O interesse demonstrado 
pelo público levou à prorrogação, 
até a próxima sexta-feira, das 
inscrições para a mostra. As in-
scrições devem ser feitas no en-
dereço eletrônico www.mnr.org.
br. Esta é a segunda vez que o 
evento ocorre no país, ressaltou 
Simões. 

As inscrições estão abertas a 
estudantes dos níveis fundamen-
tal, médio, técnico, superior, pós-
graduandos ou pesquisadores de 
qualquer instituição do país com 
trabalhos na área da robótica. A 
ideia, acrescentou o professor, é 
que a mostra seja o mais inclusiva 
possível.

e Salário do MTE, Rodolfo To-
relly.

Desde julho deste ano, 
os trabalhadores de capitais 
e regiões metropolitanas de 
todo o país que solicitarem 
o seguro-desemprego pela 
terceira vez em um período 
de dez anos terão que fazer o 
curso de qualificação. O segu-
rado deve apresentar o com-
provante de matrícula nos 
cursos no ato do recebimento 
do benefício, nas agências da 
Caixa Econômica Federal. Os 

cursos são reconhecidos pelo 
MTE ou pelo Ministério da 
Educação (MEC) e possuem 
carga horária mínima de 160 
horas.

Sesi e Senai
Os trabalhadores rece-

berão o benefício ao longo da 
realização dos cursos, que se-
rão gratuitos e oferecidos por 
serviços nacionais de aprendi-
zagem, como o Serviço Social 
da Indústria (Sesi), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai). O pagamento 
do seguro-desemprego é um 
benefício garantido na Consti-
tuição Brasileira que tem por 
objetivo, além de prover assis-
tência financeira temporária 
ao trabalhador desemprega-
do sem justa causa, auxiliá-lo 
na manutenção e na busca de 
emprego, promovendo para 
tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e qua-
lificação profissional.

Cursos oferecidos
O Pronatec também 

atende outras modalidades 
destinadas a estudantes ou 
pessoas empregadas, é o caso 
do Bolsa Formação Estudante 
e o Bolsa Formação Trabalha-
dor. São 220 cursos ofereci-
dos distribuídos em 13 eixos 
tecnológicos, que se encon-
tram no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos e constitui-
-se em referência e fonte de 
orientação para a oferta dos 
cursos técnicos no país.

Melhoria no processo de qualificação ajuda os trabalhadores a retornarem ao mercado em um menor espaço de tempo

Foto: Divulgação

120 mil pessoas deverão 
ser beneficiadas neste ano

Brasília – O Governo Fe-
deral estima que, até o final 
de 2012, 120 mil pessoas sem 
emprego deverão ser bene-
ficiadas. Os desempregados 
são atendidos pelo Pronatec 
na modalidade Bolsa For-
mação Seguro-Desemprego, 
que conta também com 50 
mil pré-matriculados. Ainda 
fazem parte do Pronatec, o 
Bolsa Formação Estudante e o 
Bolsa Formação Trabalhador, 
dos quais participam pessoas 
empregadas.

O objetivo do Bolsa For-
mação Seguro-Desemprego é 
associar o recebimento do be-
nefício à demanda por mão de 
obra, por meio da qualificação 
profissional. Para ter acesso 
ao seguro-desemprego, pode 
haver a exigência de com-
provante de matrícula e de 
frequência do trabalhador em 
curso de formação ou de qua-
lificação com carga mínima de 
160 horas.

Os trabalhadores que 
recorrerem ao seguro-desem-
prego pela terceira vez pode-
rão ser encaminhados  dire-
tamente pelo MTE a cursos 
de formação, de acordo com 
a escolaridade e o perfil pro-
fissional.

“O Pronatec Seguro-De-
semprego vem realizando um 
forte trabalho de melhoria da 
qualificação profissional dos 
beneficiários, melhorando 
substancialmente suas chan-
ces de retornar ao mercado de 
trabalho em um menor espa-
ço de tempo”, disse, em nota, 
o diretor do Departamento de 
Empregos e Salário do MTE, 
Rodolfo Torelly.

O dirigente estima que o 
programa encerre 2012 com 
mais 120 mil segurados em 
sala de aula. “Para 2013, este 
número deverá alcançar um 
patamar recorde, dando cum-
primento fiel ao que determi-
na a legislação do programa”, 
afirmou.

Brasília – O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) pre-
tende investir R$ 3 bilhões até 2014 
na expansão de sua rede de educação 
profissional, que oferece atualmente 
3 mil cursos de aprendizagem, qua-
lificação e aperfeiçoamento técnico 
nas 471 unidades fixas e 326 unidades 
móveis espalhadas pelo país. Metade 
do dinheiro sairá de empréstimo do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

O diretor-geral do Senai, Rafael 
Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, ex-
-secretário de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Bahia, adiantou que a 
maior parte do investimento será con-
centrada nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, em razão da nova geo-
grafia econômica do Brasil, provocada 
pela melhor distribuição territorial da 
indústria.

Inovação tecnológica
Exemplo disso, segundo ele, é a in-

versão de R$ 170 milhões que o Senai 
fará em Pernambuco, nos próximos 
três anos, em qualificação profissional 
para a indústria e na disseminação 
de inovação tecnológica. A medida 
foi dada na semana passada pelo 
presidente da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade, ao governador do Estado, 
Eduardo Campos.

O investimento se justifica, de 
acordo com o dirigente do Senai, por-
que muitos projetos industriais estão 
sendo implantados em Pernambuco, 
principalmente nos setores automotivo, 

farmacoquímico, naval e de petróleo, 
que vão gerar mais de 30 mil empre-
gos, e falta mão de obra especializada 
para atender à demanda. O objetivo do 
Senai, segundo ele, é apoiar a competi-
tividade da indústria no Estado.

Rafael Lucchesi disse que a carência 
de mão de obra qualificada é muito 
grande no país, além de a pouca ofer-
ta de trabalhadores formados ser mal 
distribuída. Isso leva o Senai a investir 
em educação, que “tem efeito direto 
na melhoria da produtividade e na 
promoção de novas tecnologias”. E a 
inovação, acrescentou, é fundamental 
na conquista de vantagens como a di-
ferenciação de produtos, incorporação 
de funcionalidades e até mesmo a con-
cepção de novos produtos e modelos 
de negócios.

70 anos de atuação
Esse é o tema de um trabalho de-

senvolvido desde 1942, ano de criação 
do Senai, adiantou Lucchesi. Segundo 
ele, em 70 anos de atuação a institui-
ção investiu na competitividade das 
28 áreas da indústria e  preparou, até 
o fim do ano passado, 55 milhões de 
profissionais.

O diretor lembrou que outro 
aspecto importante no desempenho 
do Senai é a atuação disseminada em 
quase metade dos 5.565 municípios do 
país. E essa capilaridade, acrescentou, 
deve aumentar, em virtude das neces-
sidades geradas por uma economia em 
constante expansão e que deve investir 
quase US$ 650 bilhões  (R$ 1,114 trilhão 
a preços de hoje) no período 2011-2015.

Senai investirá r$ 3 bilhões em 
educação profissional até 2014

bolsa FormaÇÃo

Pessoas que re-
correrem ao se-
guro-desempre-
go pela terceira 
vez poderão ser 
encaminhadas a 
cursos profis-
sionalizantes 
pelo MtE
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Atividade externa torna escola mais atrativa 
As saídas pedagógicas ocorrem 

habitualmente na Escola Municipal 
Professor Washington Manoel de 
Souza, no município fluminense de 
Queimados. “As visitas contribuem 
para tornar a aprendizagem mais 
estimulante e enriquecedora e tam-
bém para a expansão das fronteiras 
entre o espaço escolar e o mundo 
externo”, ressalta Denise Guerra 
dos Santos, professora de educa-
ção física. “As saídas pedagógicas 
trazem riquezas de conhecimen-
tos simultâneos, além do conteúdo 
proposto”, salienta Fátima Muniz, 
professora de história.

Em geral, as duas trabalham de 
forma interdisciplinar. Os passeios 
são imaginados individualmente, 
mas discutidos e realizados com 
apoio mútuo e, invariavelmente, 
com a participação de outros pro-
fessores. “Sempre planejamos as 
saídas em conjunto“, diz Fátima, 
que leciona turmas do sétimo ano 
do Ensino Fundamental. “Trocamos 
sugestões e a nossa participação é 
intensa.”

Segundo Denise, que dá aulas 
a turmas de oitavo e nono anos do 
Ensino Fundamental, os alunos têm, 
durante as visitas, a oportunidade 
de conhecer lugares interessantes 
e divertidos. Também entram em 
contato, de forma dinâmica e agra-
dável, com o conteúdo pedagógico e 
com projetos das respectivas séries 
e das diversas disciplinas.

Laços humanos
“As saídas também se propõem 

a estreitar os laços entre alunos de 
diferentes turmas, a escola, a família 
e a sociedade como um todo, favo-
recendo as relações de convivência 
e desenvolvendo a capacidade de 
trabalhar em grupo”, explica Denise, 
que está há oito anos no magistério. 

Graduada em educação física 
e em musicoterapia, com pós-gra-
duação em psicomotricidade e em 
cultura africana e afro-brasileira, 
ela acredita que os passeios desen-
volvem, ainda, qualidades como 

Expansão das fronteiras

Em ações fora das salas de aulas, os alunos se deparam com riquezas de conhecimentos e estreitam os laços entre estudantes de diferentes turmas 
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empenho, organização, flexibilida-
de, tolerância, espírito esportivo, 
princípios éticos e de cidadania.

Tradições nordestinas 
Com licenciatura plena em his-

tória e 32 anos de magistério, Fáti-
ma já teve dois projetos premiados 
no Concurso Professor Alberto Pir-
ro, promovido pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Em julho, ela 
promoveu visita ao Centro Munici-
pal Luiz Gonzaga de Tradições Nor-
destinas, em São Cristóvão, bairro 
da Zona Norte do Rio de Janeiro, ca-
pital. Um dos propósitos do passeio 
foi o de levar os estudantes a com-
preender o êxodo nordestino e sua 

relação com a ocupação da Baixada 
Fluminense, região na qual está in-
serido o município de Queimados. 
A professora pretendeu, ainda, es-
timular os alunos a analisar as pró-
prias origens, reconhecer o legado 
político e social do Nordeste no mu-
nicípio e valorizar a contribuição 
nordestina na ocupação da região.

Depois do passeio, os estudan-
tes sintetizaram as observações por 
meio da produção de literatura de 
cordel, relatórios, gráficos, dese-
nhos, dobraduras, pinturas, com 
dramatizações e confecção de ban-
deirolas e bonecos. Todos os traba-
lhos foram expostos na escola.

No mesmo mês, a professora 

Denise promoveu visita ao Belmon-
te Futebol Clube, com a participa-
ção de estudantes dos três últimos 
anos do Ensino Fundamental. O 
passeio fez parte do projeto His-
tórias da Capoeira e do Futebol de 
Queimados, desenvolvido por ela 
na disciplina de educação física. Na 
escola, Denise incentivou debate 
para troca de impressões, exposi-
ção de dúvidas e resumo das expe-
riências vividas pelos estudantes.

Também este ano, as duas 
professoras levaram os alunos ao 
centro do Rio de Janeiro para co-
nhecer o Museu Histórico Nacional 
e o Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB). Para este semestre, estão 

previstas visitas ao Espaço Cultural 
da Marinha do Brasil, também no 
centro da capital, e à Vila Olímpica 
de Queimados. Lá, os estudantes 
conhecerão as aulas de capoeira de 
Mestre Comprido.

“As saídas pedagógicas são en-
riquecedoras”, avalia a orientadora 
educacional Cilene Maria Caval-
canti. Ela observa que os passeios 
permitem o contato com o conteú-
do programático de forma dinâmi-
ca e desenvolvem a capacidade de 
trabalho em equipe. Para Cilene, as 
visitas estimulam princípios éticos 
e de cidadania entre os alunos e es-
treitam os laços entre família, esco-
la e comunidade. 

No município de Caruaru, no 
Agreste pernambucano, a Escola 
Municipal Pedro de Souza promove 
saídas pedagógicas regulares com 
os estudantes. “O objetivo é mostrar 
de forma concreta o que é trabalha-
do em sala de aula”, explica a profes-
sora polivalente Daniele Fernanda e 
Silva, que leciona a turma do quinto 
ano do Ensino Fundamental.

Segundo a professora, as visi-
tas possibilitam o contato concreto 
dos alunos com a temática desen-
volvida em sala de aula. Outro be-
nefício é o estímulo à observação e 
à atenção que as visitas despertam 
nos estudantes. Após os passeios, 
ela orienta a produção de textos e 
determina aos alunos a apresenta-
ção de relatórios ou realização de 
pesquisas e minisseminários.

Formada em pedagogia, há 13 
anos no magistério, Daniele inclui 
as visitas ao Jardim Zoológico de 
Recife - Horto Dois Irmãos -, em 
2010 e em 2011, entre as mais im-
portantes que realizou com estu-
dantes. Isso porque foi possível ver, 
de perto, animais até então conhe-
cidos apenas por meio de livros ou 
da televisão.

As visitas são desenvolvidas 
em conjunto pelos professores. 
“Combinamos o local a ser visitado 
e, após o passeio, cada um traba-
lha aquilo que foi visto em sua área 
de atuação”, explica Daniele. Ela já 
programou nova visita ao zoológico 
para outubro próximo. 

As saídas pedagógicas da es-
cola estão inseridas no programa 

Mais Educação do Ministério da 
Educação. Na visão da diretora da 
escola, Caterine Esteves Xavier, o 
aluno aprende, com as atividades 
externas, o teórico por meio do 
concreto.

Leitura 
A professora Roseli Vinhola 

Moraes, coordenadora da bibliote-
ca da escola, participa de trabalho 
de incentivo à leitura, entre os es-
tudantes, que inclui a realização de 
atividades externas. “É o projeto 
Brigada Leitora e da Cidadania, que 
tem o objetivo de formar cidadãos 
leitores críticos e conscientes de 
seus direitos e deveres”, salienta.

Os alunos são treinados para 
realizar atividades que incluem lei-
tura de poesias e histórias, além de 
brincadeiras infantis. Formada em 
pedagogia, com especialização em 
supervisão escolar e gestão peda-
gógica, Roseli atende turmas de to-
dos os anos do Ensino Fundamental 
e da educação de jovens e adultos. 

Entre as atividades realizadas 
pelos alunos da Brigada Leitora, al-
gumas merecem destaque, como as 
visitas ao refúgio ecológico Charles 
Darwin, no município de Igarassu, em 
parceria com a professora de ciências, 
e ao Parque Ambiental de Caruaru. 
Outra saída importante foi a visita 
ao Quilombo do Castainho, em Gara-
nhuns, em parceria com o professor 
de história. Além de conhecerem a 
comunidade quilombola, os estudan-
tes participaram de festival de contos 
africanos com alunos do município.

A ampliação do repertório cultural dos es-
tudantes e o aprendizado do conteúdo siste-
matizado em sala de aula por meio da vivência 
são alguns resultados obtidos por uma esco-
la de São Paulo ao promover frequentes saí-
das pedagógicas. Alunos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Comandante Garcia 
D’Ávila já conheceram museus, centros cultu-
rais e patrimônios históricos. Novas visitas es-
tão programadas para o restante do ano letivo.

“As saídas pedagógicas são fundamentais, 
pois ampliam os horizontes dos alunos e abrem 
novas perspectivas”, assegura a diretora da es-
cola, Marly Alves de Souza. As atividades exter-
nas, segundo ela, contribuem para a melhoria 
do ensino, pois permitem ao estudante experi-
mentar vários espaços de aprendizagem. Além 
do grande auxílio pedagógico, a diretora res-
salta que as atividades promovem melhor inte-
ração dos alunos entre si e com os professores. 
Pedagoga com especialização em orientação 
educacional e supervisão escolar, Marly tem 27 
anos de magistério. Há três, exerce a direção.

As saídas pedagógicas são programadas 
de maneira a adequar os projetos desenvolvi-
dos na escola ao calendário cultural da cidade. 
São precedidas de visita prévia de professores 
e coordenadores para melhor organizar as ati-
vidades. 

Segundo a professora Solange Boudeux, as 
saídas contribuem para enriquecer os conheci-
mentos culturais dos estudantes e ampliam a 
leitura do mundo. “Nada substitui o contato 
com a obra de arte e o conhecimento in loco 
dos patrimônios históricos e objetos de estu-
do”, ressalta. Com 25 anos de magistério, for-

mada em artes plásticas e educação artística, 
Solange dá aulas a alunos do quinto ao oita-
vo ano do Ensino Fundamental. “O objetivo 
das saídas é suscitar o respeito às diferenças, 
diversificar o olhar do aluno cidadão para as 
diferentes culturas, minimizar o preconceito e 
promover a tolerância numa cidade tão diver-
sificada quanto São Paulo”, explica. 

Inclusão
Professora de português de turmas do sexto 

e do sétimo anos do Ensino Fundamental, Sílvia 
Sato Taramoto considera as visitas pedagógicas 
importantes por possibilitar aos alunos a obten-
ção de conhecimentos relevantes. “Elas tam-
bém proporcionam inclusão social, ao despertar 
valores de cidadania”, analisa. “Além disso, os 
alunos passam a conhecer seu ambiente e tudo 
o que ele pode oferecer”, diz Sílvia. Graduada 
em pedagogia e em letras (português e inglês), 
ela está há 15 anos no magistério.

Imprensa
Várias visitas pedagógicas são registradas 

por uma equipe de estudantes, que integra a 
chamada imprensa jovem da escola. O grupo 
de alunos, do Ensino Fundamental, atua como 
jornalistas-mirins. Eles filmam, fotografam, 
editam e divulgam o material no blog da esco-
la. Para isso, contam com a ajuda dos professo-
res de informática educativa. 

Entre as visitas feitas no primeiro semestre 
de 2012 estão as realizadas ao Centro Cultural 
Banco do Brasil, durante a exposição Índia: Cul-
tura, Religiosidade, Hábitos e Costumes, e ao 
Memorial da América Latina. 

Estudantes paulistas conhecem museus
Caruaru incentiva saídas pedagógicas
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100 anos de Missão
A ASSOCIART PARAÍBA abre amanhã a coletiva 

“Arquidiocese: 100 anos de Missão”, a partir das 19h, no 
Centro Cultural São Francisco, com apresentação do Coral 
da Câmara Municipal de João Pessoa.

Participam da mostra os artistas Ana Lúcia Pinto, Ana 
Garcia, Célia Gondim, Célia Romeiro, Evanice Santos, Juliana 
Alves, Percy Fragoso, Nadja Anjos, Selma Sanches, Fernanda 
Rolim, Marletti Assis, Fátima Queiroga, José Otávio Porpino, 
Lúcia França, Maurílio Estrela e Wilson Figueiredo.

A aniversariante de hoje, Ana Corina Teixeira e sua filha Maria Eduarda que 
neste sábado comemora quinze anos
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Semana do Administrador
     TERMINA HOJE a Semana do Adminis-
trador que o Iesp e a FatecPB realizam com 
a finalidade de proporcionar ao aluno um 
olhar extra-classe sobre seu curso.

O evento, que tem como tema “Gestão 
e Desenvolvimento”, é composto por um 
painel sobre a Administração e suas áreas, 
a partir de exibição de filmes e palestras de 
Alexandre Ramos Demito, Aureliano Gama, 
Beto Chaves, Guilherme Baia, Kezo Amorim, 
Luciana Coutinho Vilhena, Marcelo Paiva, 
Reinaldo Sigue e Sérgio Onizuka.

 O TRIBUNAL DO TRABALHO DA PARAÍBA está 
integrando a partir de agora a rede de informações do 
Portal LexML, que é conhecido como o “google das leis”. 
Pela ferramenta de busca do LexML podem ser encon-
tradas leis, decretos, acórdãos, súmulas, jurisprudências, 
projetos de leis e outros documentos. 
 Toda a infraestrutura para isso é proveniente de 
projeto do Senado Federal e o endereço é http://www.
lexml.gov.br.

Sras. Lucimar Padilha Gari-
baldi, Ana Corina Teixeira e 
Tereza Marinho, promotor 
Murilo Lemos, procuradora 
Ilcléa Gomes de Souza Ne-
ves, advogados Abílio Forte 
Negreiros Neto e Luciano 
Bernardo, executivo Marcílio 
Franca, médica Tereza Men-
donça, publicitário Eduardo 
Correia, Marcos Paiva, empre-
sário Lamartino Barbosa de 
Sousa.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Se os teus princípios 
morais te deixam triste, 
podes estar certo de que 
estão errados”

“Sou composta por urgên-
cias: minhas alegrias são 
intensas; minhas tristezas 
absolutas”

ROBERT STEVENSON CLARICE LISPECTOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
   Quem quiser  aprender 
como se faz um delicioso Suflé 
de Camrarão ou um Medalhão de 
Carne a Pomodoro, aqui uma dica 
importante: Suzana Brindeiro vai 
ensinar essas e outras receitas 
na aula almoço que realiza neste 
sábado, a partir das 9h no Espaço 
Gourmet.
   O Espaço fica localizado na 
Maison du Chef e maiores infor-
mações poderão ser obtidas pelo 
telefone 3247-4900.

Zum Zum Zum
   Será neste sábado, às 18h no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Bessa, 
a missa de sétimo dia de falecimento do ex-senador Amir Gaudêncio.

Momento feliz entre amigos: George Carneiro Braga, Valderi Melo, Murilo Lemos que aniversaria 
hoje, Miguel Bernardo e João Araújo
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Google das leis

Modismo multicor
TEXTURAS, DECORAÇÕES, cores fortes e aplicações 

de detalhes para o verão 2013 dominaram as coleções de 
esmaltes da semana de moda de New York.

A febre já chegou a João Pessoa e por onde passo 
vejo mulheres usando as mais incríveis combinações em 
suas unhas feitas por excelentes profissionais. 

Desfiles sustentáveis
ALUNOS DO CURSO  Design de 

Moda do Unipê, sob a coordenação 
da professora e artista plástica La-
rissa Uchôa,  estão preparando uma 
coleção de bijuterias feita com lixo 
eletrônico que será exibida durante a 
Feira do Empreendedor, que acontece 
dias 19 a 22 deste mês no Forrock. 
Além da mostra, também serão rea-
lizados desfiles sustentáveis e ofici-
nas de customização de camisetas, 
moulage e colagem criativa.

