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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,022 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,60 (compra) R$ 2100 (venda)
EURO   R$ 2,638 (compra) R$ 2,640  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

18h34

06h15

2.3m

baixa 12h17 0.2m

l  Centro de Comunicação da UFPB inscreve para minicurso sobre cibercultura
 
l  Palestra sobre transplante de médula acontece hoje no Hemocentro de JP  
 
l  Programa Projovem Trabalhador inscreve até a próxima sexta-feira
 
l  Feira do Empreendedor da Paraíba começa hoje em João Pessoa

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Greve dos bancários fecha 
200 agências na Paraíba

O Governo Federal vai 
lançar em outubro o progra-
ma que vai levar os produ-
tos da agricultura familiar 
ao setor hoteleiro. PáGina 9

O início da greve dos ban-
cários gerou reclamações. 
Com todas as 200 agências  do 
Estado fechadas, segundo o 
sindicato, clientes tiveram pro-
blemas para efetuar depósitos 
nos caixas eletrônicos por falta 
de envelopes. PáGina 13

Programa 
Sustentabilidade 
à Mesa será 
lançado em JP 

eCONOMIA

Nublado com 
chuvas ocasionais

Aulas de trânsito na rede pública em 2013
Detran e a Secretaria de Educação do Estado estão firmando uma parceria para que escolas 
de Ensino Médio da rede estadual ofereçam aulas de educação no trânsito. PáGina 14

Brasil e Argentina fazem hoje 
o maior duelo das Américas

SUPErCLáSSICo

PáGina 24

Bancários entraram em greve ontem e exigem aumento de 10,25%, piso salarial de R$ 2.416,38 e participação nos lucros

Ano CXIX
Número 198

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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Estado libera 
r$ 500 mil em 
crédito para 
empreendedores

Consepe aprova 
nova proposta  
de calendário de 
aulas da UFPB

MP pede a 
cassação 
do prefeito 
de Cajazeiras

Festival que 
reúne 45 corais 
começa hoje no 
Espaço Cultural

PB fica em 3o 
lugar na criação 
de empregos 
no Nordeste

PáGina 15 PáGina 4 PáGina 17

PáGina 5

PáGina 4

Altura
2.5m

Delegada da PF, 
Vanessa Leite, diz que 
tráfico de pessoas faz 
vítimas em todo o país

ENTrEVISTA

PáGina 3

Intelectuais da Vida será 
exibido nos EUA PáGina 8

FOTO: evandro Pereira FOTO: Divulgação

Estudantes participaram ontem da abertura da programação da Semana Nacional de Trânsito
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“Não fosse o afeto, e não rea-
lizaríamos reuniões desse porte”. 
Foi assim que encerrou sua fala, 
o professor Antonio Fausto Neto, 
na solenidade de abertura do III 
Pentálogo do Centro Internacio-
nal de Semiótica e Comunicação, 
CISECO, de cuja organização ele é 
o presidente. Fausto Neto, em sua 
fala, fez alusão à máxima proferida 
pelo semioticista Umberto Eco, por 
ocasião do I Pentálogo e confirmou 
a importância da amizade e do afe-
to como condimento fundamental 
dessas reuniões. 

O evento realiza-se no Ho-
tel Ouro Branco, em João Pessoa, 
desde a última segunda-feira, 
tendo como tema central, “Inter-
net, Viagens no Espaço e no Tem-
po”, prolongando-se até a próxima 
sexta-feira, 21 de setembro.

Trinta e quatro instituições uni-
versitárias do Brasil e do exterior, 
setenta e seis trabalhos inscritos, 
são esses os números principais 
desse Terceiro Pentálogo, que se 
realiza na forma de conferências e 
ricos diálogos entre os conferen-
cistas. “Diálogos impertinentes”, 
como bem classificou Eliseo Verón, 
da Universidade San’andrès, Argen-
tina, quando afirmou que o CISECO 
tem uma vocação para o inconfor-
mismo, para a reflexão que ultra-
passe as fronteiras da academia.

O Pentálogo envolve também, 
o Colóquio sobre Semiótica das 
Mídias, que acontece durante todo 
o dia de hoje, na Centro de Comu-

nicação, Turismo e artes da UFPB, 
para debater a multiplicidade das 
pesquisas universitárias envolven-
do semiótica (teoria geral dos sig-
nos) e a convergência midiática, no 
cenário dos meios de comunicação.

Falar dessa viagem, no espaço e 
no tempo, tem demonstrado, a cada 
conferência, o quanto esse campo 
é mutável, instantâneo, “movente”, 
resistente a teorizações definitivas. 

Mídia, jornalismo, internet, são 
focalizados nessa perspectiva. As 
redes sociais parece, fazem repen-
sar práticas do campo que já esta-
vam estabelecidas. Onde nascem as 
notícias? Das fontes fixas à instan-
taneidade do twitter, as notícias, 
hoje, podem estar em qualquer 
lugar. O valor de noticiabilidade 
encontra-se completamente fora 
dos eixos tradicionais.

A pauta do III Pentálogo vai 
mais além. Dessa viagem pela 
internet, busca-se refletir sobre 
mídia e política, economia, assim 
como formas de controle e de cen-
sura que já começam a se esboçar 
nas redes sociais.

O ciberativismo é outra temá-
tica de destaque nesse novo “lugar 
de fala”, onde sujeitos coletivos 
apresentam sua linguagem, seus 
modos de organização, seus fluxos 
informativos.

De parabéns, a comunidade 
universitária pessoense, que reto-
ma seu semestre, após a greve, com 
um banho de reflexão e conheci-
mento.

Na última sexta-feira, Bob Zacca-
ra festejou 60 anos. Acorremos em 
massa ao Clube Cabo Branco, palco 
de festas memoráveis. A de ontem 
foi assim: quem  há muito não se via, 
trocava beijos e abraços, num con-
graçamento amoroso e emocionado. 

Tendo amigos de vários parti-
dos, Bob escolheu fazer uma festa 
apartidária, sem patrulhamento de 
qualquer matiz. Como bom italiano, 
apaixonado por tudo que faz, pela 
família, pelos amigos, pela cidade, 
é óbvio que tem suas preferências 
políticas, mas não permitiu que isso 
interferisse e priorizou a amizade. 

Vieram parentes e amigos de 
perto e de longe, acolhidos por suas 
amorosas irmãs e sobrinhos. No 
centro da mesa da família reinava 
absoluta dona Aleide, sua mamma.  
Quem estava viajando voltou às 
pressas, quem morava em outros 
estados chegou de véspera e assim 
armou-se o grande cerco carinhoso 
em torno de Bob.

Bob tem uma história de vida 
dedicada à alegria. Animou a noite 

da cidade, com bares memoráveis: 
Bistrô, Última Sessão, Portal das 
Cores, Parahyba Café (em duas edi-
ções), marcos na história cultural 
da cidade, com shows imperdíveis 
como os de Zeca Baleiro, Chico 
César, Cássia Eller, Jorge Mautner, 
Quinteto Violado, Mestre Ambrósio, 
Banda Eddie, Nação Zumbi, Pla-
net Hemp, Lobão, Lenine, Adriana 
Calcanhoto, Leila Pinheiro, Maria 
Creusa, além das bandas locais. 
Todos esses, Bob e seu eterno sócio 
Marcone Serpa, trouxeram até nós. 
Também apoiou a literatura, lançan-
do um total de quase 600 títulos, 
além de participar da direção cultu-
ral do Cineport.

Coroando essa intensa ativida-
de cultural, participou , também, da 
criação e consolidação do bloco Mu-
riçocas dos Miramar, com sua lide-
rança, e capacidade empreendedora.

A cidade deve muito a Bob Zac-
cara e nós não poderíamos deixar 
de registrar a data sem lhe prestar 
esta homenagem pública, justa e 
carinhosa.

Editorial

Um
Reuniões e afetos

Saúde é o que interessa

O homem da meia-noite

Objetivando resguardar os be-
nefícios, os municípios têm até 
31 de outubro para informar ao 
Governo Federal o número de 
crianças beneficiárias do  Bolsa 
Família, de 0 a 4 anos, matricu-
ladas em creches públicas ou 
conveniadas. A medida garan-
te recurso adicional de 50% do 
Fundeb para beneficiar essas 
instituições por meio da ação 
Brasil Carinhoso.
O recurso extra é transferido 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome, dentro da estratégia de 
superação da extrema pobreza 
do Plano Brasil Sem Miséria, 
e visa garantir  o acesso e a 
permanência das crianças no 
ensino.

Quem diria, hein? O Tiririca 
(PR-SP) foi eleito um dos me-
lhores deputados do ano por 
jornalistas que cobrem o Le-
gislativo e  vai receber o Prê-
mio Congresso em Foco 2012, 
que será entregue no dia 8 de 
novembro. Ele está entre os 
25 melhores deputados do 
ano e disputa voto dos inter-
nautas, que definirão a ordem 
final da classificação.

O projeto do deputado Caio 
Marcelo(PR), aprovado na Assem-
bleia, que obriga os supermercados 
a cumprir prazo para atendimento 
ao cliente nas filas dos caixas, chega 
cheio de boas intenções. Na prática, 
terá a mesma eficácia da lei que 
obriga colocar empacotadores e a 
das filas de bancos. Eficácia zero.