Zé Lins, o pássaro poeta

OS 55 ANOS da morte do escritor José Lins do 
Rêgo estão sendo relembrados pela Funesc através 
de exposição e peça teatral.

A exposição José Lins do Rêgo, o Adeus da Im-
prensa está montada defronte ao Banco do Brasil 
no Espaço Cultural e fica até o dia 30 deste mês. 
Já o espetáculo Zé Lins - o Pássaro Poeta, assinada 
pelo grupo Engenho Imaginário, com texto de livre 
adaptação baseado na obra de Ana Maria Machado 
e direção de Valeska Picado, será apresentada neste 
sábado e domingo no Theatro Santa Roza.

Arquitetas Ana Helena Andrade e Ângela Diniz

Advogados

   Os sapatos e sandálias metalizados invadem as vitrines deste 
próximo verão. Muitos já podem ser vistos em lojas como Calzature, Tell 
Passo e Datelli.

   E por falar na Datelli, a loja de Telma Lopes vai passar por uma reformu-
lação trazendo mais conforto para sua seleta clientela.

 O CONSELHO  
Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
presidido por Ophir 
Filgueiras Cavalcante 
Júnior e a OAB/PB, sob 
o comando de Odon 
Bezerra Cavalcanti So-
brinho, convidando para 
a solenidade de inau-
guração das reformas 
realizadas nas insta-
lações da seccional da 
Paraíba. Será hoje, às 
19h, com coquetel para 
convidados.

 O PROFESSOR E ESCRITOR paraibano 
Washington Rocha, que no meu tempo de Lyceu 
Paraibano liderava movimentos estudantis em prol 
da liberdade, vai agitar neste domingo o Clube dos 
Maçons, em Olinda, Pernambuco.
 Lá, Washington vai lançar seu livro A Comis-
são e a Verdade - Sobre Anos de Chumbo e Anistia, 
com palestra do mesmo e sessão de autógrafos. A 
obra já foi lançada em João Pessoa, no Sebo Cultu-
ral no início do último mês de agosto.

Anos de Chumbo

Aquiles e Lucimar Padilha Garibaldi, ela está aniversariando hoje

Saúde
 UMA OFICINA 
de qualificação para 
formar multiplicadores 
de prevenção em DST/
Aids e Hepatites Virais 
para pessoas surdas 
está sendo realizada até 
amanhã em João Pessoa 
pela Secretaria de Saúde 
do Estado. O evento é 
uma parceria com a ONG 
Tampopo, de Pernambuco 
e está sendo realizada na 
Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador 
de Deficiência.

Ação solidária
 UMA GRANDE 
mobilização foi realizada 
ontem nas agências do 
Banco do Brasil em toda 
a Paraíba entre funcioná-
rios e correntistas. 
 Tudo para divul-
gar a parceria firma-
da entre a instituição 
bancária e o Hospital 
Napoleão Laureano que vai 
permitir uma arrecadação 
sistemática de recursos 
destinados à custear pro-
cedimentos importantes 
realizados naquele hospital, 
no tratamento contra o 
câncer, mas que não são 
cobertos pelo SUS.

   Pelo pouco já apresentado vamos assistir um verdadeiro desfile de 
peças envelhecidas e rendas, além dos chapéus, na nova novela das seis, 
Lado a Lado.
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Carteira de Identidade  
passa a ser digital e 
sai em 72 horas
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Após 119 dias em greve 
e sem ganhos reais nos salá-
rios, os professores das Uni-
versidades Federais da Pa-
raíba e de Campina Grande 
decidiram, em assembleias, 
encerrar os movimentos e 
voltarem às salas de aula. 
Os docentes da UFPB reto-
mam as atividades em todos 
os campi da instituição na 
próxima segunda-feira (17), 
e os da UFCG só voltarão no 
próximo dia 24, após a rees-
truturação do calendário.

Na UFPB, os docentes 
aprovaram o fim da greve 
por 316 votos a favor (sen-
do 268 em João Pessoa, 12 
em Areia e 36 em Bananei-
ras), 43 contrários (25 em 
João Pessoa, 18 em Areia e 
nenhum em Bananeiras), e 
sete abstenções (cinco em 
João Pessoa, duas em Areia 
e nenhuma em Bananeiras). 
Os professores pretendem, 
entretanto, continuar a 
mobilização a fim de fazer 
pressão contra o projeto en-
viado pelo Governo Federal 
ao Congresso propondo rea-
juste salarial de 25% a 45% 
para ser pago até o ano de 
2015.

Na UFCG, os docentes 
decidiram retornar às au-
las no dia 24 e, a exemplo 
dos docentes da UFPB, con-
tinuarão mobilizados por 
melhores condições de tra-
balho e reestruturação da 
carreira. Segundo a assesso-
ria da Aduf-CG, com a pro-
posta de reajuste salarial 
do Governo Federal os do-
centes não tiveram ganhos 
reais nos salários, mas sim 
perdas, em razão da divi-
são da proposta de reajuste 
até o ano de 2015.  Agora a 
discussão dos professores 
das duas universidades será 
sobre a reposição do calen-
dário escolar, uma vez que 
os estudantes ficaram sem 
aulas por mais de 100 dias. 

Na capital, docentes voltam 
ao trabalho na segunda
e em CG, só no dia 24

José Alves
zavieira2@gmail.com

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Professores

Acaba greve na UFPB e UFCG
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1o semestre deve ser concluído até novembro

As universidades federais da Paraíba e 
de Campina Grande deverão realizar reuni-
ões na próxima semana para definir o calen-
dário escolar com o fim da greve nas duas 
instituições superior de ensino e a decisão 
para o reinício das aulas. No domingo, um 
dia antes da volta as aulas, a greve terá com-
pletado 123 dias.

Na Universidade Federal da Paraíba, se-
gundo o pró-reitor de Graduação, Valdir Bar-
bosa, entre os dias 24 e 25, será apresentada 
proposta ao Conselho Superior de Ensino Per-
fil e Extensão (Consepe) sobre o calendário 
escolar, principalmente a reposição das aulas 
do 1º semestre – 2012.1.

A UFPB deve concluir o 1º semestre deste 
ano até o início do mês de novembro e, em 
seguida, serão iniciadas as matrículas dos alu-
nos do período 2012.2.

Todo esforço será feito pela Reitoria da 
universidade para que os alunos não sejam 
prejudicados e garantiu que não será neces-
sária a realização de calendário extra, mas 
lembrou que as aulas devem se estender até 
fevereiro 2013.

UfCG
O pró-reitor de Ensino da Universidade 

Federal de Campina Grande, Vicemário Si-
mões, disse que mesmo com o final da greve 
não há expectativas de datas para definição 
do calendário escolar. 

Vicemário Simões informou que o perí-

odo de reposição das aulas só será discutido 
e definido pela Pró-Reitoria após a Reitoria 
receber comunicação oficial do sindicato.

Ele antecipou que restam seis semanas 
de aula e uma de exames, sendo sete no to-
tal para o encerramento do período 2012.2, 
pois, tudo depende da reprogramação das 
aulas restantes para o final do atual período.  
Simões deixou claro que a Pró-reitoria de En-
sino da UFCG terá o cuidado de reservar um 
prazo para que os alunos que moram fora de 
Campina Grande não sejam prejudicados.

O pró-reitor informou que não há ne-
nhuma discussão preliminar sobre matrículas 
ou outros pontos do calendário escolar, como 
o início do período 2012.2.”A decisão sobre 
o calendário será um ato administrativo da 
Pró-Reitoria de Ensino”, esclareceu.
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Reunidos em assembleia, 
ontem, os professores 
decidiram voltar ao trabalho

Pró-Reitoria adia matrículas automáticas
A Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB),  por meio da Pró-Reitoria de Gradu-
ação (PRG), divulgou ontem um comunicado 
informando que em razão da paralisação dos 
servidores técnico-administrativos e docentes 
das universidades federais, as matrículas au-
tomáticas para ingresso no segundo  período 
de 2012  letivo (2012.2) dos feras dos campi 
de João Pessoa, Areia, Bananeiras e Litoral 
Norte (Mamanguape e Rio Tinto), para o 1º 
período de 2012.1,  que estavam programa-
das para este mês foram transferidas para de-
pois da conclusão dos períodos.

A Coordenação de Escolaridade (CO-
DESC), órgão da Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG), afirmou em seu comunicado nº 8/2012 
que oportunamente, dever ser informado no 
endereço eletrônico www.prg.ufpb.br às no-
vas datas para matrículas  e quando se dará o 
início dos períodos letivos 2012.2.

Conforme o comunicado da Pró-Reitroria 
de Graduação (PRG), pelos mesmos motivos, 
estão suspensas as matrículas on line e nas co-
ordenações dos respectivos cursos dos alunos 
veteranos para os referidos períodos letivos 
dos quatro campi da instituição.

Outras informações e esclarecimentos na 
Coordenação de Escolaridade no térreo do 
prédio da Reitoria no Campus de João Pessoa 
no endereço www.prg.ufpb.br ou no telefo-
ne (83) 3216 7136. As matrículas em alguns campi, entre eles o de João Pessoa, foram transferidas por causa da greve

FOTO: Evandro Pereira
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Carteira de identidade passa 
a ser digital e sai em 72 horas

As carteiras de identi-
dade, a partir de agora, serão 
digitalizadas e emitidas em 
até 72 horas. As pessoas não 
terão mais que levar fotogra-
fias e também não “melar” os 
dedos durante as impressões 
digitais. O documento tam-
bém evita falsificações. O novo 
sistema foi inaugurado ontem, 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho, em solenidade na Casa 
da Cidadania, no Bairro de 
Jaguaribe, na capital. Até ama-
nhã, o serviço está disponibili-
zado apenas para maiores de 
60 anos, na sede do Instituto 
de Polícia Científica, no Cristo 
Redentor. Na próxima sema-
na, a Casa da Cidadania de Ja-
guaribe estará atendendo ao 
público. A previsão é de que, 
até o final do mês de outubro, 
onde estiver um posto do IPC 
na Paraíba, a carteira poderá 
ser adquirida já com novos 
moldes.

“Este sistema tem um in-
vestimento direto com contra-
tação de software, empresas 
de equipamentos que remonta 
mais de 200 mil reais. É um 
investimento muito grande 
naquilo que chamo de intelec-
tualidade da nossa polícia. O 
sistema dará mais segurança 
na emissão da carteira de iden-
tidade, de fazer um reconheci-
mento facial, inclusive digital e 
ao mesmo tempo compor um 
novo banco de dados para os 
setores de segurança e para as 
próprias pessoas, já que temos 
um grande número de docu-
mentos falsos”, disse o gover-
nador Ricardo Coutinho.

Durante a inauguração 

do novo sistema de carteira 
de identidade digital, foi feita 
uma demonstração de como 
funciona o programa de com-
putador, que permite a produ-
ção de carteiras de identidade 
eletronicamente. O próprio 
governador recebeu o seu do-
cumento digitalizado. Além de 
Ricardo Coutinho, estiveram 
presentes o secretário Estadu-
al de Defesa e Segurança So-
cial, Cláudio Lima; a secretária 
Estadual de Desenvolvimento 
Humano, Aparecida Ramos; o 
diretor-geral do Instituto de 
Polícia Científica (IPC), Hum-
berto Pontes; o comandante 
geral da Polícia Militar, coro-
nel Euller Chaves, dentre ou-
tras autoridades.

“O sistema, produzido na 
Paraíba, dará mais seguran-
ça ao processo de produção 
e emissão do documento no 
Estado, pois vai garantir a for-
mação de um banco de dados 
a partir do armazenamento 
de informações cadastrais e 
biomédicas do identificado, 
como assinatura digital e foto-
grafia. Assim, um cidadão que 
tiver uma carteira de identida-
de emitida pelo IPC paraibano 
não poderá fazê-lo novamente 
utilizando outro nome”, garan-
tiu o diretor geral do Instituto 
de Polícia Científica, Humber-
to Pontes.

O diretor do IPC fez ver 
à população a necessidade 
das pessoas retirarem a car-
teira de identidade dentro 
deste novo sistema. “Se trata 
da carteira de identidade to-
talmente automatizada. Além 
da questão estética e da facili-
dade para as pessoas, o novo 
sistema traz a segurança de 
se ter um documento de iden-
tidade altamente seguro. A 
partir deste sistema, uma pes-
soa jamais poderá tirar mais 
de uma identidade”, afirmou 

Humberto, acrescentando que 
“a partir de agora, a Paraíba, a 
exemplo de poucos Estados, 
terá segurança precisa de que 
não estará emitindo um docu-
mento falso”.

Desenvolvimento 
A emissão da nova car-

teira de identidade de for-
ma digitalizada, nas Casas 
da Cidadania instaladas na 
Paraíba, será mais um servi-
ço a ser prestada à popula-
ção pelo Governo do Estado, 
que foi comemorado ontem 
pela secretária estadual de 
Desenvolvimento Humano, 
Aparecida Ramos. Segundo 
ela, a implantação deste ser-
viço aumentará ainda mais o 
percentual de atendimento 

ao público, como já vem ocor-
rendo diariamente nas oito 
Casas da Cidadania.

A secretária voltou a fazer 
um balanço das atividades das 
Casas da Cidadania, demons-
trando assim um expressivo 
serviço à população. “Juntas, 
de janeiro a julho deste ano, as 
oito Casas da Cidadania aten-
deram 1,1 milhão de pessoas, 
quase o total de atendimentos 
registrados durante o ano pas-
sado, que foi de 1,3 milhão”, 
disse Aparecida Ramos, acres-
centando que  as Casas são 
vinculadas à Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh) e oferecem mais 
de 20 serviços à população.

Aparecida Ramos infor-
mou que a Casa da Cidadania 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) conta agora 
com um Comitê Técnico de 
Saúde da População Negra, 
que vai discutir e pactuar 
ações que visem à promo-
ção da equidade racial na 
atenção à saúde, bem como 
será responsável pela ela-
boração do plano de ação 
de saúde da população ne-
gra. Seus integrantes, que 
ainda serão designados, 
deverão atuar nos mais di-
versos órgãos governamen-
tais e setores relacionados 
à saúde e ONGs que possam 
contribuir com o trabalho.

A portaria criando o co-
mitê foi publicada no Diário 
Oficial do Estado de ontem, 
mas a gerente de Atenção Bá-
sica da Secretaria de Estado 
da Saúde, Suzyanne Araújo 
Moraes, informou que, des-
de novembro, o Comitê Téc-
nico de Saúde da População 
Negra vem atuando no âm-
bito da SES, mas agora, com 
sua oficialização, será criado 
um regimento interno e, en-
tre outras ações, deverá au-
xiliar a secretaria na decisão 
estratégica de saúde para a 
população negra paraibana 
e definir uma linha de ação 
dentro do sistema público 
de saúde para o combate ao 
racismo institucional. A co-

missão ainda vai fomentar 
as ações de fortalecimento 
da política nacional voltada 
para atenção à população 
negra.

Ela adiantou que entre 
as ações a serem promovi-
das pelo comitê destacam-
-se cursos de capacitação, 
especialmente para pro-
fissionais que atuam com 
a doença falciforme – que 
atinge a maioria da popu-
lação negra –, ações educa-
tivas, de esporte e lazer, de 
identidade étnica e de ge-
ração de renda a serem de-
senvolvidas nos 36 núcleos 
de quilombolas existentes 
no Estado, entre outras.

Suzyanne Araújo disse 
ainda que o comitê também 
promoverá o controle social, 
planejando e avaliando a 
aplicação dos recursos. “Em 
todas essas ações deveremos 
contar com o apoio dos mo-
vimentos sociais e da Secre-
taria da Mulher e da Diversi-
dade Humana”, enfatizou.

De acordo com o Censo 
2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – 
IBGE, do total de 3.766.528 
habitantes paraibanos, mais 
da metade – 1.994.319 se 
declararam de cor parda, en-
quanto 211.359 afirmaram 
ser de cor preta. (CC)

Comitê Técnico de 
Saúde é oficializado

POPULAÇÃO NEGRA

Até o final do mês, a Pa-
raíba contará com um Centro 
de Referência em Esclerose 
Múltipla, que funcionará na 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio à Pessoa Portadora 
de Deficiência da Paraíba – 
Funad. Para isso, o secretário 
de Saúde, Waldson Dias de 
Souza, oficializou a criação 
do centro em portaria publi-
cada no Diário Oficial do Es-
tado de ontem.

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, destacou a 
importância da criação do 
Centro de Referência em Es-
clerose Múltipla na definição 
do diagnóstico da doença, ten-
do em vista que muitos casos 
são subnotificados na Paraíba. 
Segundo ela, por ser uma do-
ença de difícil diagnóstico não 
existe uma estatística, mas 
adiantou que atualmente são 
178 pessoas cadastradas nos 
serviços de saúde.

Simone Jordão acrescen-
tou que o espaço destinado 
para funcionamento do Cen-
tro de Referência em Esclero-
se Múltipla está praticamente 
pronto e deverá entrar em 
funcionamento até o final 
deste mês, oferecendo assis-
tência médica especializada, 
serviço social, fisioterapia e 
fonoaudiólogo, dispensação 

e aplicação de medicamentos, 
com atenção farmacêutica e 
de enfermagem.

“Além de ser um espa-
ço de atendimento, o centro 
também vai funcionar como 
equipamento de fomento à 
pesquisa, estudos e forma-
ção de profissionais”, afir-
mou a presidente da Funad, 
observando que os portado-
res de esclerose múltipla, a 
partir de agora, não ficarão 
perambulando nas unidades 
de saúde quando os profis-
sionais desconfiarem dos 
sintomas da doença.

Para o vice-presidente 
da Associação Paraibana 
de Esclerose Múltipla (Ap-
bem), Marcolino Barros, a 
criação do centro de refe-
rência é uma grande vitória 
para os portadores da do-
ença. “O centro vai permitir 
que o diagnóstico seja feito 
precocemente. Isso é muito 
difícil hoje em dia, já que se 
trata de um diagnóstico fei-
to por exclusão. Esse centro 
será fundamental e a Paraíba 
vai ganhar em qualidade de 
atendimento, pois o profis-
sional terá para onde enca-
minhar o paciente com escle-
rose múltipla”, ressaltou.

Marcolino Barros expli-
cou que a esclerose múltipla 
é uma doença de difícil diag-
nóstico porque se confunde 
com outras patologias, pois 

Estado terá centro de referência na Funad
ESCLEROSE MÚLTIPLA

seus sintomas iniciais podem 
aparecer e desaparecer re-
pentinamente (surtos).  “A es-
clerose múltipla é uma doença 
degenerativa do sistema ner-
voso central e que se caracte-
riza por se apresentar em sur-
tos”, explicou adiantando que 
o diagnóstico somente pode 
ser dado após uma combina-
ção de exames clínicos especí-
ficos e ressonância magnética.

Os  sintomas mais co-
muns são: dormência em 

qualquer parte do corpo, 
perda das funções motoras, 
visão dupla ou perda mo-
mentânea da visão, dor sem 
causa específica, dificuldade 
para caminhar, fadiga, de-
sequilíbrio, tremores e di-
ficuldades de controlar os 
movimentos, entre outros. A 
doença atinge principalmen-
te adultos jovens entre 20 e 
40 anos, sendo na grande 
maioria do sexo feminino e 
de pele branca.

Novo sistema vai garantir 
mais agilidade e segurança 
na confecção do documento

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

instalada no Shopping Tam-
biá, no centro da capital foi a 
que teve o volume maior de 
atendimentos neste período. 
No total, foram 416.370 aten-
didas nos sete primeiros me-

ses de 2012. A Casa da Cidada-
nia em Campina Grande vem 
logo em seguida com 233.301 
atendimentos, seguida da de 
Jaguaribe, com um total de 
225.498 registros.

Com o novo sistma, ninguém precisará mais “melar” o dedo

Simone Jordão, da Funad, destacou a importância do centro

Durante a inauguração, ontem, o governador Ricardo Coutinho recebeu sua nova carteira de identidade já digitalizada
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Uma parceria entre Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária na Paraíba 
(Incra-PB), a prestadora de 
serviços Consplan - Consulto-
ria e Planejamento de Proje-
tos Agropecuários e  o Servi-
ço Social do Comérico (Sesc) 
irá possibilitar a distribuição 
de alimentos às famílias dos 
assentamentos do Agreste 
paraibano, que ainda estão 
sofrendo com os efeitos da 
longa estiagem deste ano. 

Segundo o superinten-
dente regional do Incra, Inte-
rino, Cleofas Caju, as famílias 
beneficiadas irão receber 
alimentos quinzenalmente. 
“É uma forma de amenizar a 
situação de insegurança ali-
mentar dessas famílias, que 
perderam praticamente toda 
produção agrícola, por causa 
da seca”, disse Caju.

Técnicos da Consplan, 
que presta assistência técnica 
a assentamentos do Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) na Pa-
raíba, juntamente com esta-
giárias das áreas de Nutrição 
e Serviço Social do Banco de 
Alimentos do Sesc, estiveram 
nos Assentamentos Nossa Se-
nhora Aparecida I e Pau Bra-
sil, no município de Itabaiana, 
para cadastrar as 44 famílias 
das duas áreas, no Programa 
Mesa Brasil do Sesc.

O chefe da Divisão de De-
senvolvimento de Projetos de 
Assentamento do Incra-PB, 
Marcos Faro, informou que a 
distribuição dos alimentos irá 
começar dentro de 15 dias e 
não tem data prevista para 
terminar. Todo transporte 
dos gêneros alimentícios, 
para os dois assentamentos, 
será viabilizado pelo Incra.

Mesa Brasil
O Mesa Brasil Sesc é 

um programa de segurança 
alimentar e nutricional sus-
tentável, que redistribui ali-
mentos excedentes próprios 
para o consumo ou sem va-
lor comercial. O programa é 
uma ponte que busca onde 
sobra e entrega onde falta, 
contribuindo para diminuir 
o abismo da desigualdade 
social no país. 

O programa é também 
uma ação conjunta que inte-
gra o SESC, empresas, insti-
tuições sociais e voluntários 
no esforço de diminuição 
das carências alimentares e 
do desperdício de alimentos, 
com um papel pró-ativo: de-
monstra que é possí vel mi-
nimizar os efeitos da fome e 
da desnutrição por meio de 
programas sociais práticos, 
a custo reduzido e aplicação 
imediata.

Porém, o programa não 
é uma campanha eventual e 
assistencialista. Tem caráter 
permanente, baseado na par-
ceria e as responsabilidades 
são assumidas por todos os 
segmentos sociais envolvi-
dos, respeitando-se suas es-
pecificidades. As instituições 
sociais fazem parte de um 
esforço conjunto para me-
lhoria da qualidade de vida 
e da cidadania por meio da 
responsabilidade social com-
partilhada. 

Parceria garante alimentos para 
assentamentos atingidos pela seca
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Incra informou que as 
famílias vão receber os 
alimentos quinzenalmente

FOTO: Divulgação

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
está alertando  os municípios 
sobre a importância da vigilân-
cia permanente  com vistas a 
observância dos casos graves de 
dengue a serem notificados e in-
vestigados em tempo oportuno. 
De acordo com a gerente execu-
tiva de Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares, desde o início 
do ano os técnicos  do Setor de 
Vigilância Epidemiológica foram 
capacitados para realizarem o 
manejo clínico da doença.

Ela explica que o manejo 
clínico da dengue parte da sus-
peita clínica da doença, cujos 
sintomas podem se confundir 
com o de outras doenças.  Talita 
Tavares explica que a observação 
cuidadosa do paciente, princi-
palmente o monitoramento do 
surgimento dos sinais de alarme, 
é primordial para o desfecho 
positivo do caso. A maior aten-
ção deve ser dada à hidratação 
do paciente, seja por via oral, 
seja quando indicar hidratação 
venosa. Um sintoma importante 
é a dor abdominal, que pode 
simular um quadro de abdômen 
agudo.

De acordo com Talita, deve-se 
dar uma maior importância aos 
casos graves (dengue com com-
plicação e febre hemorrágica da 
dengue). Segundo ela, o trabalho 
junto às equipes assistenciais deve 
ser mantido. “Toda manifestação 
clínica inicial da dengue segue 
a forma clássica, e é na remis-
são da febre entre o terceiro e 
sétimo dia que podem aparecer 
as manifestações hemorrágicas 
(espontâneas ou provocadas), di-
minuição das plaquetas e hipo-
tensão”,  afirmou.

Ela explica que todo caso 
que não se enquadrar nos 
parâmetros clínicos de febre 
hemorrágica da dengue (FHD) e 

Governo orienta os municípios sobre o
diagnóstico de casos graves de dengue

INTENSIFICANDO AS AÇÕES

Profissionais são treinados em Santa Rita 
para enfrentar a violência contra a mulher

CAPACITAÇÃO

As Secretarias de Estado 
de Desenvolvimento, da Mu-
lher e Diversidade Humana e 
da Segurança e Defesa Social 
estão realizando em alguns 
municípios uma série de trei-
namentos sobre o enfrenta-
mento à violência contra a 
mulher. Hoje, técnicos das 
três secretarias estarão em 
Santa Rita, que figura entre as 
cidades com mais incidência 
desse tipo de violência.

Durante a capacitação, 
que ocorrerá no Centro de 
Formação Comunitária, no 
Conjunto Marcos Moura, as 
orientações serão repassa-
das a técnicos, líderes comu-
nitários, professores e de-
mais integrantes da Rede de 
Defesa da Mulher no municí-
pio. A coordenadora estadu-

al dos Centros de Referência 
Especializados da Assistên-
cia Social (Creas), Madalena 
Dias, detalhará como fun-
ciona o atendimento às víti-
mas de violência. A mesma 
capacitação foi realizada nos 
municípios de Cabedelo e do 
Conde.

Rede de atenção
No Creas existe uma 

equipe preparada para aten-
der a qualquer tipo de direito 
violado, inclusive, as agres-
sões físicas e psicológicas. 
Em todo o Estado, são 91 
Creas, desses 20 são regio-
nais que atendem juntos a 
197 municípios e os demais 
são municipalizados. De 
acordo com Madalena Dias, 
no primeiro semestre deste 

ano foram registrados nos 
Creas Regionais 32 casos de 
violência física e um de abu-
so sexual contra mulheres. 

Segundo dados do por-
tal www.violenciacontra-
mulher.pb.gov.br, a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
e Defesa Social (SEDS/PB) 
registrou 80 assassinatos 
de mulheres no primeiro 
semestre de 2012. Destes, 
32% são relacionados à vio-
lência doméstica e sexual; 
31% ao envolvimento com 
drogas; 18% a definir; e os 
demais relacionados a ou-
tras causas, como latrocínio 
e vingança. O portal, que 
traz um resumo sobre a pro-
blemática e com instruções 
para as denúncias, é uma 
das ferramentas utilizadas 

pelo Governo do Estado 
para ajudar as vítimas.

Denuncie 
Após a ameaça, violên-

cia física, violência sexual 
ou psicológica, as mulheres 
devem registrar a ocorrência 
na Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mulher 
(Deam) ou em uma delegacia 
comum/distrital, procurar o 
Creas ou um Centro de Refe-
rência da Mulher, que aten-
dem mulheres em situação 
de violência com assistente 
social, psicólogo e advogado. 
Os juizados especializados 
e a Defensoria Pública rea-
lizam atendimento jurídico 
com mais celeridade.

As vítimas também de-
vem procurar a Unidade de 

Saúde da Família, maternida-
de ou hospital mais próximo 
para receber atendimento 
emergencial e encaminha-
mento para os serviços de 
referência.

Em casos de estupro, 
procurar imediatamente, ou 
no máximo em 72 horas, o 
serviço de saúde para reali-
zar a contracepção de emer-
gência e evitar gravidez de-
corrente do estupro, além de 
fazer a prevenção às DSTs/
Aids e hepatite viral.

Em casos de ameaças, 
com risco de morte, a víti-
ma pode ser encaminhada 
à Casa Abrigo Aryane Thais, 
em João Pessoa. Existe tam-
bém o número 197 da polícia 
para denúncias de violência 
contra a mulher.

dengue clássica (DC) e seguirem 
com complicações neurológicas, 
sintomas cardiorrespiratórios, 
insuficiência hepática, derrame 
pleural e outras complicações, 
se caracteriza como dengue clás-
sica com complicação (DCC). 
As manifestações neurológicas 
incluem: delírio, sonolência, 
depressão, coma, irritabilidade 
extrema, psicose, demência, 
amnésia, paralisias e sinais 
de meningite e, geralmente, 
surgem no final do período fe-
bril ou na convalescença.

“Sempre é hora de relem-
brarmos os sinais de alerta que 
indicam a possibilidade de quad-
ros graves como: dores abdomi-
nais fortes e contínuas; vômitos 
persistentes; tonturas ao levantar 
(hipotensão postural); diferença 
entre as pressões máxima e míni-
ma menor do que 2 cm Hg (por 
exemplo: 9 por 7,5 ou 10 por 8,5); 

fígado e baço dolorosos; vômi-
tos hemorrágicos ou presença de 
sangue nas fezes; extremidades 
das mãos e dos pés frias e azu-
ladas;  pulso rápido e fino; agi-
tação e/ou letargia; diminuição 
do volume urinário; diminuição 
súbita da temperatura do cor-
po e desconforto respiratório”, 
orientou.

Talita Tavares explicou que a 
dengue é uma doença dinâmica 
que pode evoluir rapidamente 
de uma forma para outra. Assim, 
num quadro de dengue clás-
sica, em dois ou três dias podem 
surgir sangramentos e sinais de 
alerta sugestivos de maior gravi-
dade. Daí surge a necessidade da 
notificação dos casos graves em 
até 24 horas, de acordo com a 
Portaria 104 do MS. A sinalização 
destas situações deve ser infor-
mada ao Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 

Saúde (Cievs), pelo telefone (83) 
8828-2522 (plantão 24 horas).

Dados 
De acordo com último bo-

letim divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde, de 1º de janeiro 
a 6 de setembro foram registrados 
8.171 notificações, das quais 2.079 
já foram descartadas. Foram con-
firmados 4.729 casos de dengue 
clássica, 111 por complicações e 46 
de febre hemorrágica da dengue.

Quanto aos óbitos, a Paraíba 
apresenta sete casos por dengue 
confirmados: um em Itabaiana, 
no mês de março; um em Patos, 
no mês de abril; dois em João 
Pessoa, no mês de junho; um em 
Bayeux e dois em João Pessoa, 
no mês de julho, destes quatro 
tiveram o quadro de FHD e três 
de DCC. Três óbitos continuam 
sob investigação, destes dois em 
João Pessoa e um no Conde.

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, que tem sido motivo de preocupação da área de saúde
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Obra está orçada em R$ 50 mi
CENTRO ADMINISTRATIVO DE CG

Paraíba CAMPINA

O prefeito de Campina Grande 
assina hoje a partir das 10h a 
ordem de serviço para a obra Pela cidade

Ainda de acordo com o MPPB, a PMCG alegou “que a 
surdez não representaria dificuldades de locomoção”. Mas, 
a Associação dos Surdos apresentou cópias de decisões 
judiciais que asseguram aos portadores da deficiência o 
direito à gratuidade nos transportes urbanos.

l MODIfICAçõES

A STTP vem implementando, na reta final da atual gestão, 
uma série de mudanças no trânsito do município, sobretudo no 
que se refere ao sentido de inúmeras ruas e avenidas. O motorista 
campinense está praticamente tendo que reaprender a circular pela 
cidade.

Esclarecimento

A Administração Superior da Universidade Estadual 
da Paraíba esclarece que o processo de aquisição dos 
equipamentos para o Curso de Odontologia do Campus VIII, 
localizado no Município de Araruna, encontra-se em plena 
tramitação, seguindo os passos determinados pela Lei nº 
8.666/93 – Lei de Licitações. O referido processo, alheio à 
vontade da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e da 
Comissão Permanente de Licitação da UEPB, passou por alguns 
transtornos que lhe interromperam a execução em tempo 
hábil, como programado.

Direito

Conscientização

Diante da grande incidência de acidentes, o Hospital de 
Trauma de Campina Grande, em parceria com o Detran, vai re-
alizar a Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem o tema 
“Não exceda a velocidade. Preserve a Vida”. A campanha quer 
conscientizar, sobretudo, os motociclistas.

Areia
 

O Ministério do Turismo (MTur) tem oferecido roteiros 
turísticos brasileiros para os visitantes que desejam conhecer 
as belezas do nosso país. Esta semana, o roteiro escolhido foi 
a Paraíba, com destaque para o município de Areia, no Brejo 
paraibano. O município foi o primeiro lugar do Brasil a dar fim à 
escravidão, dez dias antes da sanção da Lei Áurea. Além deste fato 
curioso, a cidade também é destaque no roteiro do MTur por sua 
importância cultural para o país. 

Será ao lado do ginásio 
“O Meninão”, no bairro de 
Santa Rosa, na esquina da 
Av. Floriano Peixoto com a 
Rua José Sebastião da Silva, 
o endereço do novo Centro 
Administrativo de Campina 
Grande.

A partir das 10h de hoje, 
em solenidade no Gabinete 
da Prefeitura, o prefeito Vene-
ziano Vital do Rêgo deve assi-
nar a ordem de serviço que 
dará início à construção.

O projeto de moderni-
zação administrativa é uma 
proposta do Programa Na-
cional de Apoio à Gestão Ad-
ministrativa e Fiscal dos Mu-
nicípios Brasileiros (PNAFM). 
A obra está orçada em R$ 50 
milhões.

Segundo o prefeito Ve- 

l MAIS MODIfICAçõES
 

Conforme a STTP, agora será instalada uma minirrotatória 
na Avenida Vigário Calixto, além da mudança para sentido 
único de trecho da Rua Dr. Wilson Furtado, que liga a Avenida 
Vigário Calixto e a Avenida Elpídio de Almeida, passando pela 
lateral do Clube Campestre.

FOTO: Divulgação

Detalhes

Lá foi inaugurado o primeiro teatro da Paraíba, bem 
como também é a cidade natal do pintor, romancista e poeta 
Pedro Américo. Entre outras atrações, o município conta com a 
riqueza dos antigos engenhos, cuja história está testemunhada 
no Museu da Rapadura e na Casa do Senhor de Engenho, onde 
os visitantes podem provar aguardente de cana, mel e rapadura 
artesanais, em um ambiente que relembra a história brasileira. 

No Bolshoi 

Uma aluna do corpo de bailarinos da UEPB foi selecionada 
para integrar o corpo de alunos da Escola do Ballet Bolshoi no Brasil. 
Thaianne Rangel Agra Oliveira, de 12 anos, foi a única escolhida entre 
mais de 15 concorrentes que realizaram a última etapa de seleção 
da scola no último sábado, em Campina Grande. A Escola Bolshoi do 
Brasil é a única fora da Rússia, e funciona em Joinville (SC), atuando 
com formação e cultura por meio do ensino da dança. Atualmente, 
a escola educa 342 alunos, e já registrou mais de 140 profissionais 
formados pelos seus cursos. Thaianne deverá ingressar na Escola 
do Ballet Bolshoi no início de 2013.

neziano Vital, a proposta é 
fazer uma obra com beleza 
e funcionalidade, sempre 
à altura das necessidades 
administrativas de Campina 
Grande. O terreno onde será 
construído o Centro Admin-

istrativo mede 56 mil metros 
quadrados de área total, dos 
quais mais de 25 mil metros 
quadrados serão ocupados 
com a construção de cinco 
blocos administrativos. 

Nesses cinco blocos 

serão instaladas as secretari-
as da Prefeitura de Campina 
Grande e alguns órgãos mu-
nicipais, a exemplo do Pro-
con, que atualmente funcion-
am no centro da cidade e em 
outros bairros da cidade.

A Semana Nacional do Trânsito, comemorada no 
próximo dia 17 até 25 deste mês, contará com uma 
variada programação. Os idealizadores da campa-
nha: o Hospital de Trauma, o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), a Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos (STTP) e a Companhia de Po-
liciamento de Trânsito (Cptran) de Campina Grande, 
frisaram o objetivo da conscientização, principal-
mente, aos motociclistas. 

“Não exceda a velocidade. Preserve a vida”. O 
tema escolhido propõe a preservação das vidas, e por 
isso, deve existir a obediência as leis de trânsito. O 
público-alvo, jovens de 18 a 25 anos, receberão infor-
mações das consequências de imprudência a que ve-
nham acontecer. Conforme os dados estatísticos do 
Hospital de Trauma, de janeiro a agosto deste ano, 
6.295 atendimentos foram realizados, referentes a 
acidentes com motocicletas. O número representa 
42% dos atendimentos da unidade hospitalar. 

A abertura da campanha será na Praça da Ban-
deira, às 8h da manhã.  Blitze educativas, também 
estarão participando da ação pelas ruas do centro da 
cidade com a distribuição de panfletos informativos.

Semana Nacional do Trânsito em CG 
terá uma semana de atividades

PREVENçÃO

Kalyenne Antero
Especial para A União

lAbertura
Dia: 17/09/2012 às 8h da manhã
Local: Praça da Bandeira (Centro)

lExibições de vídeos sobre a Educação para o trânsito
Dia: 18/09/2012 às 20h00min
Local: Escola Elpídio de Almeida (Bairro da Prata)
Dia: 19/09/2012 às 09h45minh / 15h45minh e 20h00minh
Local: Escola Nenzinha Cunha Lima (Bairro do Mirante)

lRealização das blitze educativas com distribuição de panfletos 
educativos
Dias: 20 e 21/09/2012 às 8h
Locais: Rua Treze de Maio e Praça da Bandeira

lAtividades educativas ligadas à segurança no trânsito promovi-
das pelo SEST/SENAT
Dias 24 e 25/09 das 8h às 17h00minh
Local: Praça da Bandeira

Maquete disponibilizada na internet do Centro Administrativo Municipal de Campina Grande 

Programação:

O trânsito no bairro do 
Catolé, nas proximidades do 
Estádio O Amigão está sofren-
do alterações em algumas vias 
para melhor fluxo do tráfego 
de veículos. De acordo com a 
Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos do mu-
nicípio (STTP), as mudanças 
estão em fase de conclusão, 
com a sinalização das vias e 
orientação dos condutores e 
pedestres através de agentes 
de trânsito. Segundo o supe-
rintendente da STTP, Salomão 
Augusto, o projeto é uma me-
dida que atende aos anseios da 
população, e visa melhorar a 
estrutura e mobilidade urbana 
de Campina Grande. “Este tra-
balho, assim como outros que 
já realizamos no centro e em 
outros bairros, além da melho-
ria na mobilidade, tem como 
fundamental objetivo garantir 

mais segurança no trânsito”, 
disse Salomão. O superinten-
dente explica que o trabalho 
realizado no Catolé consiste na 
implantação de uma minirro-
tatória na Avenida Vigário Ca-
lixto, na interseção com a Rua 
Engenheiro Saturnino de Brito 
Filho, além da alteração para 
sentido único na Rua Dr. Wil-
son Furtado.

As mudanças começaram 
a ter efeito desde a última ter-
ça-feira. De acordo com o Supe-
rintendente da STTP, os moto-
ristas e pedestres devem ficar 
atento aos novos sentidos de 
tráfego nas vias. “Quem se des-
loca pela Vigário Calixto não 
poderá entrar mais à esquerda 
pela Wilson Furtado, deven-
do seguir pela minirrotatória 
pela Engenheiro Saturnino de 
Brito Filho, o que deve redu-
zir o número de acidentes que 
frequentemente acontecem no 
lugar”, completou Salomão Au-
gusto.

STTP realiza mudanças 
no trânsito do Catolé

MOBIlIDADE

Diogo Almeida
Especial para A União

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomendou à 
Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos (STTP), 
a renovação das carteiras de 
gratuidade no sistema de ôni-
bus urbanos em favor dos por-
tadores de deficiência auditiva 
de Campina Grande. Cerca de 
900 pessoas serão beneficia-
das com a medida. A autarquia 
terá 10 dias para adotar essa 
providência, a contar dessa 
terça-feira (11).

A medida é resultado de 
um inquérito civil público ins-
taurado para apurar denúncia 
de irregularidades praticadas 
no processo de recadastramen-
to dos surdos para a renovação 
do “passe livre”. Diante das su-
postas ilicitudes, o município 
acabou cortando o benefício, 
sob a alegação de que a surdez 
não representaria dificuldades 
de locomoção.

Durante a investigação fei-
ta pelo promotor de Justiça do 

Cidadão de Campina Grande, 
Bertrand de Araújo Asfora, a 
Associação dos Surdos anexou 
ao inquérito civil público, por 
intermédio do seu advogado, 
Félix Araújo Neto, cópias de de-
cisões judiciais que asseguram 
aos portadores dessa deficiên-
cia física o direito à gratuidade 
nos transportes urbanos de 
passageiros. Durante a audi-
ência para tratar do assunto, 
o promotor Bertrand Asfora 
recebeu da própria direção 
da STTP a garantia de que a 
autarquia não faria nenhuma 
objeção à recomendação feita 
pelo Ministério Público, no que 
facilitará uma solução imediata 
para questão.

Para ter direito à carteira 
do “passe livre”, entretanto, o 
beneficiário terá de compro-
var junto ao órgão expedidor 
a sua deficiência auditiva. Ela 
fica evidenciada com a perda 
parcial ou total, de 41 decibéis, 
auferida por audiograma. 

Ministério Público quer 
assegurar “passe livre”

PORTADORES AuDITIVOS

Na pauta

A ordem de serviço para a construção do Centro Ad-
ministrativo de Campina Grande será assinada, hoje, às 10h 
no gabinete do prefeito. O projeto de modernização adminis-
trativa, proposto pelo Programa Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), 
será construído em uma área localizada ao lado do Ginásio de 
Esportes “O Meninão”, na esquina da Avenida Floriano Peixoto 
com a Rua José Sebastião da Silva, no bairro de Santa Rosa e 
está orçada em R$ 50 milhões.



“Nanicos” não têm propostas
DOM ALDO CRITICA:

Candidatos perdem tempo 
atacando adversários, afirma 
o arcebispo da Paraíba

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de setembro de 2012

Governo Federal lança 
programa de combate 
à lavagem de dinheiro
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Agenda dos candidatos

O candidato, pela ma-
nhã, faz panfletagem no bair-
ro de Cruz das Armas. Às 16h, 
faz panfletagem na frente da 
maternidade Frei Damião. À 
noite, tem agenda pessoal.

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato realiza às 
10h reunião com a comunidade 
estudantil, no Centro. Às 14h, 
faz palestra no Auditório do 
Creci, na Torre, onde realiza 
reunião política às 16h. Às 17h, 
faz caminhada no Jardim Cida-
de Universitária. Às 18h45, se 
reúne com vendedores ambu-
lantes em Jaguaribe.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato, das 8h30 
às 15h, grava o Guia Eleitoral. 
Às 16h, faz caminhada no Cen-
tro, com concentração na Rua 
Almeida Barreto, próximo ao 
Tribunal de Justiça. Às 18h, faz 
caminhada no Castelo Branco, 
com concentração no posto 
de gasolina na principal do 
conjunto.

A candidata participa, 
às 10h, de reunião com o juiz 
eleitoral responsável pela pro-
paganda de rua. Às 15h, faz 
divulgação do jornal do PCO, 
o Causa Operária, no Centro 
da cidade e, às 19h, se reúne 
com sua coordenação de cam-
panha.

O candidato realiza, a 
partir das 7h, adesivagem de 
veículos nos Bancários. Às 
9h30, se reúne com sua co-
ordenação de campanha. Às 
17h, faz caminhada em Cruz 
das Armas, com concentração 
ao lado do mercado público. À 
noite, a partir das 19h30, visita 
projetos sociais.

Pela manhã, faz pan-
fletagem no Centro, próximo 
ao Shopping Tambiá. À tarde, 
grava para o Guia Eleitoral. Às 
18h30, faz panfletagem no 
Bairro de Tambiá.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)  

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

O arcebispo da Paraíba, 
Dom Aldo Di Cillo Pagotto, 
afirmou ontem que o nível 
da campanha eleitoral para 
prefeito em João Pessoa está 
melhor que os últimos plei-
tos, mas provocou os candi-
datos a prefeito dos partidos 
pequenos, que, segundo ele, 
não têm propostas concre-
tas para a cidade.