A UEPB acaba de oficializar a 
criação do curso de Pós-Gradua-
ção – Lato Sensu –, em nível de 
especialização,  em Auditoria e 
Perícia Contábil. O curso, que é 
um achado para os profissionais 
da área, vai funcionar Centro de 
Ciências Humanas e Exatas  do 
Campus VI, em Monteiro.

As prefeituras  recebem amanhã o 2º decêndio do mês, do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM), já descontada a retenção do Fundeb, com valor  5,1% 
menor que o previsto no último dia 10, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Em 
comparação ao ano passado, no acumulado do ano até o segundo decêndio de 
setembro, o FPM apresenta uma redução de 2,6% em valores reais. 

O Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB) 
informa que os  candidatos 
inscritos ao concurso para a 
concessão de estágios farão  
provas, no próximo sábado, às 
9 horas, nos blocos A e B do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê).

DATA BOLSA
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Falar dessa viagem, no espaço e no tempo, tem demonstrado, o quanto esse 
campo é mutável, instantâneo, ‘movente’, resistente a terorizações definitivas”.

A cidade deve muito a Bob Zaccara e nós não poderíamos deixar de 
registrar a data sem lhe prestar esta homenagem pública”.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de setembro de 2012
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A Assembleia Legislativa concluiu 
relatório sobre a vistoria feita por 
uma comissão da Casa, às obras de 
transposição do rio São Francisco. 
O documento,  terá cópia distribu-
ída a deputados do Nordeste e às 
principais autoridades de Brasília. 
“Sem pressão política a coisa não 
vai andar”, admite o deputado As-
sis Quintans, um dos integrantes 
da comissão.
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
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O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) prestaria outro 
grande serviço à nação caso realizasse 
uma minuciosa pesquisa sobre o con-
sumo de medicamentos no país. Uma 
pesquisa específica capaz de revelar o 
que e o quanto se consome em nome da 
saúde física e mental.

O consumo de medicamentos atin-
ge hoje, em maior ou menor escala, 
todas as faixas etárias. E o que é pior: 
excetuando-se as crianças, dos adoles-
centes para cima todos cometem o pe-
cado da automedicação. Os analgésicos 
são os campeões, mas os remédios con-
trolados também disputam o ranking.

A quantidade de remédios que um 
país consome está associada ao estilo 
de vida da população. Entre os mais 
importantes aliados da indústria far-
macêutica estão o estresse, os maus 
hábitos alimentares e o culto ao físico. 
A população masculina idosa reforçou 
presença nessa história após o advento 
do Viagra.

Doenças e remédios entram defini-
tivamente no vocabulário de homens e 
mulheres a partir dos quarenta anos de 
idade. No bar, no restaurante, na praia, 
na igreja, no ponto de ônibus, na aca-
demia, enfim, onde quer que se reúnam 
quarentões, cinquentões etc., impossí-
vel não falar em remédios e doenças. 

Na área da economia doméstica, o 
IBGE divulgou, recentemente, o resul-
tado da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares 2008-2009, na qual constatou 

que os paraibanos gastaram em média 
mais de noventa reais por mês com saú-
de, sendo que a maior desse dinheiro 
foi destinada à compra de remédios.  

Os paraibanos gastaram mais di-
nheiro com remédios que as popula-
ções dos demais estados da região. Mas 
a tendência é nacional. No ano passado, 
por exemplo, o Relatório Mundial sobre 
Drogas da Organização das Nações Uni-
das (ONU) apontou um alto consumo de 
medicamentos no Brasil.

O documento do Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas e Crime mos-
trou que o Brasil disputa com a Costa 
Rica e o Chile quem consome mais anal-
gésicos na América Latina e Caribe. Os 
mais comuns são à base de codeína, 
substância usada no tratamento de do-
res muito fortes, especialmente após 
cirurgias. 

Levando-se em conta que pouca 
coisa muda de um ano para outro em 
questões essenciais como saúde pública, 
o Brasil, a Venezuela e a Argentina pro-
vavelmente continuam sendo os países 
com maior número de usuários de anfe-
taminas e metanfetaminas na América 
do Sul. 

O quadro se agrava quando associa-
do ao uso de drogas ilícitas. O relatório 
da ONU mostrou que Brasil, Argentina 
e Chile detêm dois terços dos usuários 
de cocaína da América do Sul. Há três 
anos, quase um milhão de brasileiros 
declarou ter feito uso da droga. Aguar-
da-se o resultado de nova pesquisa.



Vanessa Gonçalves 
Delegada da Polícia Federal

Brasil é rota 
no tráfico de pessoas

tráfico de pessoas é hoje um problema que atinge vários países e a 
exploração sexual de meninas, mulheres e travestis, tornou muito 
lucrativo o mercado do sexo e do trabalho forçado por meio de 
uma rede de exploradores e aliciadores que atuam bem próximo das 
comunidades. Na maioria das vezes mulheres e crianças, são levadas 
para fora do país, aonde são prostituídas, violentadas e vendidas 
por preços altos. O Brasil, de acordo com Vanessa Gonçalves Leite 
de Souza, delegada e chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de 
Pessoas da Polícia Federal (PF), tem se tornado cada vez mais numa 
rota de destino de pessoas traficadas para outros países, sendo o 
principal destino a Espanha, especialmente as mulheres, Portugal, Suíça 
e a Itália que é muito comum no tráfico de travestis. 
Porém, o trabalho ainda é difícil porque as pessoas têm medo de 
denunciar. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de informar a 
própria família o tipo de serviço que está realizando no exterior. Na 
entrevista a seguir, a delegada informa que o serviço de resgate a 
essas pessoas é feito através dos Núcleos de Enfrentamento ao 
Tráfico, existentes em 17 estados brasileiros e que servem de suporte 
para essas pessoas. Além de receber as denúncias os núcleos também 
dão toda a assistência, até mesmo um local para a pessoa ficar, caso 
ela não encontre mais seus familiares quando retornar ao Brasil. De 
janeiro deste ano até o último dia 31 de agosto, foram instaurado 30 
inquéritos na Policia Federal sobre tráfico internacional de pessoas.

Como se realiza o tráfico de pessoas 
no Brasil?

A Polícia Federal investiga tanto o fe-
nômeno de entrada como o de saída. Não é 
mais comum para nós, o Brasil ainda é um 
país especialmente de origem onde as pes-
soas, mulheres e homens, são aliciados para 
trabalhar no exterior. Existem dois tipos de 
casos. Os casos onde de fato a pessoa é enga-
nada e, no caso da mulher, por exemplo, ela 
acha que vai trabalhar como dançarina ou 
garçonete e, quando ela chega no exterior vai 
trabalhar como prostituta.

Em outros casos a mulher sabe que vai 
trabalhar como prostituta, mas não sabe em 
que condições isso vai ocorrer. Então, quan-
do ela chega no local , tem o seu passaporte 
retido, uma conta imensa para pagar que vai 
levar anos para ser quitada e por isso, ela 
fica refém e não tem direito a sair daquele 
lugar porque o dono do estabelecimento 
tem medo que ela vá embora e não quite a 
sua dívida.

O que a Polícia Federal faz para res-
gatar essas pessoas?

No trabalho da Polícia Federal é um 
pouco complicado porque nós temos dificul-
dades em receber denúncias já que muitas 
vezes a própria vítima tem vergonha de se 
expor para seus familiares e dizer o que foi 
fazer no exterior, ela sabendo ou não o que ia 
fazer lá, porque nesse caso elas são vítimas 
independente das situações. 

Quando nós ficamos sabendo de um 
fato dessa natureza nós entremos em conta-
to com o país onde essa vítima brasileira se 
encontra para que ela possa ser retirada des-
se local, porque existe todo um trabalho no 
exterior de assistência a essas pessoas rea-
lizado pelo Consulado, que paga a passagem 
para essas pessoa voltar ao país. No Brasil, 
em 17 estados existem o Núcleo de Enfren-
tamento ao Tráfico para essas pessoas, que, 
de um lado eles recebem as denúncias e do 
outro eles dão toda a assistência, até mesmo 
um local para a pessoa ficar caso ela não te-
nha moradia, porque muitas vezes ela sai do 
país e quando volta não tem mais como loca-
lizar seus parentes ou quem possa lhe ajudar. 
Os núcleos também oferecem capacitação 
para inserção dessas pessoas no mercado de 
trabalho, entre outros serviços.

Como esse trabalho se realiza no ex-
terior?

O trabalho da PF no exterior se dá por 
meio das adidâncias da PF em 19 países. 
Quando há alguma denúncia, por exemplo, a 
PF entra em contato com o policiamento lo-
cal e, em conjunto, eles realizam a operação. 
O Brasil também é membro da Interpol (Or-
ganização Internacional de Polícia Criminal, 
na sigla em inglês), o que facilita seu trabalho 
externo. Isso é um trabalho muito forte de 
cooperação internacional por um lado e por 
outro lado um trabalho de aproximação com 
os núcleos de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas que são os primeiros a receberem as 
denúncias.

De onde partem as denúncias?
Geralmente as próprias vítimas pro-

curam o socorro, mas não querem denun-
ciar, nem uma ação policial com medo, o 
que elas querem é apenas ajuda para vol-
tar a seu país de origem à sua casa e a sua 
vida. Mas é através de um laço de confian-
ça que a PF faz com os núcleos, que nós 
aproximamos dessas vítimas a fim de con-
vidá-las para denunciar para que nós pos-
samos investigar, seja ela de forma anô-
nima, contato que informe os locais onde 
estrangeiros estejam sendo explorados no 
Brasil ou onde brasileiros estejam sendo 
explorados em outros países.

Quais os estados do Brasil onde 
ocorrerem os maiores índices no tráfico 
de pessoas?

Nos nossos relatos nós temos vítimas 
de todos os estados brasileiros, porém, os 
estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo 
são de forte origem. O tráfico de pessoas é 
tanto interno (com brasileiros sendo trafi-
cados dentro do Brasil), como externo. O 
Brasil tem se tornado cada vez mais numa 
rota de destino de pessoas traficadas de 
outros países e, geralmente essas pessoas 
tem idade entre 18 e 30 anos, sendo mais 
voltado para exploração sexual. Também 
existem casos registrados com menores 
de 18 anos e também de pessoas acima 
dos 30 anos de idade.

Como essa denúncia pode ser feita?
É importante que as pessoas divulguem 

a forma de denunciar que pode ser feita ape-
nas com uma ligação no 180 para brasileiras 
residentes no exterior, que está em funcio-
namento desde novembro de 2011. Graças 
a esse serviço, um caso ocorrido em junho 
e denunciado via 180 na Espanha ajudou a 
Polícia Federal (PF) brasileira, com o auxílio 
da polícia espanhola, a desbaratar uma qua-
drilha que explorava mulheres em Ibiza, que 
resultou na prisão de sete pessoas.

Quais as penalidades previstas para 
a pessoa que pratica esse tipo de crime?

Promover ou facilitar a entrada de pes-
soas no território brasileiro ou a saída dele 
constitui no artigo 231 do Código Penal Bra-
sileiro como crime de tráfico internacional 
de pessoas, se tiver como finalidade o exer-
cício da prostituição. Este crime, até a Lei 
nº 11.106, de março de 2005, contemplava 
apenas a mulher como sujeito passivo. É 
uma infração inserida no Título dos Crimes 
contra os Costumes. Portanto, embora este-
ja presente a tutela da liberdade sexual e do 
pudor individual prevalece a tutela do pu-
dor público. A pena cominada é privativa de 
liberdade, de 3 (três) a 8 (oito) anos. Se hou-
ver fim de lucro, aplica-se também multa.

Quantos casos de tráficos de pes-
soas já foram solucionados no Brasil?

Tem os casos que ainda estão sendo 
investigados que são muitos, mas eu pos-
so informar os casos de inquéritos policiais 
que até o último dia 31 de agosto, havia sido 
instaurado 30 inquéritos para tráfico inter-
nacional.

Geralmente quais são os países de 
destino dos brasileiros vítimas do tráfico?

O principal destino dos brasileiros de-
finitivamente é a Espanha, especialmente as 
mulheres. Em seguida vem Portugal, Itália 
que é muito comum no tráfico de travestis, e 
também a Suíça.

“Nos nossos 
relatos 
nós temos 
vítimas de 
todos os 
estados 
brasileiros”

 O
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Em cima da hora

Consepe acata calendário letivo
NA UFPB

A partir de 2013, a gestão do Im-
posto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) ficará mais ágil e as 
cobranças mais rigorosas. Uma portaria 
conjunta, publicada no Diário Oficial do 
Estado de ontem, assinada pelo secretá-
rio de Estado da Receita (SER), Marialvo 
Laureano, e pelo superintendente do 
Departamento Estadual de Trânsito (De-
tran), Rodrigo Carvalho, criou o “Grupo 
Gestor de Implantação e Manutenção do 
Sistema IPVA”, que vai otimizar o siste-
ma de acompanhamento de pagamento 
e de cobrança do tributo lançado anual-
mente sobre a frota paraibana.

Segundo o secretário Marialvo Lau-
reano, o atual sistema de controle do 
IPVA não atende mais de forma satisfató-
ria a Secretaria de Estado da Receita nem 

ao Detran-PB; por isso foi criado o Grupo 
Gestor para tratar dessas mudanças que 
começarão a ser aplicadas a partir de ja-
neiro do próximo ano.

“Não teremos mudanças nos bene-
fícios dados hoje aos paraibanos que pa-
gam à vista ou parcelado o seu tributo de 
forma escalonada, inclusive com o des-
conto de 10% no pagamento à vista, mas 
vamos melhorar o sistema e fazer mudan-
ças para coibir a inadimplência. Com a se-
paração, por exemplo, do boleto do IPVA 
das demais guias do Detran-PB, o débito 
do IPVA poderá ser inscrito na Dívida Ati-
va do Estado e executado, e os bens até 
penhorados. Além disso, o cidadão que 
tiver IPVA inadimplente ficará também 
impedido de tirar certidão negativa na 
Receita Estadual”, informou o secretário.

Débito poderá ser inscrito 
na Dívida Ativa do Estado

IPVA

Homem morre 
engasgado com 
sanduíche em 
Campina Grande

Luciano Moraci Soares, 
34, morreu engasgado quando 
comia um sanduíche de pão 
com banana. O fato foi registra-
do na noite de anteontem, em 
Campina Grande, e na UML foi 
confirmada a morte por asfixia.

Dicas
No início do mês o Jornal 

A União publicou matéria com 
dicas e orientações de como se 
deve proceder para evitar que 
uma pessoa morra engasgada.

Antes, deve-se ligar para 
o Corpo de Bombeiros, nº 193, 
e pedir orientações. Caso a ví-
tima esteja acordada, pede-se 
para que ela tussa para elimi-
nar o corpo estranho. 

Em seguida deve-se 
posicionar atrás da pessoa e 
abraçá-la na altura do estô-
mago. O passo seguinte é fazer 
pressão no ciclo de cinco a oito 
vezes, ao mesmo tempo, para 
comprimir o abdômen contra 
os pulmões forçando o desblo-
queio da epiglote.

As aulas recomeçaram na 
última segunda-feira após 
quatro meses de greve

As instituições feder-
ais de ensino da Paraíba – 
Universidades Federais da 
Paraíba e de Campina Grande 
já definiram o início das au-
las após o período que os 
professores permaneceram 
paralisados na luta por 
melhores salários. Na UFPB 
as aulas começaram desde 
anteontem, enquanto que a 
UFCG definiu o início para a 
próxima segunda-feira, 24.

Na manhã de ontem o 
Conselho Superior de En-
sino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) da UFPB discutiu 
e aprovou o novo calendário 
letivo proposto pela Co-
ordenação de Escolaridade 
(Codesc). Mesmo com a 
aprovação ocorrendo apenas 
ontem, as aulas foram inicia-
das desde anteontem.

O Consepe acatou a 
proposta da Codesc definin-
do o início das aulas para o 
dia 17 de setembro e o tér-
mino do primeiro semestre 
para o dia 6 de novembro. 

Ficou decidido que o segun-
do período começa no dia 
26 de novembro e vai até 
abril do próximo ano.

O professor Valdir 
Bezerra, pró-reitor de Gradu-
ação, informou que o recesso 
acontece entre um período e 
nas festas de fim de ano, en-
tre os dias 23 e 31 de dezem-
bro. Ele acrescentou que as 
férias acontecerão durante 
os primeiros 15 de janeiro 
e as aulas acontecerão de 
16 de janeiro a 22 de abril e 
descartou aulas no sábado.

O sábado é usado em 
atividades acadêmicas e, 
portanto, não há necessi-
dade de haver aulas, garantiu 
o professor Valdir.

A Universidade Federal 
de Campina Grande marcou 
para a próxima sexta-feira, 
21, a definição do calendário 
letivo. Como já havia adian-
tado na semana passada o 
professor Vicemário Simões, 
pró-reitor de Ensino da insti-
tuição de ensino, a previsão 
de encerramento do primei-
ro período de 2012 também 
está prevista para a primei-
ra quinzena de novembro, 
incluindo o período de ex-
ames finais. O ano letivo de 
2012 deve ser concluído em 
abril de 2013.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Conselho acatou a proposta da Codesc definindo o inicio das aulas para o dia 17 de setembro

O Banco Central, através da Asses-
soria de Comunicação Social, informou 
ontem que pessoas que contraíram 
empréstimos, consignados ou outras 
dívidas com o Banco Cruzeiro do Sul, 
na Paraíba, terão que continuar efe-
tuando seus pagamentos sob as penas 
de terem os nomes disponibilizados no 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e 
no Serasa. No caso dos consignados, 
o desconto continuará ocorrendo em 
folha de pagamento. Quanto a outras 
dívidas, através de boleto em qualquer 
agência bancária  e, após o vencimen-
to, procurar o liquidante para encon-
trar uma solução. No Nordeste, as dú-
vidas poderão ser retiradas com uma 
representação situada na cidade de 
Fortaleza, no Ceará.

O Cruzeiro do Sul foi decretado 
liquidação extrajudicial (falência) no 
último dia 14 e desde o dia 4 de junho 
deste ano se encontrava em Regime 
de Administração Especial Temporá-
ria devido a sucessivos prejuízos que 
vinham expondo seus credores a risco 
anormal, a deficiência patrimonial e 
a descumprimento de normas aplicá-
veis ao sistema financeiro.