Para o líder religioso, 
o espaço reservado no Guia 
Eleitoral gratuito é muito 
reduzido para as candida-
turas menos expressivas, 
mas destacou que – apesar 
do pouco tempo – os candi-
datos perdem mais tempo 
atacando os adversários 
que apresentando propos-
tas para a população. 

“Os espaços reservados 
aos candidatos de partidos 
menos expressivos são in-
suficientes, mas eles ou se 
expressam mal ou não têm 
tempo sequer para se ex-
pressar. O que assistimos 
no Guia é apenas uma repe-
tição dos minoritários que, 
geralmente, não apresentam 
nada de novidade. São mais 
críticas que propostas, ou 
então propostas muito abs-
tratas e frases feitas”, atacou 
Dom Aldo, não direcionando 
as críticas para nomes espe-
cíficos.

Os candidatos que pos-
suem os menores tempos 
no Guia Eleitoral gratuito 
são Antônio Radical (PSTU); 
Lourdes Sarmento (PCO), 
que disputa pela quinta vez 
a vaga de prefeita de João 
Pessoa; e Renan Palmeira 
(PSOL), que estreia este ano 
como candidato a prefeito. 
Os três contam com ape-
nas um minuto e meio para 
apresentar suas propostas 
aos eleitores pessoenses.

Sem justificativa
Para o arcebispo, a falta 

de tempo no Guia ou de di-
nheiro para contratar gran-
des agências de publicidade 
não justifica a falta de um 
projeto solidificado para 
João Pessoa. “Mais que falta 
de dinheiro e estrutura, acre-
dito que isso significa falta de 
propostas mesmo. Na falta 
de propostas concretas, eles 
ficam na generalidade, com 
um discurso que não dá para 
se concretizar. Enquanto os 
outros estão consubstan-
ciando aquilo que afirmam”, 
ressaltou.

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

 

Depois de três semanas 
sem conseguir registrar quó-
rum e se arrastando em apre-
ciações de vetos que obrigam 
voto secreto, a Assembleia 
Legislativa fez valer o esforço 
concentrado de ontem e, em 
sessão que terminou antes do 
meio-dia, apreciou 175 maté-
rias, entre elas, duas medidas 
provisórias do Governo, 30 
projetos de lei e sete vetos, 
cinco deles mantidos pela 
maioria do plenário.

As duas Medidas Provi-
sórias de autoria do Governo 
dispõem sobre a abertura de 
crédito extraordinário para, 

através da Empasa, atender o 
rebanho atingido pela seca e 
sobre a instituição do Prêmio 
Mestres da Educação e Escola 
de Valor, que representa mais 
um benefício em favor dos 
professores do Estado.

Dos dois Projetos de Re-
solução incluídos na pauta de 
ontem, através de um deles os 
deputado criaram o Procon 
no âmbito do Poder Legisla-
tivo Municipal e, dos trinta 
projetos de autoria dos parla-
mentares, somente dois foram 
retirados de pauta a pedido do 
líder do Governo, Hervázio Be-
zerra (PSDB).

Um desses projetos era 
de autoria do deputado João 
Henrique (DEM), denomi-

nando uma rodovia no Brejo 
paraibano e outro do depu-
tado Caio Roberto (PR), que 
obrigava o Poder Executivo 
a publicar os gastos com via-
gens dos ocupantes de car-
gos do Governo do Estado.

Um projeto, o que deno-
mina de Amir Gaudêncio de 
Queiroz o Centro de Tambaú, 
foi apresentado na hora da ses-
são pelo deputado Trócolli Jú-
nior (PMDB). O parecer oral foi 
do presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Janduhy 
Carneiro (PEN), e o plenário 
aprovou por unanimidade.

Amir Gaudêncio já foi se-
nador e secretário de Estado e 
faleceu em João Pessoa neste 
último final de semana.

Os parlamentares tam-
bém aprovaram o projeto de 
autoria do deputado Assis 
Quintans (Democratas), que 
denomina de Governador 
Poeta Ronaldo Cunha Lima 
o Centro de Convenções de 
João Pessoa. 

Pelo menos 30 dos 36 de-
putados permaneceram ou ao 
menos passaram pelo plená-
rio da Assembleia na manhã 
de ontem. O próprio presi-
dente Ricardo Marcelo (PEN) 
não comandou a votação, mas 
esteve no plenário durante o 
pequeno expediente alertan-
do os parlamentares sobre a 
necessidade de limpar a pau-
ta que já estava acumulada há 
mais de duas semanas.  

Enquanto critica a con-
dução da campanha eleitoral 
dos candidatos considera-
dos minoritários, Dom Aldo 
elogia o nível da campanha 
protagonizada pelos candi-
datos Cícero Lucena (PSDB), 
Estelizabel Bezerra (PSB), 
José Maranhão (PMDB) e 
Luciano Cartaxo (PT) que, 
para o líder religioso, vêm 
realizando debates limpos 
e apresentando propostas 
palpáveis para a cidade.

“Os guias estão sen-
do apresentados com uma 
praticidade muito grande, 
abordando não apenas pro-
postas de obras imediatas, 
mas também políticas es-
truturais, que não se resu-
mem a um governo. Outra 
coisa maravilhosa é que 
estes candidatos não têm 
agredido duramente seus 
adversários. Há uma ou ou-
tra provocação totalmente 
civilizada, o que é esperado, 
mas não tem baixaria, não 
tem acusações graves e le-
vianas. O nível está muito 
bom”, apontou.

Para Dom Aldo, o ní-
vel da campanha se deu 
também pela iniciativa dos 
veículos de comunicação, 
que teriam aberto espaços 
satisfatórios para estes can-
didatos. “Todos eles vêm 
apresentando suas propos-
tas não apenas no guia, mas 
também nos debates e, so-
bretudo, nas entrevistas. Os 
canais, os sistemas abriram 
espaço até demais para to-
dos os candidatos viabiliza-
rem, apresentarem e criti-
carem as propostas. Assim, 
a gente vê uma qualificação 
muito grande desta campa-
nha e o eleitor fica muito 
mais bem servido para sele-
cionar o seu voto”, destacou 
o arcebispo.

Sem dinheiro
A candidata do PCO, 

Lourdes Sarmento, rebateu 
as críticas e argumentou que 
as candidaturas dos parti-
dos menos expressivos não 
contam com financiamentos 
substanciais de campanha.

“Nós temos propostas 
para temas específicos, com 
projetos de políticas públi-
cas para mulheres, para os 
jovens e dependentes quí-
micos. Não caiam na ilusão 
de que as grandes candi-
daturas, que contam com 
grandes estruturas para as 
campanhas, são garantias de 
execução dos projetos apre-
sentados. Esse é um jogo de 
cartas marcadas”, afirmou a 
candidata, que ainda ques-
tionou: “Como discutir tudo 
isso em um minuto e vinte e 
cinco segundos?”.

Os deputados apreciaram ontem medidas provisórias, projetos de lei e vetos que estavam acumulados há várias semanas

AL vota 175 matérias numa sessão
LIMPANDO A PAUTA

Hervázio acredita em aprovação
FUNDO PARA A PREVIDÊNCIA

O líder do Governo, de-
putado Hervázio Bezerra 
(PSDB), disse ontem que 
acredita na aprovação do pro-
jeto sobre a criação do fundo 
para a previdência do Estado 
e acha que audiência pública 
vai contribuir para melhor 
entendimento da matéria.

“O projeto não passa de 
uma adequação do que já 
existe no aspecto federal e a 
complicação inicial foi a pés-

sima interpretação que al-
guns deputados da oposição 
estavam dando ao assunto”, 
afirmou o líder, ao salientar 
que a presença de presidente 
da PBPrev, Hélio Carneiro, na 
audiência pública será fun-
damental para oss esclareci-
mentos de todas as dúvidas 
sobre a matéria.

Hervázio destacou que 
as oposições prestam um 
bom serviço em muitos ca-

sos, mas há momentos que 
elas terminam prejudicando 
o encaminhamento de cer-
tas matérias. “Quando essa 
matéria chegou ao Poder 
Legislativo foram ditas mui-
tas coisas que não tinham 
nada a ver com o conteúdo 
dela, por esse motivo, muitos 
servidores terminaram  pre-
judicados com a votação em 
plenário”, disse.

O líder do Governo tam-

bém fez comentários sobre 
a informação de que a Mesa 
da Assembleia Legislativa 
já recorreu à Justiça contra 
a liminar que suspendeu o 
arquivamento do pedido de 
empréstimo para a Cagepa.

“Acho que a Mesa usou 
do direito que ela tem e agora 
o que nos resta é aguardar a 
decisão a ser anunciada pelo 
Poder Judiciário do Estado”, 
comentou Hervázio. (A. J.)

Foto: Divulgação

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



236 candidaturas indeferidas
JULGAMENTOS NO TRE
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GERAL

Atraso de 20 dias ocorreu 
por conta do grande volume 
de casos, segundo a Corte

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Foto: Arquivo

Vinte dias após o fim do 
prazo estipulado pela Justiça 
Eleitoral, o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) concluiu o julgamento 
dos recursos de registros de 
candidaturas para as Eleições 
2012. Desde o dia 6 de julho, 
quando os candidatos come-
çaram a apresentar os pedi-
dos de registro, 600 recursos 
foram julgados pela Corte.

Durante este período, 
236 candidatos tiveram o re-
gistro indeferido. Deste total, 
27 concorriam ao cargo de 
prefeito. O número de candi-
daturas barradas para o car-
go de vice-prefeitos foi de 14 
e o grande volume de candi-
daturas vetadas foi referente 
ao cargo de vereador, com 
195 recursos indeferidos.

De acordo com o dire-
tor-geral do TRE, Leonardo 
Lívio Ângelo Paulino, o atra-
so de 20 dias para conclusão 
dos julgamentos foi provo-
cado pelo grande volume 
de recursos apresentados 
para tentar reverter as sen-
tenças de 1ª instância. “Os 
julgamentos tiveram seus 
prazos estendidos justifica-
do pelo número recorde de 
pedidos para candidatura 
e também por conta da Lei 
da Ficha Limpa, que exigiu 
mais cuidado dos magistra-
dos durante as análises”, es-
clareceu.

Entre os candidatos bar-
rados com base na Lei Ficha 
Limpa estão os ex-prefeitos 
de Cajazeiras, Carlos Antônio 
(DEM), e de Bayeux, Sara Ca-
bral (DEM). Além destes, fo-
ram barradas as candidaturas 
dos ex-prefeitos de Areia de 
Baraúnas, Adelgício Balduíno 
(PR), de Glória Geane (PSDB), 
que disputa em Uiraúna, e de 
Maria Luiza do Nascimento 
(PMDB), em Sapé.

A centésima sessão do 
TRE, que marcou a conclu-
são dos recursos referentes 
a registros de candidatura, 
foi realizada na noite da úl-
tima terça-feira. Durante a 
sessão, o presidente do TRE-
-PB, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, 
agradeceu o esforço dos ser-
vidores, assessores e colegas 
da Corte e a compreensão 
dos advogados que partici-
param dos julgamentos, que 
chegaram a participar de 
sessões extraordinárias que 
se estenderam por mais de 
dez horas.

“Nesta centésima sessão, 
chegamos basicamente à con-
clusão dos julgamentos dos 
recursos de registros de can-
didaturas e ressalto os ser-
vidores envolvidos no êxito 
dessa tarefa”, disse o diretor.

Durante a 100ª sessão, 
a Corte Eleitoral indeferiu as 
candidaturas a prefeito de 
Alexandre Braga Pegado, em 
Conceição, e de Jeová Pinto 
da Silva, que disputa o cargo 
no município de Barra de São 
Miguel. Apesar da decisão 
do TRE, os candidatos ainda 
podem impetrar recurso do 
TSE. No mesmo dia foram 
deferidas as candidaturas de 
seis prefeitáveis que haviam 
sido barrados em decisões de 
1ª instância. 

Um debate entre os can-
didatos a prefeito movimen-
tou a campanha eleitoral 
de Cajazeiras, na tarde da 
última terça-feira. Durante 
mais de duas horas, os três 
postulantes à Prefeitura Mu-
nicipal, Carlos Rafael Medei-
ros de Souza (PTB), Carlos 
Antonio Araújo de Oliveira 
(DEM) e Carlos Gildemar 
Pontes (PSOL), participaram 
do eventol, que foi realizado 
no auditório da Câmara de 
Vereadores.

O debate foi marcado por 
muita troca de farpas e pou-
cas propostas, principalmen-
te entre Carlos Rafael e Carlos 
Antonio, que polarizam a dis-
puta em Cajazeiras. O candi-
dato Carlos Gildemar Pontes 

tentou em alguns momentos 
mudar o foco das discussões, 
mas não conseguiu evitar a 
forte polarização entre o atu-
al prefeito cajazeirense e seu 
principal opositor.

Apesar da troca de acu-
sações e da agitação entre 
militantes das coligações par-
tidárias, alguns temas foram 
debatidos, entre eles saúde, 
educação, geração de empre-
go e renda, segurança públi-
ca, mobilidade urbana, cultu-
ra, esporte, meio ambiente e 
política de combate ao uso e 
tráfico de drogas.

As dependências da 
Câmara Municipal de Caja-
zeiras foram ocupadas por 
convidados dos três can-
didatos (20 pessoas para 

cada postulante) e auto-
ridades convidadas pelos 
organizadores. Do lado de 
fora, formaram-se duas 
torcidas organizadas dos 
candidatos Carlos Rafael e 
Carlos Antonio. 

A Polícia Militar isolou 
a área e separou as duas 
militâncias, evitando con-
frontos.

Os três candidatos tive-
ram a oportunidade de fazer 
perguntas entre si com temas 
determinados em dois blocos 
e em outros dois os questio-
namentos foram feitos com 
temas livres. Eles tiveram um 
espaço para dizer por que de-
cidiram ser candidatos e tam-
bém para pedir os votos dos 
eleitores.

“Agora, o único papel da 
Justiça é julgar”. Inspirada nes-
se slogan, extraído de campa-
nha do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), a Seção Judiciá-
ria da Paraíba deu início aos 
preparativos para a implan-
tação obrigatória do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) na 
instituição. Na última terça-
-feira, a equipe do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
sediado em Recife (PE), res-
ponsável pela instalação do 
sistema nas seções judiciárias 
de sua abrangência, presidiu 
reunião com diretores da SJPB, 
com a finalidade de discutir o 
cronograma de treinamento 
para sua introdução definitiva 
no dia 15 de outubro.

De acordo com o cro-
nograma definido, a partir 
de 1º de outubro, o treina-
mento será feito com servi-
dores da Justiça Federal na 
Paraíba, além de advogados 
e procuradores de todo o 
Estado. Esse trabalho se es-
tenderá até o dia 11 de outu-
bro, quando o novo software 
será apresentado a todos. As 
inscrições para os advoga-

dos serão feitas através da 
página da JFPB na internet 
(www.jfpb.jus.br).

O PJe permite a tramita-
ção eletrônica de ações cíveis 
(ordinárias, seus incidentes 
e conexas). O novo sistema 
abrangerá todas as fases pro-
cessuais, eliminando a utiliza-
ção de papel e proporcionan-
do mais agilidade e segurança 
na tramitação dos feitos, já 
que esses dados serão ar-
mazenados nos servidores 
de rede da SJPB, permitindo 
seu acesso pela internet. Para 
isso, o advogado ou procura-
dor deve tirar sua certificação 
digital (assinatura eletrônica) 
e se cadastrar no sistema no 
link PJe, na página da JFPB.

O processo de implan-
tação do PJe teve início em 
novembro de 2010, quando 
o sistema foi lançado de 
forma facultativa. Agora, a 
partir de 15 de outubro, a 
virtualização será obriga-
tória, conforme determina-
ção do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região.
Durante a reunião, os di-

retores do TRF5 afirmaram 
que o momento é de engaja-
mento, quando estão sendo 
dirimidas as dúvidas para 
a implantação definitiva do 
novo sistema, que também 
facilitará o acesso dos usuá-
rios à Justiça.

Participaram da reunião 
a vice-diretora do Foro da 
SJPB, juíza federal Niliane 
Meira Lima; o diretor da Se-
cretaria Administrativa, Cí-
cero Caldas Neto; a diretora 
do Núcleo Judiciário, Ubal-
dina Fernandes; o diretor 
do Núcleo de Tecnologia da 
Informação, Rogério Xavier; 
o supervisor do NTI, Josiglei 
Delfino, e a equipe da Seção 
de Treinamento.

Já do TRF5, participa-
ram a diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta; a 
diretora da Subsecretaria de 
TI, Fernanda Montenegro; o 
supervisor da Seção de Sis-
temas Judiciários, Ricardo 
Schmitz, e o diretor de In-
fraestrutura, Arnaldo Leite 
Pereira.

Homenagem a doutor Amir

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O deputado Trócolli Júnior (PMDB) apresentou 
projeto na Assembleia Legislativa na manhã de ontem 
denominando de Amir Gaudêncio o prédio da PBTur, 
em Tambaú. O projeto deverá ser aprovado por 
unanimidade pelos deputados que compõem o Poder 
Legislativo. 

Segundo o deputado Trócolli, “essa é uma 
homenagem que a Assembleia Legislativa presta ao 
grande paraibano que foi o doutor Amir Gaudêncio”. 
Amir Gaudêncio faleceu na manhã do último domingo 
(9) vítima de falência múltipla dos órgãos 

Muito bem pensado. 

Todo cuidado é pouco

Os serviços de inteligência das polícias Civil e Militar, em 
parceria com a Justiça Eleitoral, estão mapeando os pontos de João 
Pessoa onde pode ocorrer compra de votos durante as eleições 
municipais deste ano. Na manhã de ontem, o juiz responsável 
pela Propaganda de Rua, Eduardo José de Carvalho Soares, reuniu 
representantes dos candidatos para comunicar o fato e traçar 
novas medidas em relação às eleições.

Segundo o juiz, já é sabido pela Justiça Eleitoral que, na 
proximidade das eleições, os armarinhos, depósitos de material 
de construção e mercadinhos onde são vendidas cestas básicas 
aumentam a lucratividade, o que poderia indicar o abuso de poder 
econômico de candidatos com a compra de votos. “Quando vão 
chegando as eleições, estes comércios começam a vender mais 
que o costume e isso sempre causa problemas nas eleições”, 
afirmou.

Portanto, cuidado meu chapa.

Abriram o bico

O Ministério Público Estadual entrou com ação na Justiça para 
que a Prefeitura de João Pessoa demita mais de 15 mil prestadores 
de serviços. Ontem, os vereadores ligados ao prefeito Luciano Agra 
saíram em defesa dos comissionados e disseram que o MPE estava 
perseguindo o servidores comissionados. 

“O Ministério Público usa dois pesos e duas medidas quando 
manda demitir prestadores de serviço da prefeitura e contrata 
mais de 200 para o órgão. Quem resolve o problema da prefeitura 
é o prefeito e os vereadores desta Casa”, disse o vereador Benilton 
Lucena. 

Quem também se manifestou foi Bruno Farias. 

Prefeito imortal

O prefeito Marcos Odilon poderá até perder a eleição no município de 
Santa Rita, mas já está de olho em um outro cargo: o de membro da Academia 
Paraibana de Letras (APL). Odilon é candidato à vaga deixada na APL pelo 
advogado Joacil de Brito Pereira. 

Existe um movimento entre escritores e intelectuais para levar Odilon à 
APL, que é um sonho antigo do escritor. 

Odilon anda nas nuvens. 

Chegou saltitante

O deputado Wilson Braga chegou saltitante na manhã de ontem à 
Assembleia Legislativa. Comemorava a decisão do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) de vetar a candidatura de Alexandre Braga, negando-lhe o registro 
como candidato a prefeito de Conceição. 

Alexandre rompeu com Braga, que havia apresentado a irmã Vani 
Braga como candidata à reeleição. Alexandre não aceitou a decisão de Braga 
e lançou-se contra a tia. 

Briga em família nunca deu certo para ninguém.

Compasso de espera

É grande a expectativa em Campina Grande por conta do anúncio 
que o Ibope fez dizendo que vai divulgar mais uma pesquisa para a 
prefeitura local. A expectativa dos campinenses é para saber quem ocupa 
o segundo lugar – se Tatiana Medeiros ou Daniella Ribeiro. 

Há quem aposte que a candidata que irá para o segundo turno com 
Romero Rodrigues será Tatiana Medeiros. 

É aguardar o resultado das urnas.

Troca de acusações e poucas 
propostas em debate no Sertão

JFPB inicia implantação do 
Processo Judicial Eletrônico

DISPUTA EM CAJAZEIRAS

Três candidatos disputam a prefeitura de Cajazeiras, uma das mais importantes cidades do Sertão



CÓDIGO FLORESTAL

Ministra afastou ontem 
qualquer possibilidade de 
flexibilização do projeto

Governo descarta alterações na MP
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Brasília – Em meio ao cli-
ma de expectativa em torno da 
votação da Medida Provisória 
(MP) 571 do Código Flores-
tal pelo Senado, a ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Tei-
xeira, afastou ontem qualquer 
possibilidade de flexibilização 
do projeto para garantir sua 
aprovação. “A minha posição é 
a defesa da medida provisória. 
Esta posição do governo sem-
pre foi claríssima”, afirmou.

Depois de acompanhar a 
reunião do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama) 
em Brasília, Izabella Teixeira 
alertou que o papel do Con-
gresso Nacional é garantir 
segurança jurídica à lei am-
biental. “Se houver sinalização 
concreta de que vai votar, nós 
(governo) vamos acompanhar. 
Este é o papel do Congresso: 
votar e não deixar incerteza.”

Por enquanto, a indefini-
ção reforça dúvidas como so-
bre como seriam conduzidas 
as multas aos desmatadores. 
Izabella Teixeira afirmou que 
a orientação será a lei, mas 
ressaltou que o governo não 
tratará a questão em tom de 
ameaça. “Posso assegurar que 
prevaricar, eu não vou. Vamos 
cumprir a lei, mas temos que 
avaliar. Não adianta trabalhar 
com suposições, não tenho 
que trabalhar com tom de 

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

ameaça”, afirmou.
Desde que a MP foi publi-

cada, no final do mês de maio, 
representantes do governo 
afirmam que os 12 vetos e 32 
alterações no texto aprovado 
pelos deputados federais em 
abril, foram resultado de in-
tensos debates com diferentes 
setores.