A Assessoria do BC garantiu tam-
bém que os correntistas paraibanos 
cujas contas tinham depósito de até 
R$ 70 mil receberão esses valores 
através do Fundo Garantidor de Cré-
dito, porém, acima deste montante, 
somente após o fim da liquidação. 
“Será feito um levantamento das dí-
vidas e, inicialmente serão efetuadas 
as dívidas trabalhistas, depois as dívi-
das com garantias reais, em seguida 
o pagamento das dívidas tributárias 
com o governo para, em seguida, se 
sobrar dinheiro, quitar o débito com 
as pessoas que tinham depósito acima 

de R$ 70 mil”, afirmou a Assessoria de 
Imprensa, em Brasília.

De acordo com o Banco Central, 
o Cruzeiro do Sul tinha apenas oito 
agências bancárias em todo o país e, 
na Paraíba, o número específico de 
correntistas não soube explicar. “To-
das as obrigações que as pessoas con-
traíram junto ao Banco Cruzeiro do 
Sul terão que ser quitadas. Nos casos 
dos empréstimos e consignados, as 
pessoas devem continuar pagando 
até o seu término, caso contrário, te-
rão seus nomes inclusos no cadastro 
de mau pagadores”, afirma a Asses-
soria.

Para o BC, o Cruzeiro do Sul é 
uma instituição financeira que detém 
cerca de 0,25% dos ativos do sistema 
bancário e 0,35% dos depósitos. O ato 
de liquidação extrajudicial atingiu a 
controladora do Banco Cruzeiro do 
Sul, a Cruzeiro do Sul Holding Finan-
ceira S.A., e as empresas: Cruzeiro do 
Sul S.A Corretora de Valores e Merca-
dorias; Cruzeiro do Sul S.A. DTVM;  e 
Cruzeiro do Sul S.A. Companhia Se-
curitizadora de Créditos Financeiros, 
que também se encontravam subme-
tidas ao Regime de Administração Es-
pecial Temporária.

Responsabilidades
Conforme a Assessoria do Banco 

Central, o BC continuará tomando to-
das as medidas cabíveis para apurar 
as responsabilidades, nos termos de 
suas competências legais. O resultado 
das apurações poderá levar à aplica-
ção de medidas punitivas de caráter 
administrativo e as comunicações às 
autoridades competentes, observadas 
as disposições legais aplicáveis. Nos 
termos da lei, permanecem indisponí-
veis os bens dos controladores e dos 
ex-administradores do Banco Cruzei-
ro do Sul.

Falência do Cruzeiro do 
Sul não descarta dívidas

NA PARAÍBA

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Evandro Pereira

A economia da Paraíba 
encerrou o ano passado com 
614.813 postos de empregos 
formais, 6,09% mais do que 
o resultado registrado em 
dezembro de 2010. A alta foi 
a terceira maior do Nordes-
te e a nona do país, segundo 
dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), 
divulgados ontem pelo Minis-
tério do Trabalho e Empre-
go. Em números absolutos, a 
Paraíba gerou 35.309 novos 
postos formais em 2011.

A maior alta percentu-
al foi registrada no setor da 
construção civil. Em 2011, 

as empresas desse segmen-
to geraram 8.805 vagas, um 
aumento de 27,67% em 
comparação ao ano anterior. 
Em segundo lugar ficou o se-
tor de serviços, com 12.054 
novos postos (aumento de 
10,12%) e, em terceiro, o co-
mércio, com 7.104 (aumen-
to de 8,46%). Em números 
absolutos esses três setores 
também foram os líderes na 
geração de empregos, com 
serviços em primeiro lugar, 
construção em segundo e co-
mércio de novo em terceiro.

A Rais também infor-
ma o rendimento médio dos 

trabalhadores. Na Paraíba, 
a renda registrada em de-
zembro de 2011 foi de R$ 
1.419,01, alta de 2,54% na 
comparação com 2010. Per-
centualmente o salário das 
mulheres aumentou mais 
do que o dos homens, mas 
elas continuam ganhando 
menos do que os trabalha-
dores do sexo masculino. No 
ano passado, as mulheres 
paraibanas tinham renda 
média de R$ 1.382,20 (alta 
de 4,59% em comparação 
a 2010). Já os homens rece-
biam R$ 1.446,18 (aumento 
de 1,04%).

Geração de emprego na PB é 
a terceira maior do Nordeste

RESULTADO POSITIVO
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José Octávio de Arruda 
Mello comenta  livro 
sobre Elizabeth Teixeira
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O X Fepac será aberto hoje, no Espaço Cultural, em João Pessoa, 
reunindo 45 representantes de oito estados e do Distrito Federal

Banda E.R.R.O prepara 
primeiro disco e show 
de estreia

Vídeo paraibano será 
exibido em evento 
nos EUA
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MÚSICA AUDIOVISUAL
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Resgatando o canto coral

O X Festival Paraibano de Coros 
(Fepac) será aberto a partir 
das 18h30 de hoje, no Teatro 
Paulo Pontes da Fundação 
Espaço Cultural, em João Pes-
soa. Realizado pelo Governo 
do Estado, do evento – que 
se prolongará até o próximo 

sábado – participarão 45 grupos (entre 
infantis, adultos e da melhor idade) de oito 
estados e do Distrito Federal, dos quais 23 
representando a Paraíba. No total, serão 
cerca de 2.500 vozes. “Ao longo de uma 
década, essa iniciativa é importante, por-
que tem conseguido resgatar o movimento 
coral na capital e em cidades do interior do 
Estado”, disse ao jornal A União o idealiza-
dor e coordenador, o professor e maestro 
Eduardo Nóbrega. 

 “O canto coral estava meio apagado, 
antes da criação do Fepac. Os grupos, até 
então, se limitavam a apresentações em 
algumas solenidades, como casamentos e 
abertura de congressos”, lembrou o maes-
tro Eduardo Nóbrega. Segundo ele, depois 
da década de 70, os coros ficaram “em se-

gundo plano” a partir dos anos 80, quando 
houve a estruturação do Departamento de 
Música da UFPB e da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba, quando se enfatizou o aspecto 
instrumental da música. 

No intuito de mudar a situação, 
Eduardo Nóbrega lembrou que resolveu, 
há uma década, idealizar a criação do 
Festival Paraibano de Coros, como forma 
de resgatar esse tipo de arte. Ao longo 
dos anos, ele garantiu que a iniciativa foi 
acertada: O Fepac é um dos eventos do 
gênero mais importantes do Brasil, pois 
atrai representantes de outros estados. 
No âmbito estadual, disse, ainda, que os 
reflexos são positivos, pois vem atraindo 
participantes de outros municípios, além 
da capital. 

Ao exemplificar o êxito do Fepac em 
âmbito estadual, ele informou que, nesta 
décima edição, dos 23 grupos que participa-
rão, dois são de Campina Grande; um de Boa 
Vista; outro de Sumé e mais um de Lucena, 
sendo o restante da capital, João Pessoa. 
Isso demonstra o interesse – e, portanto, 
da revitalização – do movimento coral pelo 
interior, pois em 2011 apenas o município 
de Boa Vista participou do evento. 

Além da Paraíba, a partir de hoje par-
ticiparão do X Fepac representantes do Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Distrito Federal. O evento é realizado pelo 
Governo do Estado, em parceria com a em-
presa Coteminas, UFPB e apoio cultural do 
escritório Mendonça & Crisanto e Eduardo 
Nóbrega Arquitetura e Interiores.

Da programação da décima edição 
do Festival Paraibano de Coros ainda 
consta, ainda, a oficina intitulada “O 
canto como forma de expressão e comu-
nicação”, que será ministrada por um dos 
maiores especialistas em canto coral no 
Brasil, o professor da Unirio, Dr. Eduardo 
Lakschevitz. Como atividades paralelas, 
alguns corais se apresentarão no Colé-
gio Marista Pio X, Estação Ciências e na 
empresa Coteminas.

Programação

Coral Sinfônico Infantil da Paraíba – 
Fundação Espaço Cultural – João Pessoa -PB

Maestro: João Alberto Gurgel

Coro Sinfônico da Paraíba - OSPB 
– João Pessoa-PB

Maestro: Joo Alberto Gurgel

Coral do IPM – Instituto de Previ-

dência do m unicípio de João Pessoa-PB
Maestro: Eduardo Nóbrega

Coral Vozes do Sanhauá-PB
Maestro: Maurício Gurgel

Coral da Igreja Evangélica Batista 
de João PessoaPB

Maestro: Ebenézer Vaz

Coral Despertar – Ministério da 
Saúde – João Pessoa-PB

Maestro: Luiz Carlos Otávio

Coral Vozes da Vida e Saúde – Hos-
pital Giselda Trigueiro – Natal-RN

Maestro: Marcelo Pereira da Silva

Coral Maestro Pedro Santos – As-
sembleia Legislativa da Paraíba – João 
Pessoa-PB

Maestrina: Socorro Estrela

Coral Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba – João Pessoa-PB

Maestro: João Gurgel

Vocatus – Centro de Ciências da 
Saúde da UFPB – João Pessoa-PB

Maestro: Onivaldo Júnior.  

O Coral da UFPB é uma 
das atrações da 10a 
edição do Fepac, que 
termina no sábado
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Vivências

No próximo dia 28 durante o II Festival de Turis-
mo no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, o 
secretário de Turismo de João Pessoa, Beto Brunet vai 
lançar o Plano Diretor de Turismo da capital, elaborado 
pela Fundação Getúlio Vargas.