Sem consenso no Con-
gresso Nacional, a MP corre o 
risco de perder a validade no 
dia 8 de outubro. Caso isso 
ocorra, o vazio normativo po-
derá ser preenchido por uma 
nova legislação construída pe-
los parlamentares ou por uma 
nova MP que o governo só po-
deria publicar a partir do ano 
que vem.

Esforço concentrado
O líder do governo no Se-

nado, Eduardo Braga (PMDB-
-AM), defendeu ontem um 
acordo entre as lideranças 
partidárias para comparece-
rem em Brasília “por um tem-
po mínimo” no próximo esfor-
ço concentrado da Casa, com o 
objetivo de votar o Projeto de 
Lei do Código Florestal. Para 
tanto, é necessário que os de-
putados aprovem a matéria no 
esforço concentrado da Câma-
ra na próxima semana.

Braga ponderou que 
quanto mais passa o tempo 
mais difícil é viabilizar um nú-
mero mínimo de parlamenta-
res em Brasília. “Nos próximos 
dias viveremos a reta final das 
campanhas municipais e os 
parlamentares precisam estar 
em seus estados”, ressaltou o 
líder do governo.

Brasília - A pessoa com 
deficiência deve ter direito 
a 10% das vagas em progra-
mas e ações de qualificação 
profissional financiados pelo 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT). O projeto de 
lei que prevê o benefício foi 
aprovado ontem pela Comis-
são de Assuntos Sociais do 
Senado e segue para votação 
na Câmara.

Autora do projeto de lei, 
a senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA) justificou que as 
empresas obrigadas a pre-
encher cotas de contratação 
previstos em lei não encon-
tram no mercado pessoas 
com deficiência aptas a ocu-
par as vagas oferecidas.

O relator Paulo Paim 
(PT-RS) destacou a dificulda-
de que as pessoas com defici-
ência enfrentam no processo 
de escolarização e no acesso 
ao trabalho. Segundo ele, os 
problemas abrangem desde 
a inadequação arquitetôni-
ca dos estabelecimentos de 
ensino até o “despreparo de 
muitos profissionais de edu-
cação para acolher pessoas 
com necessidades especiais”.

Alcoolismo
O trabalhador depen-

dente de álcool só poderá 
ser demitido por justa causa 
quando recusar tratamento 
médico, inclusive os ofere-
cidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Isso é o que 

prevê o projeto de lei apro-
vado ontem na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado 
que, agora, será votado na 
Comissão de Constituição e 
Justiça antes de ser remetido 
à Câmara dos Deputados.

Hoje, a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) 
prevê a embriaguez habitual 
ou em serviço como uma das 
hipóteses passíveis de de-
missão por justa causa. Pela 
proposta, os casos de alcoo-
lismo passam a ser tratados 
como doença.

“É urgente a atualização 
da norma para que ela passe 
a refletir aquilo que a socie-
dade como um todo já com-
preendeu e assimilou: o alco-
olismo é doença e não desvio 
de caráter”, ressaltou o rela-
tor do projeto de lei Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF).

O parlamentar ressal-
tou ainda que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
a Justiça brasileira, quando 
acionada, reconhecem que 
ao trabalhador dependen-
te de álcool não se aplica a 
demissão por justa causa. 
Rollemberg acrescentou que 
pelo entendimento dos juí-
zes, essa “demissão sumária” 
agrava ainda mais a baixa es-
tima do dependente.

Também foi aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais projeto de lei que es-
tabelece que pacientes com 
câncer terão prioridade no 
tratamento do SUS especial-
mente em casos de necessi-
dade de controle da dor. 

Aprovadas cotas para 
portador de deficiência

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Foto: José Cruz-ABr

Mobilidade: 
PAC sofre 
mudanças no 
calendário

Programa 
vai combater 
lavagem de 
dinheiro

Polêmica sobre obra de 
Lobato ainda sem solução

DENÚNCIA DE RACISMO

Brasília – A polêmica 
sobre racismo em obra do 
autor Monteiro Lobato ainda 
não foi encerrada. Terminou 
sem consenso a audiência de 
conciliação realizada na noi-
te de terça-feira no Supremo 
Tribunal Federal  (STF).

Representantes do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
da Advocacia-Geral da União 
e da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir) discutiram, 
com a mediação do ministro 
do STF Luiz Fux, o mandado 
de segurança do Instituto de 
Advocacia Racial e Ambien-
tal (Iara) e do pesquisador 
de gestão educacional An-
tônio Gomes da Costa Neto 
contra o parecer do Conse-
lho Nacional de Educação 
(CNE) que liberou a adoção 
do livro Caçadas de Pedri-
nho, de Monteiro Lobato, no 
Programa Nacional Bibliote-
ca na Escola.

Para sanar os pontos 

críticos do debate foi mar-
cada outra reunião para o 
dia 25 deste mês, no Minis-
tério da Educação. O ponto 
central de discordância é a 
nulidade do parecer do CNE, 
que determina que Caçadas 
de Pedrinho seja distribuí-
do às escolas acompanhado 
de nota técnica instruindo o 
professor a contextualizar a 
obra ao momento histórico 
em que ela foi escrita.

De acordo com o secre-
tário de Educação Básica do 
MEC, Cesar Callegari, o pró-
ximo passo é aprofundar o 
debate. “Primeiro na forma-
ção de professores, segundo 
nas orientações que chegam 
às escolas por meio das di-
retrizes do CNE e do próprio 
Ministério da Educação. E 
quando forem compradas 
novas obras, que tenham es-
sas explicações acerca dos 
contextos históricos, contex-
tos regionais”, explicou.

Callegari considera que 
a medida não é censura, pois 
não permitirá que a obra de 
Lobato seja banida das es-

colas públicas e privadas do 
país “e sim de uma explica-
ção clara do contexto em que 
foi produzida e a sua época”, 
argumentou.

O ministro do STF Luiz 
Fux explicou que se o MEC e 
o instituto não entrarem em 
acordo, a questão será julga-
da pelo plenário da Suprema 
Corte. Caso haja acordo, Fux 
irá apenas homologar a de-
cisão.  

O advogado do Iara 
Humberto Adami conside-
rou a conciliação uma “vi-
tória” do movimento. “Esse 
grande celeuma foi criado 
por um cidadão brasileiro (o 
pesquisador Antônio Gomes 
da Costa Neto), que resol-
veu reclamar da situação. O 
avanço se dará com o deta-
lhamento das propostas que 
o Ministério da Educação vai 
elaborar em relação à ques-
tão. Há outros livros, inclusi-
ve, que podem ser objeto de 
uma revisão, nesse olhar da 
sociedade brasileira que não 
tinha tanto problema com a 
questão racial”.

Segundo Adami, a mediação con-
duzida pelo ministro Fux avançou em 
relação ao pedido inicial do instituto. 
“Parte para outros pedidos que estão, 
inclusive, fora do mandado de segu-
rança inicial, como, por exemplo, a 
formação de professores. No universo 
de 2 milhões de professores, eles fize-
ram a capacitação de 69 mil. Eu acho 
isso muito pouco, o Estado brasileiro 
deve fazer muito mais”, concluiu o ad-
vogado.

Publicado em 1933, Caçadas de 
Pedrinho relata uma aventura da tur-

ma do Sítio do Picapau Amarelo à pro-
cura de uma onça-pintada. Entre os 
trechos que justificariam a conclusão 
de racismo estão alguns em que Tia 
Nastácia é chamada de negra. Outra 
parte diz: “Tia Nastácia, esquecida dos 
seus numerosos reumatismos, trepou 
que nem uma macaca de carvão”.

Em relação aos animais, um exem-
plo mencionado é: “Não é à toa que 
os macacos se parecem tanto com os 
homens. Só dizem bobagens”. Outro 
é: “Não vai escapar ninguém — nem 
Tia Nastácia, que tem carne preta”.

tia Nastácia é chamada de “negra”

O ministro Luiz Fux mediou a audiência de conciliação no Supremo, que terminou sem acordo

Brasília – O Governo Fe-
deral autorizou a liberação 
de mais de R$ 333,5 mil para 
programas de combate à lava-
gem de dinheiro e terrorismo 
que contam com parcerias 
internacionais. O ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, as-
sinou portaria permitindo a 
liberação do dinheiro, cujos 
valores são convertidos em 
dólar norte-americano e ca-
nadense, além de euro.

A Portaria nº 307 está 
publicada na Seção 1, página 
18, na edição de ontem do Di-
ário Oficial da União. O texto 
completo pode ser obtido na 
página da imprensa nacio-
nal http://www.in.gov.br/
imprensa/visualiza/index.js
p?jornal=1&pagina=18&da
ta=12/09/2012

Para o Grupo de Ação Fi-
nanceira contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo (Gafi-FAT), o 
Ministério da Fazenda autori-
zou a liberação de 90 mil eu-
ros, o equivalente a R$ 237,6 
mil. O grupo foi criado em 
1989 pelo chamado G7 (gru-
po formado pelos Estados 
Unidos, o Japão, a Alemanha, 
o Reino Unido, a França, Itá-
lia, o Canadá  e a Rússia).

Brasília – O Ministério 
das Cidades alterou desde 
ontem o calendário destina-
do à apresentação de propos-
tas referentes ao Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) Mobilidade Médias 
Cidades. Segundo o governo, 
os projetos referem-se às 
ações que visam à melhoria 
e ao apefeiçoamento do sis-
tema de transporte coletivo  
urbano dos municípios com 
população de 250 mil a 700 
mil habitantes, segundo da-
dos de 2010.

A Portaria 462, que fixa 
os novos prazos, está publica-
da na edição de ontem do Di-
ário Oficial da União, Seção 1, 
página 37. Pelo texto, o cadas-
tramento de cartas-consulta 
por meio de formulário ele-
trônico vai até amanhã. O pe-
ríodo para o enquadramento 
e a hierarquização de propos-
tas vai da próxima segunda-
-feira (17) a 15 de outubro.

Segundo a portaria, as 
reuniões presenciais para 
entrevistas e análises de pro-
postas serão realizadas de 22 
de outubro a 10 de dezembro. 
A divulgação da seleção será 
feita pelo Ministério das Ci-
dades no dia 14 de dezembro. 
Já a divulgação das regras do 
processo de seleção foi man-
tida até o dia 20 de julho.

Em julho deste ano, o Go-
verno Federal lançou o PAC 2 
Mobilidade Médias Cidades. 
De acordo com as autorida-
des, o objetivo é melhorar o 
trânsito nas cidades até 700 
mil habitantes. 



O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
prometeu ontem trabalhar 
junto ao governo líbio para 
levar à Justiça os responsá-
veis pelos ataques ao consu-
lado de Benghazi, na úlitma 
terça-feira à noite.

Durante os ataques, o 
embaixador Christopher Ste-
vens e outros três cidadãos 
americanos morreram. Ma-
nifestantes protestavam per-
to do consulado contra um 
filme amador, feito nos EUA, 
que mostra imagens degra-
dantes da religião islâmica.

“Não se enganem. Nós 
vamos trabalhar com o go-
verno líbio para levar à Jus-
tiça os assassinos que ma-
taram nosso pessoal”, disse 
Obama na Casa Branca, ao 
lado da secretária de Estado 
Hillary Clinton.

 Ele ressalvou que o epi-
sódio não vai alterar as rela-
ções entre os EUA e a Líbia, 
país em que recentemente 
foi destronado o ditador Mu-
ammar Gaddafi após décadas 
no poder.

Em uma referência ao 
vídeo polêmico, o líder ame-
ricano disse que os EUA são 
“um país que respeita todas 
as crenças e rechaça as inten-
ções de denegrir as religiões 
dos outros”.

“Mas não há quaisquer 
justificativas para esse tipo 
de violência sem sentido. Ne-

nhuma”, reforçou. “O mundo 
deve unir-se na condenação a 
esses ataques”, acrescentou.

Ele chamou o embaixa-
dor Stevens de “exemplo”, 
lembrando que o represen-
tante dos EUA morreu “na 
cidade que ajudou a salvar” 
durante as revoltas popula-
res contra o ditador líbio no 
ano passado.

“Quando o regime de Ga-
ddafi caiu, ele trabalhou sem 
descanso para apoiar a jovem 
democracia”, disse Obama, 
sublinhando sua “valentia” e 
a defesa que eles e os demais 
representantes diplomáticos 
fizeram da “liberdade e da 
dignidade”.

 
Marines 
Pelo menos 50 marines 

(fuzileiros navais) partiram 
ontem para a Líbia com a 
missão de reforçar as insta-
lações diplomáticas dos EUA 
no país africano.

Os marines, especializa-
dos em operações antiterro-
rismo, saíram de uma base 
americana ao sul da Espanha, 
conforme informações divul-
gadas pela rede americana 
CNN. 

Mais cedo, o presidente 
Obama havia revelado que 
ordenou o reforço das repre-
sentações dos EUA no país 
africano. “Eu ordenei a minha 
administração que forneça to-
dos os recursos necessários 
para apoiar a segurança de 
nossos funcionários da Líbia, 
e para aumentar a segurança 
de nossos postos diplomáticos 
em todo o planeta”, afirmou.

Quatro pessoas morreram 
no atentado ao consulado 
norte-americano na Líbia

Obama promete levar à Justiça 
culpados por ataque a embaixada

FOTO: Divulgação

As forças de segu-
rança egípcias pren-
deram quatro pessoas 
suspeitas de invadir a 
embaixada dos Estados 
Unidos no Cairo duran-
te os protestos reali-
zados na última terça-
feira contra um vídeo 
considerado ofensivo 
ao profeta Maomé pe-
los muçulmanos, infor-
mou ontem a agência 
estatal “Mena”.

Os quatro detidos 
foram apresentados na 
Promotoria do bairro 
de Qars, no Cairo, para 
que as medidas legais 
sejam tomadas. En-
quanto isso, a polícia in-
tensificou seus esforços 
para prender o resto 
dos acusados de saltar 
o muro do complexo da 
embaixada e arrancar a 
bandeira americana do 
local.

Milhares de pesso-
as, a maioria islamitas, 
se concentraram na 
última terça-feira em 
frente à representação 
diplomática para pro-
testar contra o vídeo. 
Alguns manifestantes 
conseguiram escalar o 
muro de três metros 
de altura do imponen-
te complexo e retira-
ram a bandeira ame-

ricana, colocando em 
seu lugar uma nova, 
da cor negra, com a 
frase: “Não há mais 
Deus que Alá e Mao-
mé é seu profeta”.

Uma fonte do ser-
viço de segurança do 
Egito disse à Agência 
Efe que dezenas de 
manifestantes estive-
ram acampados ontem 
em frente à represen-
tação diplomática para 
pedir a expulsão da 
embaixadora Anne W. 
Patterson e o fecha-
mento da delegação.

A embaixada dos 
Estados Unidos no Egi-
to informou que não 
funciona desde a úl-
tima terça-feira devi-
do aos protestos. No 
vídeo que originou 
os distúrbios Maomé 
é apresentado como 
fruto de uma relação 
ilegítima e aparece 
praticando sexo com 
uma mulher.

A imprensa inter-
nacional atribuiu a 
autoria do vídeo a um 
judeu americano que 
vive na Califórnia, en-
quanto alguns meios 
de comunicação egíp-
cios falam que o filme 
foi feito por coptas re-
sidentes nos EUA.

Polícia egípcia prende
quatro suspeitos

O embaixador Christopher Steven , uma das vítimas do atentado no Cairo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos  ferimentos

O principal relatório pu-
blicado pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento (UNCTAD) 
apontou ontem que o cresci-
mento econômico mundial em 
2012 será menor do que em 
2011, podendo ficar abaixo dos 
2,5%.

Em 2011, a economia 
global evoluiu 2,7% em re-
lação a 2010, ano em que a 
média do crescimento eco-
nômico de todas as nações 
havia sido de 4,1%.

Segundo a UNCTAD, o de-
sempenho este ano será arre-
fecido principalmente pelo fra-
co crescimento das economias 
desenvolvidas, que teriam 
lançado mão cedo demais da 
austeridade fiscal e compres-
são salarial, o que estaria im-
pedido o crescimento maior 
da economia.

Pela previsão do órgão 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas), os países 
desenvolvidos devem cres-
cer 1% este ano, “uma com-
binação de uma recessão 
renovada na União Europeia 
com o crescimento de cerca 
de 2% nos Estados Unidos e 
Japão”, prevê no relatório.

Já as economias em desen-
volvimento e transição deve-
rão ter em média crescimento 
de 5% e 4%, respectivamente.

O relatório observa que 
entre 2006 e 2012, 74% do 
crescimento da produção 

global foi gerado por países 
em desenvolvimento, em 
comparação a apenas 22% 
dos países desenvolvidos.

Advertências sobre pro-
gramas de austeridade fo-
ram dadas pelas UNCTAD em 
2010, que alertava que o de-
safio para a recuperação não 
era a alta dívida do governo, 
mas a falta de manda interna.

O relatório adverte que a 
economia está desacelerando 
em todas as regiões do mundo, 
já que a redução do crescimen-
to das economias desenvolvi-
das prejudicam as exportações 
para esses mercados pelos paí-
ses em desenvolvimento. 

“Um número de países 
em desenvolvimento está re-
alizando políticas contínuas 
anticíclicas que apoiam a de-
manda doméstica”, diz o re-
latório, “mas estas não serão 
sufciientes se o crescimento 
não atingir as grandes eco-
nomias avançadas”, propõe.

Economia global deve  
crescer menos de 2,5%

RELATÓRIO DA ONU

Pela previsão
da organização, 
os países 
desenvolvidos 
devem crescer 
1% este ano

O Japão pretende eli-
minar o uso da energia nu-
clear até a década de 2030, 
disse a imprensa local on-
tem, antecipando uma nova 
estratégia energética a ser 
apresentada em breve. Isso 
representa uma forte mu-
dança em relação à política 
que vigorava antes do aci-
dente nuclear de março de 
2011 na usina de Fukushi-
ma. Até então, a meta era 
que mais de metade da 
matriz energética japonesa 
fosse nuclear.

O premiê Yoshihiko Noda 
disse na última segunda-feira 
que pretende definir a nova 
política energética nesta se-
mana, e que vai levar em 
conta uma proposta do seu 
partido, o Democrático, para 
que o Japão “invista todos os 

recursos (...) para tornar pos-
sível sair da energia nuclear 
na década de 2030”.

As novas diretrizes não 
devem resolver o acirrado 
debate sobre a conveniên-
cia econômica de manter 
a energia nuclear, e não há 
garantias de que o novo go-
verno a ser eleito nos pró-
ximos meses irá manter a 
posição que for adotada por 
Noda.

A comunidade empre-
sarial teme que a desativa-
ção das usinas encareça o 
custo da energia e reduza a 
competitividade japonesa. 
Já os ativistas antinuclea-
res dizem que a busca por 
alternativas às usinas irá 
abrir novas oportunidades 
empresariais e estimular a 
inovação.

Japão quer eliminar o
uso de energia nuclear 

ATÉ 2030

Um evento de campanha da 
oposição venezuelana derivou para 
a violência quando apoiadores do 
presidente Hugo Chávez bloquea-
ram uma rua ontem no interior do 
país.

Centenas de aliados de líder ve-
nezuelano, portando camisas verme-
lhas, obstruíram uma avenida impor-
tante próximo ao novo aeroporto da 
cidade de Puerto Cabelo, e integran-

tes de ambos os grupos atiraram pe-
dras uns contra os outros.

Um caminhão usado pela cam-
panha do candidato oposicionista 
Henrique Capriles, que concorre à 
Presidência, foi incendiado. Ainda 
não há informações imediatas sobre 
feridos após o episódio. Outro veí-
culo com material de campanha de 
Capriles também foi depredado: as 
janelas foram quebradas, os faróis 

foram avariados e parte do teto foi 
destruída, enquanto os “santinhos” 
do candidato foram jogados no 
chão.

O rival tinha uma visita marca-
da nessa região, um reduto eleitoral 
do atual presidente, que busca uma 
nova reeleição.Após o episódio, tro-
pas da Guarda Nacional foram des-
locadas para o aeroporto, onde se 
esperava a chegada de Capriles.

Campanha acaba em confronto na Venezuela 
ELEIÇÕES PRESIDENCiAIS
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Reunião em Fortaleza
define Copa Nordeste
promovida pela CBF

sul-americano

Andressa Oliveira Morais 
e Jucilene Sales são os
destaques no Brasileiro

Paraibanas conseguem índices

As paraibanas Andressa 
Oliveira de Morais e Jucilene 
Sales de Lima fizeram bonito 
no Brasileiro Sub-23, encer-
rado no último domingo, em 
Maringá-PR. As duas atle-
tas entraram na competição 
ocupando o topo do ranking 
no lançamento do disco e no 
lançamento do dardo, res-
pectivamente, e no final da 
competição confirmaram o 
favoritismo após bater os 
próprios recordes e conquis-
tarem o ouro no torneio na-
cional.  Com o resultado ob-
tido no Brasileiro, as duas já 
estão convocadas para repre-
sentar o país no Campeonato 
Sul-Americano/Caixa Sub-23 
de Atletismo. A competição 
será disputada nos dias 22 e 
23 deste mês, no Estádio Íca-
ro de Castro Melo, no Conjun-
to Desportivo do Ibirapuera, 
em São Paulo. 

Andressa Oliveira, cam-
peã brasileira Sub-23 do lan-
çamento do disco pela equi-
pe Pinheiros/Asics-SP, que 
treina no CNT Caixa/Sesi, 
da CBAt, em Uberlândia-MG, 
ainda compete este ano, mas 
já pensa em 2013. “É impor-
tante fazer uma boa prepa-
ração, já que a próxima tem-
porada será muito exigente”, 
disse a atleta paraibana. A 
paraibana se sagrou a nova 
recordista do lançamento 
do disco com 57,30m, marca 
obtida na quinta tentativa. 
Em segundo ficou Lidiane 

Herbert Clemente
Especial para A União

Andressa Oliveira é a nova recordista do lançamento do disco com 57,30m. Ela atingiu a marca na quinta tentativa no Campeonato Brasileiro Sub-23 disputado em Maringá-PR

Cansian, com 53,19m, e Geisa 
Arcanjo, com 50,93m.

No lançamento do dardo, 
a paraibana Jucilene Sales de 
Lima, com 56,48m, também 
melhorou seu recorde do 
torneio, que era de 52,86m, 
desde 2011. A medalha de 
prata foi para o Pernambuco 
com Maria Conceição Paixão, 
com 51,54m, e o bronze para 
Rafaela Torres Gonçalves, 

com 48,43m. Jucilene partici-
pou do Brasileiro pela equipe 
BM&FBovespa-SP.