Todo o projeto custou R$ 480 mil dos quais R$ 360 
mil já foram pagos. O plano diretor contempla o levan-
tamento de cinco macrodimensões (infraestrutura, 
turismo, políticas públicas, turismo e sustentabilida-
de), divididas em 13 dimensões (infraestrutura geral, 
acesso, serviços e equipamentos turísticos, atrativos 
turísticos, marketing e promoção do destino, políticas 
públicas, cooperação regional, monitoramento, eco-
nomia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, 
aspectos ambientais e aspectos culturais), analisadas 
segundo a importância para a competitividade do 
turismo.

O estudo viabilizou a construção de uma base 
de dados que vai ser útil aos gestores públicos e pri-
vados, com mais de 500 questões distribuídas em 61 
variáveis, o que deve permitir a elaboração de pro-
postas para aceleração do desenvolvimento turístico, 
com informações de alta confiabilidade.  Essa base de 
dados deve possibilitar a construção de um diagnóstico 
mais aprofundado do Município de João Pessoa com 
vistas ao fortalecimento do turismo. O contrato com a 
Fundação Getúlio Vargas prevê ainda a Reestrutura-
ção Organizacional da Secretaria de Turismo de João 
Pessoa. 

Tudo muito bem, se não houvesse alguns ques-
tionamentos. O maior de todos é por que a elaboração 
de um Plano Diretor do Turismo de João Pessoa a ser 
lançado três meses antes de terminar a atual gestão 
municipal!. Quem garante que o próximo gestor da 
capital vai implementar este plano!

A história pode se repetir, quando há alguns anos 
atrás foi contratado o escritório do espanhol Josep 
Chias, hoje falecido, responsável pela reestruturação 
turística de Barcelona e do Rio de Janeiro, que elaborou 
para a Paraíba, o Plano Amanhecer, que custaria quase 

R$ 1 milhão aos cofres públicos. O governador seguinte 
da época que foi eleito não deu continuidade ao plano, 
que hoje se encontra engavetado na PBTur.

O mesmo fim aconteceu há mais de 10 anos quan-
do a governadora Roseana Sarney  contratou o mesmo 
Josep Chias para elaborar o Plano Maior do Maranhão. 
O governador seguinte eleito e opositor da Sarney 
engavetou o Plano Maior e agora de volta ao poder, 
Roseana recontratou o mesmo escritório de Chias, 
agora comandado por outra equipe para resgatar o 
Plano Maior 2020, em que estão previstos recursos na 
ordem de R$ 50 milhões para que a atividade turística 
no solo maranhense cresça o mínimo de 10% e prevê a 
entrada de 2,6 milhões de turistas ao Estado até 2014. 
E com isso o Maranhão retrocedeu mais de 10 anos no 
turismo.

Outro questionamento  desta vez feito pela 
Universidade Federal da Paraíba é porque foram 
buscar a Fundação Getúlio Vargas, onde um con-
sultor júnior está sendo pago com R$ 141.120,00, 
quando o Curso de Turismo da Universidade Fe-
deral da Paraíba está bem preparado e conhece a 
realidade para elaborar com propriedade um plano 
diretor para João Pessoa!

Como a Inês é morta, ou seja, o Plano  Diretor já 
está pago, faltando apenas R$ 120 mil, a última das 4 
parcelas, a versão final  a ser apresentado no próximo 
dia 28 deverá conter diretrizes para melhoria da infra-
estrutura turística, da qualidade do produto turístico 
e do fluxo de turistas, além de um plano preliminar de 
ações.  Se este plano vai ser implementado ou arquiva-
do tudo vai depender do resultado da próxima eleição 
municipal. A expectativa do trade turístico é de que 
quem for o governante que olhe com carinho o projeto 
e aproveite o plano. E fica a lição para os gestores de 
que os planos diretores de qualquer área, e notada-
mente o do turismo tem que ser elaborados no início 
de mandato. O que é feito no final, pode ficar para 
depois ou no pior dos casos engavetado até o retorno 
do gestor pai da ideia.

Em fins da década de seten-
ta, a Paraíba foi apresentada a 
nova técnica de História, como 
original dimensão da Historio-
grafia.

Organizado pelas profes-
soras Lourdes Bandeira, Neide 
Niele e Rosa Godoy, o livro Eu 
Marcharei na Tua Luta – A Vida 
de Elizabeth Teixeira (1997) 
insere-se nesse quadro. Trata-se 
do depoimento de uma das mais 
atuantes lideranças 
da Liga Camponesa 
de Sapé (1958/64), 
convertido em livro 
pelas três docentes e 
dotado da confessa-
da intenção de dona 
Elizabeth:

Seu ajustamento 
à História Oral en-
controu numa das 
coautoras, a sociólo-
ga Lourdes Bandeira, 
palavras exatas:

Data daí a ree-
dição de Eu Marcha-
rei na Tua Luta por 
intermédio da reitora 
Marlene Alves Sousa 
Luna que culmina, dessa forma, a 
dinâmica atuação da EDUEP, diri-
gida pelo comunicólogo Cidoval 
Moraes, durante a maior parte de 
seu reitorado.

Perante o corpo do marido, 
ainda quente, dona Elizabeth ju-
rou que “João Pedro por mais de 

uma vez você me perguntou se eu 
daria continuidade à sua luta, e 
eu nunca te dei a minha resposta. 
Hoje eu te digo, com consciência, 
ou sem consciência de luta, eu 
marcharei na tua luta João Pedro, 
pro que der e vier”. Tal explica a 
titulação do livro.

A partir daí, ocupando o 
lugar do marido, como obstina-
do lutador pela reforma agrária, 
que as perseguições policiais 

não conseguiram 
dobrar, Elizabeth 
Teixeira multipli-
cou-se. Na Liga e no 
campo, nas concen-
trações públicas e 
perante a Justiça, 
sua atuação não 
variou. Tratava-
se de mobilizar o 
campesinato contra 
o trabalho gratui-
to do cambão e o 
aumento do foro, 
anualmente reno-
vado.

Em livro 
depoimento que 
resgata um dos 

mais dramáticos instantes das 
lutas sociais nordestinas, o que 
recorda a biografia do sapateiro 
Peba e os estudos de Paulo Caval-
canti, dois pontos chamaram-me 
atenção.

Primeiramente as ligações 
elizabetheanas com o deputado 

Francisco Julião que a empur-
rou para o setor mais radical 
das Ligas – a autocrítica aparece 
à página noventa e dois. Pelo 
julianismo, Elizabeth Teixeira 
tornou-se candidata a deputada 
estadual em 1962, na legenda do 
PSB, quando não passou de nona 
suplente, com 1.238 votos, num 
total de 53.214, responsável por 
sete parlamentares, um dos quais 
Assis Lemos, apoiado pelo PCB 
e o terceiro da lista, com 3.538 
votos, dos quais 1.001 em Sapé e 
quase novecentos em João Pes-
soa. Já dona Elizabeth contabili-
zou 634 na capital, 103 em Santa 
Rita, 145 em Cabedelo, 75 em 
Sapé e 82 em Pilar.

Em segundo lugar, as últi-
mas páginas do livro permitem 
comparar a situação no campo 
pré-64 com a atual. Mediante 
concentração da propriedade, 
Elizabeth Teixeira torna-se me-
lancólica, ao constatar: “Hoje o 
campo está vazio”. Isso porque a 
expansão do capitalismo absor-
veu as pequenas propriedades 
de Antas, Melancia e Sapucaia 
que alicerçavam a mobilização 
das Ligas.

A reedição de Eu Marcharei 
na Tua Luta – A Vida de Elizabe-
th Teixeira (2012), pela reitora 
Marlene Alves, permitirá a todos 
(re)lerem esse candente livro e 
tomarem consciência de um dos 
mais importantes momentos da 

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Debaixo da 
pele, a palavra

A poesia tem dois braços, duas pernas, pescoço, 
cabeça. Sim, a poesia tem um corpo. Pode andar, 
respirar, ofegar, essas demandas físicas. Pode fingir, 
pensar, sondar, investigar. Pode, entre outras coisas, 
não ser. E pode sim, tal qual um louco, eliminar a 
distância do que imagina e realmente toca e agar-
rar o mundo, o mundo áspero e – infelizmente – 
nem sempre amigo. Então melhor exemplo dessas 
imagens eu tive em mãos na forma de poemas. Po-
esia sem pele (Casa Verde -  2011), o recente livro 
de Lau Siqueira tira um pouco da venda nos olhos 
e nos mostra um pouco o outro lado da linguagem. 
Na verdade, não apenas mostra, mas prova na feliz 
acepção de que linguagem e vida podem se equi-
parar.

Pode-se dizer muito ou pouco de um bom livro 
de poesia, mas nunca esgotá-lo. A eterna sede que 
um livro nos causa está ligada a uma questão pou-
cas vezes vislumbrada. Poesia também é postura. É 
uma forma de estar, em palavras, vivendo um duplo: 
O  poeta no mundo e o mundo do poeta. Lau diz isso 
diversas vezes, como uma cifra, como indício ao 
detetive amoroso das palavras.