Uma das atletas brasilei-
ras nesta categoria de idade, 
a paulista Geisa Arcanjo, ven-
ceu o arremesso do peso em 
Maringá e, a exemplo das pa-
raibanas, quebrou o próprio 
recorde ao marcar 18,62m. 
A marca anterior da paulista 
era de 16,07m.

“Os bons resultados 
são consequências de muito 
empenho nos treinamentos, 
geralmente de segunda a sá-
bado”, comentou Geisa, sé-
tima colocada na Olimpíada 
de Londres e eleita a melhor 
atleta do torneio feminino do 
Brasileiro/Caixa Sub-23. 

Ela treina no mesmo 
centro de treinamento onde 
Andressa Oliveira se prepara 

para as competições. Assim 
como Geisa e as paraibanas, 
outros atletas brilharam em 
Maringá e agora se preparam 
para competir no Sul-Ame-
ricano da categoria, em São 
Paulo. 

Entre outros, este é o caso 
de Aldemir Gomes (ganhador 
dos 100m e 200m no Brasilei-
ro), Darlan Romani (campeão 
do arremesso do peso) e Jo-

nathan Henrique Silva (tri-
plo). O Campeonato Brasileiro 
Sub-23 foi uma realização da 
Confederação Brasileira de 
Atletismo, co-organizada pela 
Federação de Atletismo do Pa-
raná, com patrocínio da Caixa 
Econômica Federal, apoio da 
Secretaria de Esportes do Go-
verno do Estado do Paraná e 
da Prefeitura Municipal de 
Maringá.

O projeto Paraíba 
Paralímpica, lançado ofi-
cialmente na terça-feira 
passada, criou grandes ex-
pectativas no gerente do 
desporto para a pessoa 
com deficiência da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), Jean 
Kloud. “Vamos tentar criar 
condições para que novos 
atletas paralímpicos no 
nosso Estado apareçam no 
cenário regional e nacional. 
Em breve, quem sabe em 
2016, a gente tenha mais 
atletas participando das 
Paralimpíadas no Rio de Ja-
neiro”, disse Jean. 

Com a Paraíba repre-
sentada principalmente 
por atletas portadores de 
deficiências visuais nas Pa-
ralimpíadas de Londres, 
Jean Kloud espera que o 
Paraíba Paralímpica ofere-
ça aos portadores de outras 
deficiências a oportunida-
de de levar o nome do Esta-
do a grandes competições.

“Nós temos alguns 
atletas paraibanos com de-
ficiência visual que partici-
param das Paralimpíadas 
deste ano. A ideia agora é 
levar também pessoas com 
deficiência física, entre ou-
tras deficiências, porque 

como somos um dos esta-
dos com a maior proporção 
de pessoas com deficiência, 
então a gente tem que 
abrir espaços para essas 
pessoas começarem a pra-
ticar o paradesporto”, disse 
o gerente do desporto para 
pessoa com deficiência.

Segundo a presidente 
da Fundação de Apoio ao 
Deficiente (Funad), Simone 
Jordão, o processo de in-
clusão social dos deficien-
tes permanece difícil até 
nos dias de hoje, mas um 
projeto como o Paraíba 
Paralímpica pode ajudar a 
mudar este cenário. 

O discurso da presi-
dente da Funad pode ser 
comprovado no depoi-
mento de uma paratleta 
que participou da abertura 
oficial do projeto do Go-
verno. 

“A gente tem a opor-
tunidade de sair de casa, 
de participar de algum 
esporte e para mim é de 
grande importância essa 
modalidade”, disse Mari-
lourdes Miguel da Silva, 
que pratica a bocha pa-
ralímpica e compete pela 
Associação de Criatividade 
Artística e Desportiva de 
Deficientes (Acardd). (HC).

Paraíba poderá ter
atletas na rio-2016

PROJETO PARALÍMPICAParaibano de Beach Soccer começa
no próximo sábado com dois jogos

O Campeonato Paraib-
ano de Beach Soccer já tem 
data marcada para seu início 
nessa temporada. A primeira 
rodada acontece no próximo 
sábado com dois confrontos 
e prossegue no domingo com 
mais duas partidas, válidas 
pela primeira rodada do 
certame. 

No sábado, o primeiro 
jogo começa às 15h com a 
partida entre o Gama Meni-
no Jesus e o Colibri Palhoça 
Marisol. Na sequência, com 
inicio às 17h o Moroni duela 
contra a Servicar fechando a 
rodada do dia.

No domingo (16) mais 
dois jogos fecham a aber-
tura da edição deste ano. O 
primeiro compromisso tem 
início às 10h entre o Sele-
cionado de Mamanguape e 
a ADM de Mangabeira. De-
pois, finalizando a primeira 
rodada da competição, às 
11h, o Palmeiras enfrenta 
o Porto de Jacaraú. A com-
petição vai acontecer na 
arena oficial da Federação 
na Praia do Cabo Branco, 
em frente ao Sesc Hotelaria 
e Corpos de Bombeiros, em 
João Pessoa.

A edição deste ano, 

Pedro Alves
Especial para A União

mais uma vez organizada 
pela Federação Paraibana 
de Beach Soccer (FPBS), 
contará com dez equi-
pes que vão em busca do 
almejado título de melhor 
time da modalidade no 
Estado. Os clubes estão 
divididos em dois grupos.

A Chave A é composta 
pela Associação Despor-
tiva Mangabeira (ADM), 
Servicar Esporte Clube, 

Associação Atlética Moro-
ni, Palmares Esporte Clube 
(Mamanguape) e Vitória 
Esporte Clube. 

Já a Chave B terá Guarany 
Esporte Clube, Esporte Clube 
Colibri (Palhoça Marisol), So-
ciedade Esportiva Palmeiras, 
Gama Futebol Clube e Socie-
dade Esportiva Paraíba Porto 
Jacaraú. Para o presidente 
da FPBS, Ailton Cavalcanti, a 
expectativa é de uma grande 

competição, já que os times 
se reforçaram para o torneio.

“A expectativa é boa, 
esperamos um campeonato 
bem disputado com as dez 
equipes se organizando, 
fazendo contratações, e 
todas pensando no título. 
Vamos esperar a abertura 
pra poder avaliar melhor o 
torneio desse ano”, frisou o 
dirigente.

Brasileiro Feminino
No mês que vem, entre 

os dias 9 e 15 a principal 
competição do beach soccer 
vai acontecer na Praia de Pa-
juçara, em Maceió. Trata-se 
do Campeonato Brasileiro 
de Clubes de Beach Soccer 
Feminino. 

Essa será a primeira vez 
que a Paraíba terá um rep-
resentante na competição 
e caberá ao Santa Cruz de 
Santa Rita levar as cores do 
Estado até Alagoas.

“O Santa Cruz foi escolhi-
do por ter sido o vice-campeão 
do I Open, mesmo porque o 
campeão, a ADM, não está 
participando do Paraibano e a 
Federação resolveu prestigiar 
o Santa Cruz por estar partic-
ipando ativamente do evento 
e no momento ter condições 
de custear a sua viagem para 
Maceió”, finalizou Ailton.
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Paraíba vai marcar presença no Brasileiro na Praia de Pajuçara-AL



Handebol paraibano vence
nas Olimpíadas Escolares
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AMADOR

Equipe do Colégio Motiva
derrota pernambucanas 
de forma arrasadora

No picadeiro do Estádio do 
Arruda, os palhaços não 
foram os jogadores da China 
e sim os torcedores que en-
traram na onda da CBF com 
aquele amistoso de péssima 
qualidade. O selecionado 
chinês mais parecia um “pega 
na rua”, expressão que a 
gente usava nos tempos 
de pelada para formar um time. Mano saiu de peito 
lavado, Marin entusiasmado e os jogadores conven-
cidos de uma exibição de gala. Acho que os pernam-
bucanos, os nordestinos, mereciam mais respeito por 
parte da CBF. Trazer seleções sem expressão alguma 
no ranking mundial é um desrespeito.  É sempre assim 
com o futebol do Nordeste.

Pão e circo

Clubes abdicam da
 Copa Paraíba

Quem acompanha a Segunda Divisão do Campeona-
to Paraibano percebe as dificuldades enfrentadas pelos 
clubes para conseguirem fechar a participação diante de 
tantos problemas, a maioria deles de ordem financeira. 
Quem chega na frente comemora o acesso, mas não 
consegue harmonia entre receita e despesa, daí muita 
gente procurando o presidente do clube, principalmente 
os jogadores. Vejam o caso do classificado Cruzeiro que, 
segundo o seu presidente, enfrentou sérias dificuldades 
financeiras para selar o acesso e ainda não conseguiu 
fechar a sua contabilidade.

O Atlético, campeão da Segunda Divisão, não é 
diferente. Formou um bom elenco e fez um quadrangular 
irrepreensível, vencendo quatro jogos e empatando dois. 
Chegou ao limite de gastos e não vê motivos para parti-
cipar da Copa Paraíba. Na verdade, os dois clubes temem 
pagar para jogar e não cumprir os compromissos com 
jogadores e as taxas de administração da disputa.

Acho que está na hora da Federação deixar de 
incluir representantes oriundos da Segunda Divisão na 
disputa porque não está funcionando e somente atra-
palhando. Ano passado, Flamengo e Parahyba seguiram 
o mesmo caminho. Após conseguirem o acesso renega-
ram a participação e por um motivo convincente: falta 
de recursos para continuar em frente. Uma outra adver-
sidade para esses clubes se refere a falta de jogadores 
de bom nível técnico na categoria Sub-21. Os clubes 
quando disputam a Segunda Divisão não vislumbram a 
Copa Paraíba e sim o acesso a Primeira Divisão, daí seus 
elencos serem recheados de figurinhas carimbadas, 
muito rodadas e de idade avançada.

É diferente de Botafogo, CSP e Treze que firmaram 
compromisso antes do início da Segundona e já vem tra-
balhando os jogadores.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Este ano a cota de partici-
pação dos clubes paraibanos 
na primeira fase chegou 
a R$ 120 mil com Treze e 
Botafogo, cota a que o 
Campinense já tem direito 
em 2013. A outra vaga sai da 
Copa Paraíba Sub-21.

Copa do Brasil

Os garotos Sub-11 e Sub-13 do Kashima estarão se apre-
sentando no próximo sábado no campo do Alvorado, no 
Bairro dos Novais. O time vai enfrentar os meninos do Bola 
na Rede Futebol Clube, em jogos programados para as 9h. 
Esta é a primeira vez que o Kashima joga naquele bairrro.

A Confederação Brassileira 
de Desportos Aquáticos 
vai transmitir seus princi-
pais eventos via internet, 
iniciando pela natação e 
polo aquático já a partir 
do Troféu Chico Piscina a 
partir do próximo dia 28. 

TV CBDA

Kashima

Nas arquibancadas, os preços de ingressos para Brasil 
e China variavam entre R$ 60 e R$ 80 e nas cadeiras 
chegavam a R$ 250. Como consequência, o Arrudão não 
lotou e o público pagante chegou a 29.658, bem inferior a 
torcida do Santa Cruz que sempre lota o Estádio.

Ingressos caríssimos

No segundo dia de 
disputas das modalidades 
coletivas nas Olimpíadas 
Escolares do Brasil, o han-
debol feminino da Paraíba 
representado pelo Colégio 
Motiva Tambaú confirmou 
a sua boa fase e derrotou 
o Colégio Santa Emília-PE 
pelo placar de 22 a 6, em 
jogo realizado no ginásio 
Miguel Zanetti.

Com criatividade e muita 
determinação, o time do Co-
légio Motiva fez 8x0 no time 
pernambucano antes mesmo 
dos 12 minutos de partida, 
passando mais tranquilidade 
para o técnico Isaías Gomes. 
O time pernambucano tentou 
uma reação, mas esbarrou na 
forte marcação das paraiba-
nas, com o placar parcial do 
primeiro tempo fechando em 
12 a 3.

Para o segundo tem-
po o Colégio Motiva voltou 
com a mesma determinação 
e aproveitou a manhã ins-
pirada da criação coman-
dada por Mariah Leite para 
continuar marcando gols e 
construir a vitória por 22 
a 6, que praticamente lhe 
garantiu a classificação. Em 
dois jogos, foram duas vitó-
rias. Hoje o Motiva vai enca-
rar o Divina Providência-RS 
a partir das 14h, no ginásio 
Miguel Zanetti.

Já o handebol masculi-
no da Paraíba representa-
do pelo Colégio Diocesano 
de Itaporanga perdeu mais 
um jogo nas Olimpíadas 
Escolares do Brasil, desta 

feita para o Colégio Antônio 
da Silva-RJ, por 22 a 14, em 
partida realizada no ginásio 
Issa Sarraf. Com o resultado 
o time paraibano fica fora 
da fase seguinte da compe-
tição nacional. O Diocesano 
se despede hoje  à tarde, 
diante do Diogo Feijó-AC, 
a partir das 14h no ginásio 
Issa Sarraf.

Na abertura da Primeira 
Divisão do handebol femini-
no das Olimpíadas Escolares 
2012,  o time paraibano der-
rotou as catarinenses da Es-

cola Claudino Crestani por 23 
a 16, com dez gols da artilhei-
ra e capitã Mariah Oliveira, 
de 14 anos. 

Filha do treinador Isaías 
Oliveira, Mariah começou cedo 
no esporte. Ela acompanhava o 
pai em competições e gostava 
de brincar com a bola. Isaías 
garante que não influenciou 
a filha a optar pelo handebol. 
“Ela passou por diversas mo-
dalidades, mas foi no handebol 
que se encontrou. Acho que 
está na veia”, comentou. Sobre 
o futuro, entre continuar ou 

não no esporte, o pai prefere 
que a filha escolha o que for 
melhor para ela.

No ano passado, o co-
légio de João Pessoa (PB) 
disputou as Olimpíadas Es-
colares em casa, mas não 
passou da fase classifica-
tória. “Neste ano estamos 
com garra e o time está bem 
unido. Queremos um lugar 
no pódio”, afirmou Mariah. 
Nesta fase, a equipe parai-
bana ainda terá pela frente 
as gaúchas do Divina Provi-
dência.

As meninas do Colégio Motiva-PB derrotaram o Colégio Santa Emília-PE pelo placar de 22 a 6

50 Open de Surf Naturista acontece
em Tambaba no final de semana

Nos próximos sábado e 
domingo vai ser realizado 
o 5º Tambaba Open de Surf 
Naturista, na primeira praia 
de naturismo do Nordeste, 
localizada no município do 
Conde, Litoral Sul do Estado 
da Paraíba. O evento está 
sendo organizado pelo Na-
turistas Unidos (NU) e tem o 
apoio da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), que 
divulga a competição nos 
meios de comunicação de 
todo o país.

A 5ª Edição do Tambaba 
Open de Surf Naturista vai 
comemorar os cinco anos do 
Projeto SurfNU, que tem como 
proposta difundir o naturis-
mo através do surf. O evento 
pretende, também, congregar 
e estimular o desenvolvi-
mento de práticas esportivas 
naturistas e incentivar a fre-
quência de jovens. 

Os organizadores do 
evento têm ainda a intenção 
de despertar a população para 
uma consciência ecológica e 
consolidar o naturismo como 
movimento filosófico que bus-
ca a vida ao natural.

“Esse esporte representa 
bem o espírito naturista – 
liberdade, interação e respeito 
pela natureza”, afirmou o co-
ordenador do Projeto SurfNU, 
Carlos Santiago. Ele acrescen-
tou que o projeto é o único do 
gênero no mundo e que será 

apresentado pela delegação 
brasileira no 33º Congresso 
Internacional de Naturismo 
que acontecerá na Croácia, no 
mesmo período em que será 
realizado o 5º Tambaba Open 
de Surf Naturista.

Competição
Durante o campeonato 

serão disputadas três cate-
gorias: Local – sem limite de 
idade, destinada ao residen-
te ou frequentador da Praia 
de Tambaba e que esteja 
devidamente habilitado pela 
Comissão de Credenciamen-
to Local; o Aberto (Open) – 
categoria aberta e sem limite 

de idade; e o maior grau 
de dificuldade (Expression 
Session) – categoria aberta 
e sem limite de idade.

Inscrição
O s  i n t e r e s s a d o s 

poderão se inscrever nos 
dias do evento, das 9h às 
12h, junto à Secretaria do 
Campeonato, na Praia da 
Tambaba. “Será cobrada 
uma taxa de inscrição de 
R$ 30,00 por cada cate-
goria, exceto a Expression 
Session, cuja gratuidade 
está associada à inscrição 
em uma das competições 
do Campeonato”, explicou 

Carlos Santiago.

Premiação
De acordo com a or-

ganização da 5ª Edição do 
Tambaba Open de Surf Na-
turista, serão premiados os 
quatro melhores das catego-
rias Local e Open. A primei-
ra colocação receberá uma 
prancha, troféu e brinde, 
enquanto que as demais 
premiarão com troféus e 
brindes. 

Já a categoria Expres-
sion Session, apenas a mano-
bra de maior grau de difi-
culdade será premiada com 
prancha, troféu e brinde.

A competição, segundo os organizadores, tem a intenção de despertar para a consciência ecológica
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Grupos serão conhecidos hoje
COPA DO NORDESTE

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Reunião acontece em
Fortaleza com todos
os clubes integrantes

Após dois anos fora do 
calendário nacional a Copa 
do Nordeste/2013 volta a 
ser destaque novamente na 
próxima temporada, com um 
evento que acontece hoje, 
a partir das 10h, no Marina 
Park Hotel, em Fortaleza-CE. 
Pela programação elaborada 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), os 16 re-
presentantes dos clubes fi-
liados estarão reunidos com 
os presidentes da Liga do 
Nordeste, Eduardo Rocha, da 
CBF, José Maria Marin, além 
do diretor técnico da entida-
de nacional, Virgilio Elísio. 
Às 16h haverá outra reunião, 
desta vez com os presidentes 
das Federações do Nordes-
te. À noite, a partir das 19h, 
ocorrerá o sorteio dos quatro 
grupos, que terá a participa-
ção de quatro equipes. 

A disputa, que está inse-
rida até 2021 no calendário 
oficial do futebol brasileiro, 
acontecerá no período de 20 
de janeiro a 17 de março, com 
as equipes jogando entre si 
em cada grupo, classificando 
apenas dois para a próxima 
fase, que será o mata-mata 
para se conhecer o campeão 
e o vice do Nordestão. Os 
dois clubes paraibanos, Cam-
pinense (campeão) e Sousa 
(vice) serão representados 
no evento por Dorgival Pe-
reira (dirigente) e Aldeone 
Abarntes (presidente), res-
pectivamente. Além da Rapo-
sa e Dinossauro, fazem parte 

da disputa, Bahia, Vitória e 
Feirense (Bahia), Itabaiana 
e Confiança (Sergipe), CRB e 
Asa de Arapiraca (Alagoas), 
Sport do Recife, Santa Cruz 
e Salgueiro (Pernambuco), 
América e ABC (Rio Grande 
do Norte) e Ceará e Fortaleza 
(Ceará). 

Dos estados participan-
tes, Bahia e Pernambuco, 
terão três representantes na 
competição, enquanto os de-
mais ficam com duas vagas. 
Dos nove Estados da região 
Nordeste, apenas o Piauí e o 
Maranhão, por serem mais 
afastados geograficamente 
dos demais, ficam fora por 
integrarem o calendário da 
região Norte. Dos clubes fun-
dadores da Liga Nordeste, 
seis estão de fora do certame: 
Fluminense de Feira de San-
tana-BA, Sergipe-SE, CSA-AL, 
Náutico-PE, Botafogo e Tre-
ze, ambos da Paraíba, que es-
tiveram presentes na última 
edição da Copa, que ocorreu 
em 2010, com o Vitória da 
Bahia conquistando o título, 
ao vencer o ABC-RN (2 a 1). 

De acordo com o dire-
tor administrativo da Liga do 
Nordeste, Milton Dantas, a 
expectativa é a melhor pos-
sível entre os clubes partici-
pantes, federações e a pró-
pria CBF, que aposta na volta 
do Nordestão, valorizando 
os clubes da região, dando 
uma ênfase maior a disputa. 
“Queremos fazer uma gran-
de competição e mostrar a 
força do futebol nordestino, 
que conta com clubes tradi-
cionais do esporte nacional. 
O evento é o pontapé inicial 
do sucesso que será o Nor-
destão, no fortalecimento do 
futebol da região”, comentou. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Campinense e CRB estão confirmados na disputa e vão reviver o confronto agora pela Copa do Nordeste a partir do próximo ano
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Atlético de Cajazeiras 
e Cruzeiro de Itaporanga 
oficializaram ontem, a 
desistência em disputar a 
Copa Paraíba Sub-21, que 
pode ter início no dia 26 
deste mês, com apenas 
três clubes, Botafogo, Tre-
ze e Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP). O campeão 
e vice do Campeonato 
Paraibano da Segunda 
Divisão/2012 desistiram 
do desafio por problemas 
financeiros. 

O presidente do Atlé-
tico, Geraldo Lira, afirmou 
que o clube não tem di-
nheiro para bancar outra 
disputa, já que vem da 

Segundona com um cus-
to muito alto, preferindo 
ficar de fora e começar a 
planejar o grupo para o 
Estadual de 2013. 

“Saímos de uma com-
petição para entrar em 
outra sem condições finan-
ceiras, seria uma loucura 
para nós que fazemos o 
Atlético. Foi uma decisão 
sensata entre todos os di-
rigentes, que preferem 
preparar o time para o Pa-
raibano do ano que vem”, 
disse. 

Geraldo frisou que a 
meta é manter a comissão 
técnica e a base que parti-
cipou da Segundona para 

fazer uma boa campanha 
na Divisão de Elite/2013. 
“Acredito que no próximo 
mês estaremos iniciando o 
planejamento, contando 
com a maioria que conse-
guiu o título. Quanto mais 
cedo melhor para iniciar os 
trabalhos”, frisou. 