A poesia de Lau Siqueira é de uma simplicidade 
enganosa. A esfinge baixa a guarda, apenas momen-
taneamente. Consegue esse febril equilíbrio entre 
comunicar e abismar, entre a flecha e sua distância. 
Claro, em todo livro, a poesia não poderá ser ape-
nas ilha. Ela sempre trará a voz personalíssima e 
seus diálogos. Lau usa dos mais variados recursos, 
inclusive gráficos, para mostrar as possibilidades 
incontáveis da dimensão humana da linguagem. 
Atua como louco consciente, apresentando temas 
caros que, espiralados, dizem a vida como deve 
ser, e nisso é profundamente “chá com Quintana”. 
O sentido lúdico tem verdades dolorosas também. 
Toques, caminhos viscerais, radiografias.  E peças 
concisas, talhadas: “ a solidão é esse barco / que 
jamais naufraga / ou sai da deriva”.

Poesia sem pele é mais um degrau de depuração 
da poesia do gaúcho Lau Siqueira, radicado na Para-
íba, e suas peças nem sobram nem faltam. Livro-es-
cotilha, livro-microscópio, livro-chão, o que vem 
confirmar que poesia, sim, é feita com palavras, mas 
com verdade, com estrada, com a intimidade que 
um andarilho de imagens só ousa captar. Alguém 
como bem introduz, em clave bem-humorada: “não 
alongo / poemas // apenas curto // no máximo / 
surto.” 

Não há melhor receita para a poesia. Sem cama-
das, sem a pele do preconceito, o vivido e o dito são 
a mesma coisa. Só que com mais beleza.

***

Clube do Conto
Tudo é narração. Do cinema às histórias em 

quadrinhos, da fofoca da manicure ao papo indo-
lente do motorista, à piada de bar, aos depoimentos 
no fim do filme policial. O desejo de contar uma 
história é inerente ao ser humano, ao homo fabulus. 
A criação do Clube do Conto já tem uma estrada de 
quase dez anos. Volta e meia, nos referimos como 
uma tribo teimosa ao redor da fogueira. Nosso lema 
é um pouco de nomadismo e persistência. E garan-
timos, sim, uma nota de rodapé mais extensa, pois 
estamos em vários lugares e nenhum, atiçamos o 
nosso desejo de estabelecer que o grande segredo 
de tudo é uma amizade onde a palavra é a senha. 
Seja no twitter, no blog, impressos entre uma anto-
logia e as saudosas atas, nossa existência mantém a 
mesma postura do incondicional se: Não devemos 
parar de contar histórias, porque é disso que somos 
feito, nossa matéria, nosso remo, nosso sextante. 
Mais um número na praça, mais facetas a descobrir. 
Cabe apenas o prazer de folhear o pequeno bosque 
de histórias que estão contidas nestas páginas. Há 
matéria vária, curta, engraçada e que cabe no bolso 
sem muito esforço. Algo como bula de remédio sem 
amargura: Ler ainda continua sendo a melhor ma-
neira de não ficar doente da cabeça. 

André 
Ricardo AguiarO Plano Diretor do Turismo de João Pessoa

As Ligas Camponesas em novo livro

Elizabeth 
Teixeira 
multiplicou-se. 
Na Liga e no 
campo e nas 
concentrações 
públicas e 
perante a Justiça, 
sua atuação não 
variou

Crônica

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

José Octávio de Arruda Mello - Historiador

Artigo

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de setembro de 2012



‘‘

Banda E.R.R.O, que fará primeiro show no Sebo 
Cultural no fim do mês, prepara disco de estreia

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de setembro de 2012

Roteiro

A banda E.R.R.O está 
em processo de gravação 
do seu primeiro CD, que 
começará de forma inde-
pendente e ainda não tem 
nome. O primeiro show da 
banda será no Sebo Cul-
tural, no dia 28 próximo, 
onde fará uma participação 
especial no show da banda 
Dead Nomads.

A E.R.R.O também 
será a principal atração 
em Recife, no Casarão das 
Artes, onde dividirá o pal-
co com mais cinco bandas 
recifenses além da Rot-
tenFlies no dia 5 de outu-
bro, às 20h, e o ingresso 
custa R$5. Já no dia 3 de 
novembro será a vez de 
tocar com Musa Junkie, 
Mutretas e Maxim de Ma-
mãe, na primeira Baru-
lhenta Music, em frente 
à Música Urbana, às 14h, 
logo após o Sabadinho 
Bom. A entrada é gratuita.

A banda se define 
como “puro hardcore na 
veia, trazendo para a ban-
da muitas das suas in-
fluências do seu passado 
punk engajado, distante e 
obscuro“, André Felipe no 
vocal é um “‘metaleiro’ na 
melhor definição da pala-
vra”, Degner Queiroz no 
baixo e que “já tocou em 
97% das bandas de rock 
cover em João Pessoa” e 
Elmon Palmeira, o “emo” 
e mais novo do grupo, na 
bateria. Esta é uma com-
binação “fadada ao fracas-
so, onde misturaremos, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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entre os acordes, nossas 
raivas uns pelos outros“. 
Ainda segundo a banda, o 
pontapé inicial partiu do 
“simples desejo de tocar 
e, melhor ainda, tocar com 
as pessoas erradas”.

Dos quatro integran-
tes, três já tiveram ou tem 
experiência com banda. 
Adriano Stevenson, por 
exemplo, é guitarrista da 
banda RottenFlies, esta 
que está na cena under-
ground de João Pessoa há 
cerca de 20 anos. Já André 
Felipe tocava na extinta 
banda de metal Psicoce-
dinho, e Degner Queiroz é 
baixista da Dead Nomads.

Segundo Degner Quei-

Fun Festival Coca-Cola será realizado 
no dia 6 de outubro no Recife 

A primeira edição do Fun Festival Coca-Cola, evento 
de música voltado exclusivamente para o público teenage, 
será realizado no dia 6 de outubro, no Chevrolet Hall, no 
Recife, com shows ddo NX Zero, Restart, o cantor Bruno 
Porto, além da cantora Manu Gavassi, a representante 
feminina no line-up. A abertura dos portões do Chevro-
let Hall acontece a partir das 15h e o primeiro show está 
programado para as 16h. Nos intervalos entre um artista e 
outro, a garotada será animada pelo DJ Bruno Negaum. A 
organização espera reunir 15 mil pessoas. Os ingressos para 
o evento já estão à venda nas lojas Renner (Shoppings Recife, 
Guararapes e Rua da Imperatriz) e na bilheteria do Chevrolet 
Hall. Os valores dos tickets são: R$ 30,00 (meia-entrada e R$ 
60,00 (inteira); Frontstage R$ 70,00 (meia) e R$ 140,00 (intei-
ra) e camarotes com capacidade para 10 pessoas, dependendo 
do piso, estão disponíveis entre R$ 800,00 a R$ 600,00.

Quem tem medo de cara feia?

Muita gente ainda acha que a mídia é capaz de resolver to-
dos os problemas de comunicação entre as marcas e seus con-
sumidores. Engana-se quem ainda pensa que um trabalho bem 
feito na mídia, por si só,pode ser uma espécie de varinha mágica, 
capaz de aumentar as vendas, reter clientes, conquistar novos 
mercados e fortalecer as marcas. Mas vou logo adiantando que 
mágica não existe.

De que adianta uma propaganda bem feita, de encher os 
olhos, se a empresa não está preparada para atender às expec-
tativas dos seus clientes? Nada. Muitas empresas, inclusive as 
grandes e principalmente as de pequeno porte, não estão se preocu-
pando com a qualificação dos seus funcionários, aqueles que lidam 
diretamente com o atendimento ao público.

O mau atendimento é um dos maiores problemas que uma 
empresa pode enfrentar na hora de se comunicar com os clientes. 
O contato pessoal entre a marca e o consumidor precisa correspon-
der às expectativas geradas pela propaganda veiculada na TV ou no 
rádio, por exemplo. Caso contrário, o consumidor vai entender que 
a comunicação que o levou àquela marca não é verdadeira.

Na Paraíba, conta-se nos dedos os lugares onde somos bem 
atendidos. Há lugares, inclusive, onde o consumidor nem sequer 
consegue ser atendido. Quando achamos um filho de Deus que 
nos atenda com presteza e eficiência é motivo de espanto. A re-
gra é o mau atendimento, quando deveria ser uma exceção. E o 
mau atendimento a gente nunca esquece. 

Recentemente, fui a uma loja de produtos automotivos 
comprar um jogo de tapetes. Depois de ser atendido pelo vende-
dor, me dirigi ao caixa para pagar. Entreguei a nota de compra à 
moça do caixa e entreguei o cartão a ela. A moça inseriu o cartão 
na máquina, e eu digitei a senha. Pronto. Pagamento efetuado. 
Ela pegou a segunda via do comprovante de pagamento e me en-
tregou a nota fiscal.

Durante todo esse procedimento, a moça do caixa não disse 
uma palavra. Um simples “bom-dia” foi incapaz de pronunciar. 
Ela nem sequer olhou para mim. Mas eu fiz questão de obser-
vá-la. O semblante era o pior possível. Popularmente falando, 
estava trabalhando de “cara feia”.Saí da loja com o produto que 
eu queria, pagando um preço que considerei justo. Saí de lá com 
a sensação de que fiz um bom negócio. Mas saí incomodado com 
o mau atendimento.

Uma semana depois, fui abordado na rua por uma moça 
que estava fazendo panfletagem. Ela abriu um sorriso, pediu li-
cença, desejou “bom-dia” e me entregou o panfleto. Demonstrou 
prazer, boa vontade e muita eficiência no que estava fazendo.Na-
quele instante, foi inevitável lembrar da moça de “cara feia” da 
loja. Lá, eu não pretendo mais voltar. Mas terei o maior prazer de 
receber os panfletos da moça sorridente.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.comFoto: Divulgação

Uma biografia con-
junta de quatro das mais 
emblemáticas figuras do 
século XX: um presidente, 
um primeiro-ministro e 
dois generais. Homens 
responsáveis pela es-
tratégia do Ocidente 
durante a Segunda Guer-
ra Mundial. Os mestres 
políticos, Churchill e Roo-
sevelt, e os comandantes 
de Forças Armadas, Sir 
Alan Brooke e George C. 
Marshall, unidos em um 
objetivo comum: a vitória 
contra Hitler. Essa histó-
ria é contada em Mestres 
e Comandantes (Record, 
798 páginas, R$ 89,90), 
de Andrew Roberts, que 
chega este mês às livra-
rias brasileiras.

Record lança livro 
sobre quatro heróis 
da Segunda Guerra

O Capitão América irá se 
tornar presidente dos Estados 
Unidos na série de quadrinhos 
“The Ultimates”, da Marvel. Na 
história, que se passa em um 
Estados Unidos dominado por 
facções e com um forte senti-
mento anti-mutante, o Capitão 
se candidatará e vencerá a 
eleição, contou o roteirista Sam 
Humphries, acrescentando 
que isso acontecerá na edição 
número 15, prevista para sair 
hoje nos Estados  Unidos. Para 
Humphries, o cargo de presi-
dente é uma evolução natural 
do herói. “Ele está respondendo 
ao chamado das pessoas. Essa é 
uma evolução em seu papel de 
defensor dos Estados Unidos, 
de soldado a super-herói e 
de super-herói a presidente”, 
contou.

Capitão América 
presidente dos EUA 
em série de HQ 

Mídias em destaque

Drops & notas
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roz, a E.R.R.O surgiu como 
um projeto paralelo en-
tre a RottenFlies e a Dead 
Nomads, através de uma 
iniciativa de Adriano Ste-
venson que o chamou para 
participar da banda. Ele de-
fine o som da banda como 
um “’rock estragado’, mistu-
rado com hardcore, trash e 
punk 77”.

Ainda segundo Deg-
ner Queiroz, o primeiro 
disco da banda deve ser 
lançado, no máximo, no 
início de 2013. “A gente 
está se lançando junto 
com o CD”, afirma o mú-
sico, que não esconde a 
animação para o show na 
Barulhenta. “A expecta-

Em cartaz

O Ditador

Sacha Baron Cohen numa cena de O Ditador, de Larry Charles

A banda paraibana E.R.R.O já tem uma série de apresentações agendadas em João Pessoa e Recife

E A VIDA CONTINUA (BRA, 2012). Gênero: Drama. Duração: 
97 min. Classificação: 10 anos. Direção: Paulo Figueiredo, 
com Amanda Costa, Lima Duarte, Ana Lúcia Torre, Ana 
Rosa. O carro de Evelina quebra na estrada e ela é 
socorrida porl Ernesto. Evelina descobre que ele está 
indo para o mesmo hotel que ela. Imediatamente eles 
desenvolvem uma amizade tão sólida que persistirá 
quando ambos passam para o outro plano. Manaíra 4: 
14h, 16h20, 18h40 e 21h.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Duração: 
90 min. Classificação: Livre. Direção: Mauro Farias, com 
Heloísa Périssé, Marcelo Adnet, Louise Cardoso, Thiago 
Rodrigues. Tati escreve tudo no seu diário, onde conta 
detalhes do verão em que ficou de recuperação na es-
cola. Durante esse período, ela conhece Anita, a nova 
namorada do seu pai, mas ela também sofre por amor, 
pensando em Zeca. Manaíra 3: 13h10, 15h20, 17h40 e 
19h40. Tambiá 2: 14h40 e 18h40.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident Evil: Retribu-
tion, ALE/EUA, 2012). Gênero: Terror. Duração: 97 min.
Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: Paul W. S. 
Anderson, com Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez. O mortal vírus T, da Umbrella Corporation, 
continua a desvastar a Terra, transformando a população 
em mortos-vivos. A última esperança da raça humana, 
Alice, acorda em um escritório clandestino da Umbrella e 
revela mais de seu passado misterioso. Sem um refúgio 
seguro, ela continua sua busca pelos responsáveis pelo 
surto no planeta. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. 
Manaíra 5/3D: 13h, 15h15, 17h30, 19h50 e 22h. Tambiá 
6/3D: 15h30, 17h15, 19h e 20h45.

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, desencadeando situações 
que saem do controle. CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30. Manaíra 1: 12h50, 15h40, 18h30 e 21h20. 
Tambiá 1: 17h30 e 20h.

PROJETO DINOSSAURO (The Dinosaur Project, GBR, 2012). 
Gênero: Aventura. Duração: 83 min. Classificação: 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. Manaíra 3: e 21h50.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. Direção: Rodrigo 
Bittencourt, com Fábio Assunção, Mariana Rios, Fábio 
Porchat. Da Fé e seu irmãozinho, Torrado, vivem na favela 
do DDC, onde João do Morro acaba de tomar o poder do 
ex-chefe, Diaba Loira. Da Fé tem uma queda por Gildinha, 

A heróica história do Gene-
ral Aladeen, ditador de um país 
do 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 via-
jar aos Estados Unidos, onde 
cruzam o país para conhecê-lo 
melhor.

irmã mais velha de seu amigo Bracinho. Mas ela só tem 
olhos para Do Morro e Da Fé deduz que ela se interessa 
apenas pelo traficante por causa do poder. Os amigos 
decidem  transformar Da Fé num traficante. Manaíra 6: 
14h10, 16h10, 18h 20 e 20h40.

PARANORMAN (ParaNorman, EUA, 2012). Gênero: Ani-
mação. 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. 
Tambiá 6/3D: 13h50.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS (Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 105 min. Classificação: 14 anos. Direção: Timur 
Bekmambetov, com Alan Tudyk, Alex Lombard. O filme 
explora a vida secreta de um dos maiores presidentes 
dos Estados Unidos em uma história não contada que 
definiu uma nação, colocando Lincoln como o maior ca-
çador dos mortos-vivos da história. CinEspaço 3: 14h30, 
16h50, 19h20 e 21h40. Manaíra 7/3D: 13h50, 16h30, 
19h e 21h30. Tambiá 5: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20.

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. 
Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Simon West. Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de Tool em 
uma missão. Seus companheiros decidem então 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 8: 14h30, 17h, 19h20 e 21h40. 
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 que não tem a menor experiência em cuidar 
de pessoas no seu estado. Driss aprende a função, mas 
comete iversas gafes. Philippe, por sua vez, se afeiçoa 
cada vez mais a Driss, que não o  trata como um pobre 
coitado.  CinEspaço 1: 14h30, 16h50, 19h10 e 21h50.

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 2012). 
Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 119 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Len Wiseman, com Colin 
Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel. A companhia Rekall 
pode transformar seus sonhos em memórias reais. Para 
Douglas Quaid, apesar de ter uma bela esposa a quem 
ama, as palavras “viagem mental” soam como férias 
perfeitas de sua vida frustrante – memórias reais de 
uma vida como um super espião podem ser exatamente 
o que ele precisa. Mas o procedimento dá errado e ele se 
torna um homem procurado. Tambiá 2: 16h40 e 20h40.

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, ditador 
de um país do 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: 16h e 20h30. 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. João vaga por anos, Brasil 
afora, até que 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 
família. Então ela parte em busca de uma velha sábia para 
tentar consertar seu erro. Tambiá 1: 15h.

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: 13h40 e 18h10.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: Animação. 
Dublado. Direção: Steve Martino e Mike Thrumeier. O novo 
longa-metragem da turminha gelada trata do efeito 
estufa e o degelo, como pano de fundo, para ilustrar 
uma série de acontecimentos. Tambiá 3: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
Especial para A União

tiva é a melhor possível. 
Vamos tocar com mais 
várias bandas de estilos 
diferentes, mas com um 
rock mais agressivo, que a 
gente sabe que anda meio 
em falta na cena pessoen-
se ultimamente”, afirma o 
músico.

Agenda
Dia 28/9 – E.R.R.O + 

RottenFlies – Sebo Cultural 
Dia 5/10 – E.R.R.O + Rotten 
Flies + 5 bandas de Recife  – 
Casarão das Artes, Recife 
Dia 3/11 – E.R.R.O + Musa 
Junkie, Mutretas e Maxim 
de Mamãe (1º Barulhenta 
Music) em frente da Música 
Urbana
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Audiovisual

Documentário paraibano sobre Paulo Freire e Amílcar Cabral será apresentado 
em evento internacional sobre o educador brasileiro, nos Estados Unidos

O documentário Intelectuais 
da Vida, dos paraibanos 
José Ramos Barbosa e 
Mercicleide Ramos, vai ser 
lançado hoje nos Estados 
Unidos, durante o VIII 
Encontro Internacional 
do Fórum Paulo Freire 

– organizado pelos Institutos Paulo 
Freire da Inglaterra e dos EUA –, que 
será realizado de hoje a sábado em Los 
Angeles, e contará com a presença de 
conferencistas de todo o mundo.