A situação do Cruzei-
ro de Itaporanga é idên-
tica ao representante da 
terra do Padre Rolim, que 
também desistiu por fal-
ta de dinheiro. De acordo 
com o presidente do clu-
be, Nosman Barreiro, não 
adianta participar de outra 
competição sem condições 
financeiras para depois 

deixar um “rombo” para 
a próxima temporada. Ele 
disse que até gostaria de 
competir para dar sequên-
cia ao trabalho iniciado na 
Segundona, mas o custo 
é alto e não existe recei-
ta para colocar o time em 
campo. “Uma coisa é que-
rer, outra é ter condições 
de bancar o desafio sem 
condições financeiras. 

Resolvemos dar uma 
parada na temporada e 
começar a planejar o gru-
po para o Paraibano, afi-
nal, temos que formar um 
time forte para não decep-
cionar na próxima tempo-
rada”, comentou. 

Cruzeiro e Atlético desistem da Copa Paraíba
TiRAndO O TimE

O Atlético sagrou-se campeão da Segunda Divisão de 2012

Brasão está recuperado da contusão e vai enfrentar o seu ex-clube no próximo domingo
O confronto contra o San-

ta Cruz-PE, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio Amigão, 
pela 12ª rodada do grupo A 
da Série C do Brasileiro, terá 
um “gostinho especial” para o 
atacante Brasão. O jogador que 
defendeu a Cobra Coral (2009 
e 2010), pode ser escalado de 
primeira para encarar o ex-
clube, numa partida que pode 
colocar o alvinegro serrano 
no G4. O representante galista 
está na quinta posição, com 13 
pontos ganhos, um a menos 
que o adversário, que enfrenta 
hoje, às 20h, o Salgueiro/PE, no 
Arruda, em Recife/PE, pela 11ª 
rodada. Ele frisou que será uma 
partida como outra qualquer, 

contra um concorrente forte, 
atual campeão pernambucano 
e clube que tem uma torcida fa-
nática em Pernambuco. 

“Conheço de perto a força 
que tem o Santa Cruz e temos 
que nos preparar para enfren-
tar uma pedreira na busca do 
G4. Caso seja escalado farei o 
possível para ajudar e quem 
sabe, marcar gols contra o ex-
clube”, disse. Com relação ao 
retorno aos gramados, após a 
recuperação de duas costelas 
fraturadas, durante a vitória 
do alvinegro serrano, contra o 
Guarany de Sobral-CE (3 a 1), 
no Estádio Amigão, o goleador 
comentou que vem jogando e 
deseja estar 100% em forma 

para dar alegrias a torcida tre-
zeana. “Estou pegando o ritmo 
e quero voltar a minha melhor 
forma física para o restante da 
competição. Felizmente as do-
res nas costelas desaparece-
ram, facilitando ainda mais a 
volta ao time galista”, observou. 

Campinense 
Com o retorno do meia 

Adriano Felício na primeira 
partida do mata-marta das 
quartas de final da Série D, 
contra o Baraúnas de Mo-
sorró/RN, que acontecerá no 
sábado, às 20h, no Estádio 
Amigão, o Campinense deverá 
sofrer mudanças na formação 
do time. Com a obrigação de 

ganhar a primeira para fazer o 
jogo de volta – marcado para 
o dia 23 deste mês, em Mosso-
ró – o treinador Freitas Nasci-
mento deixa de lado o esque-
ma 3-6-1, que foi colocado 
em prática no empate (0 a 0), 
diante do CSA-AL e utilizar o 
4-4-2. Neste caso, o meio de 
campo será alterado e contará 
com atletas de características 
mais ofensivas. 

Quem pode voltar ao banco 
de reservas é Isaías, que cede-
ria a vaga para Adriano Felício, 
jogador de criação da Raposa. 
Outro que pode ter chance de 
entrar de primeira é o atacante 
Eduardo Rato, que foi liberado 
pelo Departamento Médico. Brasão, que fez história no Santa, agora defende o Treze
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Vasco tem novo treinador
MARCELO OLIVEIRA

O Napoli adotou uma medida 
curiosa para prevenir lesões: nada de 
sexo antes das partidas do time. Foi 
o que disse o chefe do departamento 
médico do clube, Alfonso De Nicola, 
ao jornal italiano “Corriere del 
Mezzogiorno”. Em termos de resultado, 
ao menos, tem dado certo, uma vez 
que a equipe, líder do Campeonato 
Italiano ao lado do Juventus, venceu 
suas duas partidas no Italiano até 
agora e faturou a Copa da Itália na 
temporada passada.

Cristiano Ronaldo desembarcou 
em Madri reanimado. Depois de 
alimentar polêmica sobre seu contrato 
ao não comemorar os dois gols 
marcados contra o Granada, o atacante 
defendeu a seleção portuguesa em 
jogos válidos pelas eliminatórias 
europeias da Copa do Mundo de 
2014. Ele volta ao Real Madrid 
empolgado em manter seus 
objetivos: ganhar tudo.

Sexo é proibido
antes de jogos

Ronaldo está
mais animado

 

Marcelo Oliveira é o novo 
técnico do Vasco. Ex-coman-
dante do Coritiba, o profissio-
nal assinou contrato até de-
zembro de 2013 e já assistiu 
o jogo contra o Palmeiras, on-
tem, às 22h, em São Januário, 
pela 24ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Por estar dis-
ponível no mercado, o acerto 
com o treinador e a diretoria 
cruzmaltina durou menos de 
48 horas. A apresentação ofi-
cial do substituto de Cristóvão 
Borges será após o treinamen-
to de hoje, na Colina histórica.

Marcelo Oliveira chegou 
ao Rio de Janeiro na manhã 
de ontem. O novo técnico do 
Vasco seguiu direto para uma 
reunião com o presidente Ro-
berto Dinamite e o diretor de 
futebol Daniel Freitas. Com as 
pendências pela saída do Co-
ritiba solucionadas, não hou-
ve maiores problemas para 
o acordo. O auxiliar técnico, 
Cleocir dos Santos, o “Tico”, 
e o preparador físico, Juve-
nilson de Souza também che-
gam ao Gigante da Colina.

O treinador tem 57 anos. 
Antes do Coritiba passou pela 
base do Atlético-MG e pelos 
profissionais do CRB, Atlético
-MG, Ipatinga e Paraná. O téc-
nico deixou o Coritiba após 
um ano e nove meses de tra-
balho. Ele dirigiu a equipe em 
131 partidas, com 74 vitórias, 
25 empates e 32 derrotas. 
Foi bicampeão paranaense e 

duas vezes vice-campeão da 
Copa do Brasil. A primeira de-
las, em 2011, em derrota para 
o próprio Vasco.

O novo treinador, Marce-
lo Oliveira estreia na partida 
contra o Cruzeiro, domingo, 
às 16h, em Varginha.

Túlio
O primeiro jogo do pro-

jeto ‘Túlio a 1000 – 7 gols de 
solidariedade’ não ocorrerá 
mais neste sábado. O Tupi, 
que seria o adversário, can-
celou na noite da última ter-
ça-feira o confronto alegando 
problemas financeiros. Não 
houve tempo para encontrar 
uma nova equipe e o Alvine-
gro achou por bem não reali-
zar qualquer tipo de evento na 
data.

O presidente do time 
mineiro, Áureo Fortuna, de-
clarou que o motivo do can-
celamento de última hora foi 
um documento enviado pelo 
Glorioso pedindo uma garantia 
financeira para a realização do 
amistoso. O dirigente não con-
cordou e abortou a partida por 
não ter a quantia estipulada 
pelos cariocas.

O projeto do atacante 
seguirá normalmente com 
amistosos pelo Brasil. Tú-
lio Maravilha atuará por um 
time formado por jogadores 
com idade abaixo de 23 anos 
e com atletas que não estão 
sendo aproveitados pelo time 
principal.

Até ontem, Túlio ainda 
não havia sido informado do 
cancelamento, apesar de saber 
que havia essa possibilidade. 

Campeão do mundo pela 
Seleção Brasileira em 2002, Rivaldo 
não tem tido sorte no final de carreira. 
Após ter sido barrado pelo técnico 
russo Viktor Bondarenko, o meia-
atacante, que atualmente atua no 
Kabuscorp, de Angola, usou a conta 
no Twitter para desabafar, chegando a 
cogitar a aposentadoria. 

Na rede social, o jogador 
mostrou toda indignação com o fato 
e criticou o técnico russo Ivanovich 
Bondarenko. “A cada dia estou mais 
surpreso com o futebol. Nosso 
treinador vai deixar no banco os três 
melhores marcadores da equipe: Eu, 
Mpele Mpele e Sawu”, afirmou.

Rivaldo pensa na 
aposentadoria

A Federação Inglesa de 
Futebol anunciou, ontem, que 
sua seleção realizará duas 
partidas amistosas contra a 
Seleção Brasileira em 2013 - o 
primeiro duelo acontecerá em 
Wembley, no dia 6 de fevereiro, 
enquanto o segundo confronto 
será em junho, provavelmente 
no Maracanã.

Os jogos fazem parte da 
comemoração dos 150 anos 
da Federação. “Estamos mui-
to empolgados em ter o Brasil 
como adversário na comemo-
ração de nosso 150º aniversá-
rio”, afirmou Adrian Bevington, 
dirigente inglês. A seleção re-
torna a Wembley pouco tempo 
após a derrota para o México 
na final dos Jogos Olímpicos.

Antes dos ingleses, o Bra-
sil terá pela frente a Argentina, 
também em dois jogos - um em 
Goiânia, no próximo dia 19, e 

outro em Resistencia, interior 
argentino, no dia 3 de outubro. 
No dia 16 do mesmo mês, o ad-
versário será o Japão, em Wro-
claw, na Polônia.

Fred
Apesar de ter justificado 

taticamente a ausência do ata-
cante Fred, do Fluminense, na 
convocação para os amistosos 
contra a Argentina, o históri-
co do técnico Mano Menezes 
permite que o artilheiro do 
Campeonato Brasileiro tenha 
poucas esperanças de ser lem-
brado novamente para a Sele-
ção Brasileira. Ao ter reclama-
do publicamente por não ser 
chamado para os amistosos 
contra África do Sul e China, 
o camisa 9 se juntou à lista de 
jogadores que não foram mais 
usados após entrar em rota de 
colisão com o treinador.

Quando ainda era treina-
dor do Corinthians, em 2010, 
Mano Menezes substituiu o 
lateral argentino Escudero em 
partida contra a Ponte Preta. 
Irritado pela alteração, o joga-
dor xingou e fez gestos contra 
o treinador. Depois disso, Escu-
dero não atuou mais pelo time 
paulista, sendo devolvido ao 
Argentinos Juniors e ficando 
de fora da lista do time na Copa 
Libertadores.

Outro jogador que se 
‘queimou’ com Mano foi o 
atacante Edno, que defende o 
Tigres, do México. As queixas 
por não ganhar oportunidades 
no time titular do Corinthians, 
também em 2010, fizeram com 
que o jogador ficasse de fora 
dos inscritos da Copa Liberta-
dores, assim como Escudero. 
Sem clima acertou sua transfe-
rência para o Botafogo.

Inglaterra jogará com o Brasil
AMISTOSOS

A 24ª rodada do Campe-
onato Brasileiro Série A é en-
cerrada hoje com dois jogos, 
ambos programados para as 
21h. O Botafogo, de Seedorf, 
enfrenta o Internacional de 
Forlan. Já o Grêmio, de Elano 
e Zé Roberto joga com o Náu-
tico, do atacante Araújo. On-
tem, oito jogos deram início a 
rodada.

O exame realizado por 
Seedorf ontem constatou uma 
leve contratura na coxa direi-
ta de Seedorf. O problema 
não chega a ser considerado 
uma lesão pelo Botafogo, que 
não descarta o aproveitamen-
to do holandês no confronto 
de hoje. 

No Internacional, o técni-
co Fernandão vem com novi-
dades. A vaga de Nei será de 
Edson Ratinho. Indicado por 

Fernandão, quando o ídolo 
ainda era diretor-técnico, ele 
ganhou a disputa com Elton e 
está confirmado na equipe. 

No Grêmio, o técnico Van-
derley Luxeamburgo quer um 
time unido e focado apenas no 
jogo. Os 90 minutos de con-
versa que antecederam o trei-
namento do Grêmio ontem 
tiveram um único objetivo: 
proibir o ‘apagão’ que ocorre 
frequentemente no time. 

Já no Náutico, o confron-
to contra o Grêmio volta a 
colocar Lúcio contra o anti-
go clube. Desta vez, o lateral 
esquerdo que passou duas 
vezes por Porto Alegre tem 
um ingrediente especial: o 
reencontro com o Olímpico. 
Sua última vez no estádio, 
que será demolido no próxi-
mo ano.

Clássicos completam a 
24a rodada da Série A

BRASILEIRÃO

Internacional e Botafogo voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro

Marcelo Oliveira fez um excelente trabalho no Coritiba e agora tem novo desafio no Vasco da Gama

A Seleção Brasileira, do atacante Neymar, vai se encontrar com os ingleses no próximo ano
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Acerto foi feito 
ontem pela manhã e 
apresentação será hoje



A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 150612532 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2012
DATA DE ABERTURA: 27/09/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01501-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CAMI-

SAS EM MALHA FIO 30 PARA O NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
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: 060 – Convênio TF/VS. 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, 12 de setembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.01503-0/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, realizará às 15h00min do dia 16 de outubro de 2012, a Concor-
rência nº 007/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como 
objeto a contratação de Empresa para construção do Empreendimento Vila dos Idosos, composto 
por 40 (quarenta) unidades habitacionais, posto médico, salão comunitário, bloco com guarita e 
administração, horta comunitária, redário, quadra de areia e infraestrutura contemplando: rede de 
abastecimento d’água, rede de iluminação pública, drenagem pluvial, paisagismo, terraplenagem 
e pavimentação em paralelepípedos e/ou blocos intertravados, no Conjunto Cidade Verde, Man-
gabeira, João Pessoa-PB. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento 
das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante 
a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e 
das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 
12 de setembro de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

ROSANGELA DE FATIMA LEITE – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL –  CARRO 
D 20 – PLACA  MXQ 0576 – DESTERRO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006654/TEC/AA-1681

FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
–  CARRO CHEVETTE – PLACA  MMO 8248 – DIAMANTE/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
006666/TEC/AA-1686

CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA – CPF 09.284.902/0001-71, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral, VERANEIO MNC-5821-PB – Percurso: Belém e Região até 150 km/
Sede SUDEMA. Processo: 2012-006645/TEC/AA-1676.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA APRIGIO – CPF Nº 16.159.369/0001-81, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Pro-
paganda Volante Eleitoral 2012 - FIAT – PALIO – Placa: MMV-6377-PB – Percurso: Santa Rita – PB 
e Região, até 150 km/Sede SUDEMA. Processo: 2012-006650/TEC/AA-1679.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 09.224.155/0002-67, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pes-
quisa nº 3195/2012 em João Pessoa, 4 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Lavra de Areia e Argila com uso de equipamentos mecanizados (à céu aberto e por dragagem) 
área total 46,76 ha – Processo DNPM Nº 846.242/2007, no leito do Rio Paraíba – Localidade de 
São Bento – Zona Rural Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003713/TEC/LOP-0055.

ORGANIZAÇÃO ADEMIRO E PESSOA LTDA, com CNPJ Nº 09.295.072/0001-88, IE nº 16.078.864-
1, pela qual registra a perda Livro de Inventário nº 1 e Nota Fiscal, Série B1 de numeração 0001 a 
0350. Conforme Certidão datado de 12 de setembro de 2012.

ORGANIZAÇÃO ADEMIRO E PESSOA LTDA, com CNPJ Nº 09.295.072/0003-40, IE nº 16.078.658-4, 
pela qual registra a perda Livro de Inventário nº 1, Livro de Entrada nº 1, Livro de Saída nº 1, Livro 
de Apuração de ICMS nº 1, Livro de Ocorrência Fiscal nº 1 e Nota Fiscal, Modelo D 1 de numeração 
0001 a 4.500. Conforme Certidão datado de 12 de setembro de 2012.

WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS – 645.831.124-91, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FIAT – STRADA – Placa: MOK-0879-PB – Percurso: João Pessoa e Região 
e até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006659/TEC/AA-1683.
JHALM – HOTELARIA E TURISMO LTDA (RESTAURANTE BARGAÇO) – CNPJ/CPF Nº 
01.149.603/0001-12, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2266/2012 em João Pessoa, 3 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Bar e Restaurante – com utilização de som mecânico, na Avenida 
Cabo Branco – Nº 5160 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001583/TEC/LO-2565.

ADONAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 13.136.231/0001-79, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação, para 
o empreendimento “Edifício” Multifamiliar, denominado de “Residencial Bariloche”, localizado na 
Av. Presidente Antônio Félix, s/nº, Lote 0719, Quadra 117, Bairro de Cruz das Armas, cidade de 
João Pessoa composto de bloco, contendo pavimento térreo semi-pilotis, e 03(três) pavimentos, 
totalizando 18(dezoito) unidades autônomas residenciais.

F & A GRAFICA E EDITORA LTDA – CNPJ Nº 03.705.891/0001-70, torna público que requereu à 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
2417/2010/PROC. Nº 2009-002393 – Serviço Gráficos em Geral – AC: 298,48m² - Centro – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-006428/TEC/LO-3688.

AV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.212.802/0001-07, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 3316/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro), na Rua Severino Guedes da Silva S/N – Gramame Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002734/TEC/LO-2924.

EDSON DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 031.559.664-32, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3297/2012 em 
João Pessoa, 6 de setembro de 2012 - Prazo: 65 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo VW/KOMBI de Placa MOF 8449/PB COR BRANCA – Em toda Cidade e Região Município: 
ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo: 2012-006290/TEC/AA-1558.

TRANSPORTE RODOVIARIO NORDESTINO LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.383.084/0001-64, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2748/2012 em João Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Transporte Rodoviário de Combustíveis, automotivos, gasolina, álcool, óleo Diesel 
e prestação de serviços mecânicos de troca e regulagem de freios, troca de óleos e lavagem de 
veículos, o transporte é realizado em todo Estado da Paraíba através dos caminhões: MOE 2543/PB, 
MNA/2361/PB, MNK8744/PB, MNJ4225/PB, MNZ4821/PB, KGE4731/PB, MNV1195, MOJ1256/PB, 
MYL4053/RN, MOJ1206/PB, MNF8410/PB, OEW9146/PB, KGC3092/PB, OEW9136/PB, MNV2013/
PB, MOM2224/PB, MMZ2251/PB, MOE9036/PB, OEV1755/PB, MOM4814/PB, KFJ6759/PB, 
MNW3487/PB, MMZ8021/PB, MOI9617/PB, KGO1625/PE, JJD2593/PB, KHG3836/PB, KLZ7007/
PB, KFL7706/PB, MOO1741/PB, MPW6293/PB, NPW6313/PB, MOD3051/PB, NOI8830/PB, 
NOI8810/PB, NNK2971/PB, NNK3511/RN, NNK4271/RN, MOE7401/PB, MNZ5111/PB, MOF0121/PB, 
OEU9347/PB, OEZ6537/PB, OEZ6547/PB, OET6976/PB, OEU9397/PB, OEW3217/PB, OEU9367/
PB, OEW3127/PB, OEW3167/PB – Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 
2012-003639/TEC/LO-3195.

UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 02.323.033/0002-89, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação – Comércio e Vendas e caminhões novos e usados, e troca de óleo, oficina mecânica 
AC-532m², Campina Grande – PB. Processo: 2012-006668/TEC/LO-3735.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS MISTER LTDA – SAVELLU´S – CNPJ Nº 
03.304.327/0001-45, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 2557/2010 – Fabricação de Calçados 
AC-2.000m² - Patos – PB. Processo: 2012-006555/TEC/LO-3723.
CONSTRUTORA VIVER BEM LTDA – CNPJ Nº 12.288.709/0001-13, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar com 40 Unidades Habitacionais – AC: 2742m² - Alto do Céu – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-006622/TEC/LP-1131.

25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 13 de setembro de 2012

Quadrilha é presa na cidade de Sousa
usando documentos falsos 

Grupo aplicava golpe 
realizando empréstimos 
em instituições bancárias

Uma quadrilha composta 
por cinco pessoas foi presa na 
tarde da última terça-feira (11) 
em Sousa, Sertão paraibano, 
por realizar empréstimos em 
instituições bancárias usando 
documentos falsos. Uma das 
integrantes do grupo, Maria 
dos Remédios de Andrade, 57, 
foi presa em flagrante no mo-
mento em que tentava realizar 
mais um empréstimo usando o 
nome de outra pessoa. 

Depois dessa primeira pri-
são, os policias do Grupo Tático 
Especial (GTE), da 9ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil che-
garam aos demais integrantes 
da quadrilha. De acordo com 
Gilson Teles, delegado regional, 
o responsável por recolher os 
dados das vítimas era Raimun-
do José Filho, 38, que repassa-

va as informações a Sebastião 
José da Silva, 38, apontado 
como o mentor do golpe e que 
realizava a falsificação. 

Ainda segundo a polícia, 
Sebastião trabalhava em uma 
financeira, o que facilitava a 
aplicação do golpe.  Na casa 
dele, foram apreendidas im-
pressoras, máquinas de plasti-
ficação, computadores, várias 
cédulas de identidades, R$ 
1.900 em dinheiro e um revól-
ver calibre 38. Também foram 
presos Manuel Antônio da 
Silva, 27, e Dário Vituriano de 
Carvalho, que, assim como Ma-
ria, se passavam por terceiros 
para conseguir o crédito. 

“A polícia ainda investiga o 
valor do prejuízo causado pela 
ação dos estelionatários, mas o 
grupo confessou ter aplicado o 
golpe por diversas vezes. A úl-
tima vez ocorreu na segunda-
-feira (10) quando foi realizado 
um empréstimo de R$ 24 mil”, 
detalhou Gilson Teles.

Policiais civis da De-
legacia de Defraudações e 
Falsificações de João Pessoa 
prenderam, na tarde de on-
tem, um homem que estaria 
aplicando golpes em escolas 
da capital usando o nome do 
Ministério do Meio Ambien-
te. Geraldo Gonçalves Filho, 
36, natural do Estado de São 
Paulo, foi preso no bairro do 
Costa e Silva.

Investigações da Delega-
cia de Defraudações, coman-
dadas pelo delegado Gustavo 
Carletto, revelaram que pelo 
menos seis escolas de João 
Pessoa foram vítimas do 
golpe. “O acusado, usando o 

nome do Ministério do Meio 
Ambiente, estaria oferecen-
do um curso sobre recicla-
gem nas escolas e também 
citava o projeto ‘Saco é um 
Saco’, que estimula o uso de 
sacolas renováveis”, detalhou 
Carletto. 

Para realizar as aulas, 
de acordo com o depoimen-
to dos proprietários dos es-
tabelecimentos de ensino, 
o acusado estaria cobrando 
uma taxa de R$ 170. A polí-
cia ainda investiga se outras 
pessoas foram vítimas do 
mesmo golpe, mas já sabe 
que o acusado estava resi-
dindo na Paraíba há um mês. 

Preso homem acusado 
de estelionato na capital

usaVa nome de mInIstÉRIo

A Câmara Municipal 
de Cabedelo aprovou 
uma lei, em sessão rea-
lizada na segunda-feira 
(10), que impede a cons-
trução do Shopping In-
termares, do Grupo Mar-
quise, orçado em R$ 220 
milhões. A obra prevê a 
geração 4,5 mil empre-
gos diretos na cidade.

A decisão dos verea-
dores tomou de surpre-
sa os diretores do Grupo 
Marquise e autoridades 
públicas de Cabedelo 
e do Estado. A matéria 

que impede a constru-
ção do shopping entrou 
em votação sem constar 
da pauta da sessão.

Oito vereadores 
votaram a favor das 
emendas que impedem 
a construção do Shop-
ping Intermares: Leto 
Viana (PMDB), Tércio 
Dornelas (PSL), Luiz 
Henrique (PSB), Lucas 
Santino (PHS), Josué 
Góes (PRTB), José Ri-
cardo Félix (PT), Jonas 
Pequeno (PDT), Benival 
Severo (Beninha) (PSL).

Lei aprovada impede a 
construção de shopping

na câmaRa de cabedelo



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.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             16,50
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046468
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             17,00
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046469
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,00
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046470
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,00
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046471
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,00
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046472
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,01
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046473
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,85
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046479
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,85
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046480
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.366,21
Cedente.....: SIEMENS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046513
Responsavel.: CIPE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ....: 010814003/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.163,90
Cedente.....: RILUME ILUMINACAO INDUSTRIAL 
EIRELI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046709
Responsavel.: CLEIDISTONE DO NASCIMENTO ONOF
CPF/CNPJ....: 910543034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047186
Responsavel.: FERNANDA ALVES DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 008721795/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,40
Cedente.....: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED 
TRENDBA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046832
Responsavel.: GERLANE FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 044767704-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Cedente.....: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046769
Responsavel.: JAIR DE FRANCA SOUZA
CPF/CNPJ....: 309351304-97
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          6.225,38
Cedente.....: ADVOCACIA BELINATI PEREZ

Apresentante: ADVOCACIA BELINATI PEREZ
Protocolo...: 2012 - 046070
Responsavel.: JOSE BRAGA LEITE FILHO
CPF/CNPJ....: 931426414-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            550,00
Cedente.....: LENIO JOSE TEOTONIO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045859
Responsavel.: LEILSOM LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 066978744-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Cedente.....: FERRART COMERCIO F LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046784
Responsavel.: LUCAS RODRIGUES CUNHA DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 103711514-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,00
Cedente.....: EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047266
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.790,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047326
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.790,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047327
Responsavel.: LUZINETE F DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 236860814-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            892,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047284
Responsavel.: PDX UTILIDADES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010744272/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             68,49
Cedente.....: MAX BUSINESS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047019
Responsavel.: RAIMUNDO NONATO CASIMIRO
CPF/CNPJ....: 001784324/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.211,73
Cedente.....: FAN SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047335
Responsavel.: ROMERO BARBOSA LEAL
CPF/CNPJ....: 035574599/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Cedente.....: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED 
NAO PAD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046831
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014758672/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.884,15
Cedente.....: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046607
Responsavel.: VIVIANE RAMOS DA COSTA REIS ME
CPF/CNPJ....: 014676289/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            174,00
Cedente.....: MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS 
LTD
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 045853
Responsavel.: WALKIRIA AZEVEDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 012704633/0001-60
Titulo......: CHEQUE           R$            170,00
Cedente.....: MARIA JUDY MIRANDA DE ASSIS
Apresentante: MARIA JUDY MIRANDA DE ASSIS
Protocolo...: 2012 - 046619
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,  13/09/2012

----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

GRANISTONE S/A - torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação de Licença de Operação para Pesquisa, para extração de pegmatito, 
situado na localidade de Cachoeira, distrito e município de Vieirópolis, Estado da Paraíba. Foi 
determinado o cumprimento das exigências do Manual de Licenciamento da SUDEMA.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A doutora Maria das Graças Fernandes 
Duarte, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
em virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo, se processam aos termos de uma Ação Monitória, processo tombado 
sob o nº 200.2009.034.005-6, promovida por NACIONAL GÁS BUTANO LTDA contra J A COM. 
DE GAS LTDA. E, é o presente para citar o réu J.A COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ 005122847/0001-62, atualmente em lugar incerto e desconhecido, para no 
prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 4.794.556,82 (quatro milhões, 
setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e dois centavos), ou 
a entrega da coisa, se for o caso, hipótese em que ficará isenta do pagamento de custas processuais 
e honorários advocatícios. Ficando advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados 
os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na forma 
prevista do Código de Processo Cível. E, para que mais tarde não se alegue ignorância, o MM Juiz 
mandou expedir o presente edital que será publicado duas vezes em jornal de grande circulação 
e uma vez no DJ. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, capital do estado 
da Paraíba, aos 11 de maio de 2012. Eu, Izaura Gonçalves de Lira, Chefe de Cartório, digitei.

Maria das Graças Fernandes Duarte
- Juíza de Direito -

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO PRESENCIAL 077/2012 contratação de empresa para aquisição de material esportivo 

para implantação de Academia de Saúde e atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Patos-PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste 
Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

 
ABERTURA: 27/09/2012 ás 14h00min (horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da Gerência de Licitações, 

no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, 
Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura ou realizado pela Internet. Informações pelo telefone (83)3423-3610  ramal 212 e 231 e 
no site www.patos.pb.gov.br e no e-mail licitacao@patos.pb.gov.br.

 
Patos – PB, 12 de Setembro de 2012.

 
Wescley Candeia Santana

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

Resultado de Licitação - TP no 02/2012
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de 93 módulos sanitários fami-

liares, sendo 49 na sede e 44 na zona rural do Município de Natuba-PB. O Prefeito do Município no 
uso de suas atribuições faz saber que a empresa CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA, foi 
vencedora do Certame e no mesmo ato adjudica e homologa em favor da mesma, em conformidade 
com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Valor da Licitação: R$ 496.603,55.

Natuba, 11 de setembro de 2012.

Esmeraldina Montenegro Borba
Presidente da CPL.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA - RUA DA REPÚBLICA, 906 – CENTRO – JOÃO PESSOA/PB - ELEIÇÕES 
SINDICAIS - AVISO. O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, comunica 
que serão realizadas eleições no dia 12 de novembro de 2012 para composição da Diretoria, Con-
selho Fiscal, Delegação Federativa e, respectivos, suplentes, devendo o requerimento para registro 
de chapa ser apresentado à Secretária do Sindicato nos 8 (oito) dias seguintes da publicação deste 
aviso, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Edital de Convocação 
da eleição encontra-se afixado na sede do sindicato. João Pessoa (PB), 12 de setembro de 2012. 
José Humberto de Freitas – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos e material hospitalar Lote I e me-

dicamentos controlados Lote II, de acordo com o Processo Administrativo nº 060/2012 e Tomada 
de Preços  nº 024/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 08.348.650/0001-34
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material hospitalar Lote I e medicamentos controlados 

Lote II.
VALOR DO LOTE I: R$ 1.795,40 (hum mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos).
VALOR DO LOTE II: R$ 29.340,80 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 31.136,20 (trinta e um mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara - PB, 12  de setembro de 2012

PEDRO FEITOZA LEITE 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA

AVISO  DE  CHAMADA  PUBLICA  No  009/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  MAE DAGUA,  Estado  da  Paraíba,  através  da  CPL  do  

Município,torna  público  para  o  conhecimento  de  quem  interessar,  que   ate do dia 28 de Setembro  
de 2012 as 08:00, na sede da prefeitura municipal localizada Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba,   estará  recebendo 
documentação  de habilitação  para  posterior contratação de 01 (um) Técnicos de Nível Superior 
para prestar serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas dos 
programas e serviços sócio assistenciais desenvolvidos no município de Mãe D’água/PB.  O  edital 
encontra-se á disposição na sala da Comissão Permanente de  Licitação,  no  endereço  supra-
mencionado.  Qualquer  informação  poderá  ser  obtida e  esclarecida  na  sala  da  Comissão  de  
licitação  das  08h00min  às  12h00min  horas.

Prefeitura  Municipal  de  Mãe D’água /PB,  12 de Setembro de 2012

Silvania Soares da Silva 
Presidente CPL/PMMD

ABANDONO DE EMPREGO “

Sr. Alexandro de Melo Siqueira - CTPS 0087020 - série 0014 - PB
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 

convidamos o Sr. Alexandro de Melo Siqueira, portador da CTPS 0087020 - série 0014-PB, a com-
parecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 07/07/2012, 
dentro do prazo de 72 hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, 
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482, “i” da CLT. 

João Pessoa,
EDGAR HENRIQUE BEZERRIL ME.
Rua Walter Belian, 546 – Dist. Industrial
João Pessoa - PB. 

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande torna público que requereu à SUDEMA- Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a licença prévia conforme protocolo 
2012-005956/TEC/LP-1071 datado de 28/08/2012 para execução de obras de infra-estrutura 
urbana em diversas ruas da sede do Município e distritos, conforme contrato de repasse nº 
0245589-84/2007-Ministério das cidades/PMAG. 

Alagoa Grande, 12 de setembro de 2012.

JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR
Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE No IN00007/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2012, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS PARA A ANIMAÇÃO DA IV 
FESTA DO MEL DESTE MUNICIPIO.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: BUSCAPE PRODUÇÕES - MARIA GERLANE DA SILVA - R$ 144.600,00.

São José dos Cordeiros - PB, 10 de Setembro de 2012

FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS
 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDAS E ARTISTAS MUSICAIS PARA A ANIMAÇÃO DA IV FESTA 
DO MEL DESTE MUNICIPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e:
CT Nº 0007E/2012 - 10.09.12 - BUSCAPE PRODUÇÕES - MARIA GERLANE DA SILVA - R$ 
144.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 014/2012 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 014/2012, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a Contratação de Clinica 
Especializada na Realização de Cirurgia de Catarata, para suprir as necessidades da Secretária 
de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 25 de Setembro de 2012, às 16h00min (horário 
local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações 
do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta 
Cidade, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 
3351-1510 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 015/2012 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2012, cujo objeto Sistema de Registro de Preços, para a Contratação de 
Serviços Clínicos Especializados para a Realização de Exames por Imagem, destinados a suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 26 de Setembro 
de 2012, às 09h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa 
ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

POLYSORTE SORTE MÚLTIPLA LIMITADA – CNPJ/CPF 10.912.998/0001-54, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3362/2012 em João Pessoa, 11 de setembro de 2012 – Prazo de 1080 dias. Para a atividade 
de: Loteamento Urbano (Loteamento Alpha) com 70 (setenta) Lotes e 09 (nove) Quadras – Na(o) 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALPHA, BR 230 PERÍMETRO URBANO  Município: CAJAZEIRAS 
UF: PB. Processo: 2012-004648/TEC/LI-1557.

COLONIA DE PESCADORES Z -49 – CNPJ/CPF Nº 11.971.336/0001-18 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença Simplificada nº 
2060/2012. Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: APSICULTURA, O projeto compreende de 39 
tanques redes, sendo 04 berçários e 35 de engorda, estes tanques irão ocupar uma área de 0,5 
hectares. Na (o) – SÍTIO PALMEIRAS – ZONA RURAL – BARRAGEM DE ARAÇAGI Município: 
ITAPOROROCA – UF: PB. Processo: 2012-003565/TEC/LS-0036

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

desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento de 
JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. 
PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa 
Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; Sr. PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE  MORAIS FILHO, 
e Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR 
RIBEIRO COUTINHO, nesta data edito o Edital do Loteamento “CIDADE SUL-I” – localizado no 
bairro Gramame, nesta Capital, em zona urbana, com uma área total de 87.187,91 m², composto 
de 09 (nove) quadras de números 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. 170 e 171 - com um total de 
239 (duzentos e trinta e nove) lotes residenciais, um lote destinado para o uso de Equipamentos 
Comunitários, e dois para Área Verde, de propriedade de JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. 
PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. PAULA FERNANDA MORAES COU-
TINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; 
Sr. PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MORAIS  FILHO, e Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO 
COUTINHO e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO; objeto da ma-
tricula nº 126409, conforme documentação necessária planta aprovada pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, em data de 22/08/2012, alvará de licença de aprovação expedido pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, em 22/08/2012, sob nº 2012/001565, expedido através do processo 
2011/134275, publicado no Semanário Oficial de 22/07/2012 o Decreto Municipal n.º 2012/007618 
e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e 
Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 
6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, 
editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 12 de setembro de 2012.  

Bel. Walter Ulysses de Carvalho
TITULAR

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DO ESTADO DA PARAÍBA – FESPEM/PB – CNPJ Nº 10.970.586/0001-70

I CONGRESSO ORDINÁRIO – ELEIÇÕES GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção da FESPEM-PB, através da Comissão de Organização do I Congresso Ordinário, 
instituída na reunião da Diretoria Executiva no dia 27 de junho de 2012 para gerir o referido 
Congresso e as eleições gerais da Federação, vem convocar todos os sindicatos filiados, indepen-
dentemente de estarem registrados ou não no MTE, através dos delegados aptos, eleitos em suas 
bases territoriais conforme preceitua o Estatuto aprovado na AGE do dia 24 de março de 2012, e 
Regulamento que será divulgado junto às bases, para participarem do I Congresso Ordinário de 
acordo com as seguintes especificações: DATA: 14 e 15 de dezembro de 2012: Dia 14, a partir das 
09h00min, com as inscrições dos referidos delegados e programação, conforme Regulamento do I 
Congresso; Dia 15, a partir das 09h00min, em primeira convocação, para eleição geral da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal e respectivos suplentes, em escrutínio secreto, com todas as chapas 
concorrentes inscritas, e às 10h00min, em segunda convocação, eleição geral por aclamação, 
caso tenha só uma chapa inscrita, com encerramento de votação às 14h00min. LOCAL: Hotel do 
Vale. ENDEREÇO: Rua Clayton Ismael, 10 – Lauritzen,  Campina Grande - PB, CEP 58401-393.  
PAUTA: 1 – I Congresso Ordinário – Eleições Gerais para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
observadas as regras estatutárias e regulamento do Congresso; 2 – Modificação e Aprovação do 
Estatuto; 3 – Estratégia e Plano de Ação para o quadriênio 2013/2016; 4 – Outros pontos. João 
Pessoa / PB, 10 de setembro de 2012. Comissão Organizadora do I Congresso Ordinário.

AVISO DE GREVE - O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS DE SOUSA, situado na rua Cel. José Vicente, 22, 1° Andar, sala 102, centro, Sousa-PB, por 
seu presidente abaixo assinado, para cumprimento das exigências contidas na Lei n° 7.783/89 avisa a 
todas as instituições financeira públicas e privadas, usuários de seus serviços e a população em geral, 
que os empregados pertencentes à categoria bancária em assembléia realizada em 12.09.2012, 
deliberaram por paralisar suas atividades a partir de 00:00hs do próximo dia 18.09.2012 por prazo 
indeterminado. Sousa-PB, 13 de Setembro de 2012. Josélio Ramos-Presidente. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO - AVISO DE GREVE - Pelo presente, O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Mamanguape e Região, situado à Rua Severina R. de Sousa, 203, sala 01, Centro 
Mamanguape – PB para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89. AVISA as em-
presas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base territorial 
deste sindicato deliberaram em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 12/09/2012, por 
paralisar suas atividades a partir de 00:00hs do próximo dia 18.09.2012 por prazo indeterminado. 
Mamanguape- PB, 13 de Setembro de 2012. Edivaldo José Tavares de Vasconcelos – Presidente 
em Exercício.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA E REGIÃO - AVISO DE GREVE - Pelo presente, O Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários de Catolé do Rocha e Região, situado à Rua Princesa Isabel, S/N, Bairro 
Tabajara, Catolé do Rocha – PB, para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89. 
AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária 
da base territorial deste sindicato deliberaram em Assembléia Geral Extraordinária realizada no 
dia 12/09/2012, por paralisar suas atividades a partir de 00:00hs do próximo dia 18.09.2012 por 
prazo indeterminado. Catolé do Rocha- PB, 13 de Setembro de 2012. Sebastião Emanoel de 
Campos – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - AVISO DE GREVE - Pelo presente, O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Itabaiana e Região, situado à Av. José Silveira, 103, sala 104, Centro, Itabaiana – PB. 
Itabaiana – PB, para cumprimento das exigências da Lei de Greve no. 7.783/89. AVISA as empresas 
bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base territorial deste 
sindicato deliberaram em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 12/09/2012, por paralisar 
suas atividades a partir de 00:00hs do próximo dia 18.09.2012 por prazo indeterminado. Itabaiana, 
13 de Setembro de 2012. Glauco Fonseca de Morais– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO - 
AVISO DE GREVE - Pelo presente, O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de Conceição, situado à Rua Manoel Belmiro, 12, Centro, Conceição – PB, para cumprimento das 
exigências da Lei de Greve no. 7.783/89. AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população 
em geral, que a categoria bancária da base territorial deste sindicato deliberaram em Assembléia 
Geral Extraordinária realizada no dia 12/09/2012, por paralisar suas atividades a partir de 00:00hs 
do próximo dia 18.09.2012 por prazo indeterminado. Conceição- PB, 13 de Setembro de 2012. 
Adaneu Bezerra de Souza – Presidente.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N303/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de algemas, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, 
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 - 12-01481-9
João pessoa, 12 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N306/2012
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 10/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa para realização de eventos, destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, 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 - 12-01496-9
João pessoa, 12 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

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

Registro na CGE Nº 12-01436-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado 

pela Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que em razão de alteração no edital, 
fica ADIADO para o dia 27 de julho de 2012, às 09:00 horas, na sala de licitação da CAGEPA, a 
realização do Pregão Presencial nº. 042/2012, previsto para o dia 20/09/2012. Objeto: Aquisição 
de 2.500(duas mil e quinhentas) toneladas de Sulfato de Alumínio Sólido para aplicação nas ETAS 
dos Regionais da CAGEPA, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede 
da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, s/n, no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado 
da Paraíba, Fone/fax: 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado 
gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

 João Pessoa, 12 de setembro de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

SEESVEP/SINDVIG-PB SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS 
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
e Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores das empresas 
Shanally Serviços de Vigilância Ltda CNPJ 09.222.175/0001-18  Brasifort Serviços Vigilância e 
Transporte de Valores CNPJ 06.263.849/0001-34 , para participarem das Assembleias Gerais 
Extraordinárias a serem realizadas nas cidades, locais e horários a seguir: JOÃO PESSOA, dia 
14/09/2012 sede da empresa  Brasifort situada  a Rua Almeida Barreto Nº 963 Torre, às 09:00hs em  
1ª convocação e as 10:00hs em 2ª convocação dia 14/09/2012 ás 15:00hs em 1º convocação e ás 
16:00hs em 2º convocação No sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância 
SEESVEP/SINDVIG PB situado a Rua Beaurepaire Rohan 460 centro de João Pessoa  ; PATOS, 
na Associação dos sapateiros situada na Rua Jose Genuíno S/N , dia 18/09/2012 às 09:00hs 
em  1ª convocação e as 10:00hs em 2ª convocação; SOUSA dia 18/09/2012 às 19:00hs em  1ª 
convocação e as 20:00hs em 2ª convocação no sindicato dos comerciários situado Av Silva Mariz 
Nº 34 sala 01, sendo que em todas as assembleias será apreciadas as seguintes ordem do dia: a) 
apresentar e votar prorrogação de pagamentos  b) Discussão da implantação do banco de horas

João Pessoa, 12 de Setembro  de 2012
Antônio Bezerra de Souza

Presidente

EMEPA-PB            
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 006/2012
REGISTRO CGE N° 12-01502-2,  De, 12/09/2012

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF nº 09.295.684/0001-70, com 
sede na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, torna 
ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Consumo (Combustível) nas cidades de João Pessoa-PB 
e Campina Grande-PB até 31/12/2012, destinados ao Convênio MDA x EMEPA.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 04 de Outubro de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: O pagamento desse material de Consumo se dará com recursos oriundos do 
Convênio Federal MDA x EMEPA nº 764099/2011, Registro CGE nº 11-70035-1.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à 
quinta-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas e nas sextas-feiras no horário das 07 
às 13 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores informações pelo fone 
3218-5503/5476/5478.

João Pessoa-PB, 12  de Setembro de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

JANDUIR DORNELAS DA COSTA – CNPJ/CPF Nº 323.185.884-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3222/2012 
em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 67 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veículo VW FOX 1.0 GII, Placa MOR-2781/PB) – Em Toda Cidade e Região Município: LUCENA 
– UF: PB. Processo: 2012-006157/TEC/AA-1510.

 SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3250/2012 em João 
Pessoa, 05 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Instalação do canteiro 
de obras Canal Acauã/Araçagi Na(o) – ZONA RURAL Município: MOGEIRO – UF: PB. Processo: 
2012-005901/TEC/LI – 1618

EMPRESA SERGIO COLELLA – CNPJ nº 10.175.774/0001-07, LOCALIZADA NA Avenida Cabo 
Branco, 1780, Quiosque 01, pela qual registra o extravio dos talões fiscais discriminados a seguir 
(de acordo com a numeração das notas correspondentes): trinta e um (31) talões, de 000.001 a 
001.550 (utilizados); um (01) talão, de 001.601 a 001.650; e dois (02) talões (utilizados), de 001.701 
a 001.800; que esta nova certidão retifica parcialmente a anterior, de nº 099/2012, registrada pelo 
declarante em 09 de agosto de 2012. Conforme Certidão datado de 12 de setembro de 2012.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 13 de setembro de 2012Publicidade
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