Com 20 minutos de duração, o vídeo 
retrata o encontro das ideias de Paulo 
Freire com as do guineense Amílcar 
Cabral, no processo de alfabetização po-
pular durante a luta da independência de 
Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Revela a 
atualidade do pensamento do educador 
brasileiro para as ações da educação po-
pular e da Educação de Jovens e Adultos, 
vividas no Brasil ou em qualquer lugar 
do mundo.

De acordo com o diretor e ideali-
zador do documentário, José Ramos 
Barbosa, professor da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), que participa 
do Projeto Africanidade, a ideia do vídeo 
surgiu quando gravava aula do projeto 
na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. “Fi-
quei tão empolgado com a experiência, 
as belezas e particularidades dos lugares 

Diálogos afro-brasleiros
Juneldo Moraes
juneldomoraes@gmail.com
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que logo surgiu o desejo de contar essa 
história”, revela.

Para o desafio de transpor a ideia 
para o vídeo, ele convidou a diretora 
Mercicleide Ramos, com quem havia 
trabalhado na produção de videoaulas 
para a UFPB Virtual. “Quando convidei 
a Mercicleide falei sobre o pouquíssimo 
tempo em produzir o material e de todas 
as dificuldades que teríamos. Já conhecia 
o profissionalismo dela e mesmo assim 
fiquei surpreso com sua coragem, dedi-
cação e o olhar sensível”, afirma.

Segundo Mercicleide, realizar o 
documentário foi um desafio que ela e 
José Ramos conseguiram vencer, pois 
precisaram enviar um artigo à organiza-
ção do Encontro, uma vez que estavam 
sugerindo um trabalho diferente. “Nós 
enviamos um artigo propondo um tra-
balho em uma linguagem audiovisual, ao 
contrário dos outros trabalhos, que são 
em linguagem escrita”, explica a diretora.

Para realizar Intelectuais da Vida, 
José Ramos Barbosa e Mercicleide Ra-
mos se dedicaram a uma pesquisa de 
resgate a objetos da época, ambientes e 
canções africanas, reunindo elementos 
representativos da educação, da luta e 
das conquistas desses povos e tiveram 
a colaboração da pedagoga Daniele Dias 
e do mestrando guineense Heldomiro 
Henrique Correia na construção do 
roteiro.

Gravado no Brasil (João Pessoa), 
Guiné-Bissau (Bissau) e Cabo Verde 

(Praia e Mindelo), o vídeo traça um perfil 
das ideologias de Paulo Freire através 
dos depoimentos dos educadores Ti-
mothy Ireland, Neroaldo Pontes, Laura 
Brito, Luiz Gonzaga, Emília Prestes, 
Adriana Diniz (UFPB), Florenço Varela 
(Cabo Verde) e Francisca Medina (Guiné-
Bissau).

O ponto de partida para o roteiro 
foram As Cartas a Guiné-Bissau, escrita 
por Paulo Freire durante sua experiência 
vivida no país. “Com base nesse material 
começamos a construir o roteiro, no 
entanto, tínhamos poucas informações 
sobre o Amílcar Cabral, convidamos o 
Heldomiro, que conhecia toda história 
de luta do Amílcar, ou seja, é através do 
olhar dele que conhecemos o Amílcar”, 
afirma Mercicleide.

A diretora Mercicleide Ramos faz 
questão de destacar que todas as co-
laborações foram importantes, como a 
da professora Daniele Dias, que estuda 
Paulo Freire e em vários momentos deu 
assistência à produção. O professor Ti-
mothy Ireland também colaborou com 
sugestões e informações enriquecedoras 
para o vídeo, além de ter sido tradutor e 
um dos entrevistados no vídeo.

 As imagens gravadas em Cabo Ver-
de e Guiné-Bissau são do professor José 
Ramos Barbosa, enquanto as captadas 
em João Pessoa ficaram a cargo do dire-
tor de fotografia, Lúcio César, bastante 
conhecido no meio audiovisual da Para-
íba, que trabalhou com Mercicleide em 

O Olhar de Zezita (2011). Davi Abraão, 
assistente de fotografia, também faz a 
narração. 

Ficha Técnica
Direção e Produção
José Ramos Barbosa da Silva
Mercicleide Ramos

Direção de Fotografia
Lúcio César
Imagens do Brasil
Lúcio César

Imagens de Cabo Verde e Guiné-
Bissau

José Ramos Barbosa da Silva

Roteiro
Daniele Dias
Heldomiro H. Correia
José Ramos Barbosa da Silva
Mercicleide Ramos

Texto
José Ramos Barbosa da Silva

Narração
Davi Abraão

Edição
José Ramos Barbosa da Silva
Mercicleide Ramos

Ator
Cleber Furtado da Silva

O documentário mostra 
o ponto comum entre 
as ideias de Paulo Freire 
com as do guineense 
Amílcar Cabral
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Paciente terminal tem 
morte mais tranquila quando 
é assistido pela familia

Página 10

Sustentabilidade à Mesa será lançado em João Pessoa
FOTO: Divulgação

Para levar os produtos 
da agricultura familiar para o 
ramo de alimentação do setor 
hoteleiro brasileiro, foi lança-
do ontem, em Salvador (BA), 
o Projeto Sustentabilidade à 
Mesa, que vai ser implemen-
tado também em Belém (PA), 
amanhã, e em Fortaleza (CE) e 
João Pessoa (PB), em outubro 
próximo.

A parceria entre o 
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), o Serviço 
Social da Indústria Sesi e a 
Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (Abih), vai 
chegar a todos os estados 
brasileiros, estimular o cresci-
mento da agricultura familiar 
e do setor hoteleiro, por meio 
do contato direto dos hotéis 
com os fornecedores da agri-
cultura familiar.

O Sustentabilidade à 
Mesa tem como base três pro-
gramas já existentes: o Rede 
Brasil Rural (RBR), do MDA, 
e Cozinha Brasil e ViraVida, 
do Sesi.O projeto tem o obje-
tivo de preservar os recur-
sos naturais e contribuir para 
o desenvolvimento turístico 
sustentável, econômico e so-
cial do país.

O coordenador do pro-
grama Rede Brasil Rural do 
MDA, Marco Antônio Viana 
Leite, ressalta que o projeto 
vai abrir o mercado de hotéis 
para agricultura familiar, que 
ainda estava fechado. “Aquec-
emos os negócios da agricul-
tura familiar e, do outro lado, 
os hotéis poderão fornecer aos 
hóspedes produtos diferen-
ciados e oriundos do trabalho 
das famílias do campo”, detalha 
Marco Viana.

Já o presidente da Abih, 
Enrico Fermi, destaca que a 

Para incrementar o programa Rede 
Brasil Rural, criado no fim de 2011 pelo 
Governo Federal, o Ministério do Desen-
volvimento Agrário pretende instalar 
um comércio virtual para que os produ-
tos da agricultura familiar sejam ofereci-
dos e comercializados pela internet.

Segundo o secretário de agricultu-
ra familiar do Ministério de Desenvolvi-

mento Agrário, Laudemir Muller, ainda 
não há prazo para que esse comércio ele-
trônico comece a funcionar. Ele acredita, 
porém, que em alguns meses o novo site 
estará disponibilizado ao público.

O secretário explicou que o “con-
sumidor final vai poder comprar, da sua 
casa, produtos da agricultura familiar”. 
Esses produtos também serão oferecidos 

com prioridade aos gestores municipais 
de alimentação escolar. A entrega dos 
itens, constituído por produtos não pe-
recíveis ou artesanais, ficará a cargo dos 
Correios.

A primeira etapa do programa, se-
gundo o secretário, consiste em cadas-
trar os empreendimentos familiares. 
“Hoje temos mais de 400 entidades ca-

dastradas na Rede Brasil Rural, que re-
presentam mais de 150 mil famílias”, 
disse.

Segundo ele, 70% dos alimentos 
que são consumidos diariamente em 
todo o país vêm da agricultura familiar. 
“A agricultura familiar tem a capacida-
de de abastecer o Brasil inteiro”, disse 
Muller.

Oferta e a comercialização serão feitas pela internet

O principal comprador da Rede Bra-
sil Rural é o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae), do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). As cooperativas e associações 
recebem uma notificação automática 
sempre que houver chamada pública 
para comprar os produtos e alimentos, 
que serão entregues a escolas em todo 
o país.

A Rede Brasil Rural tem empreen-
dimentos de todos os estados e DF, mas 
Rio Grande do Sul, seguido por Minas 
Gerais e São Paulo e Bahia são as unida-
des da Federação com maior número de 
associações inscritas.

Para utilizar o site da Rede Brasil Ru-
ral, os agricultores familiares não podem 
se inscrever sozinhos, somente por meio 
de suas cooperativas ou associações. 
Apenas pessoas jurídicas portadoras da 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

podem ofertar os produtos na página. 
Lançada recentemente pelo Ministé-

rio do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
a Rede Brasil Rural (RBR) quer, inserir os 
supermercados como beneficiários das 
facilidades oferecidas pela ferramenta 
digital. Para isto, o ministério   está de-
senvolvendo uma ferramenta que possi-
bilita a compra de itens da agricultura 
familiar cadastrados por meio de um 
link exclusivo para os supermercados.

Supermercados
Para isso, já aconteceu uma reu-

nião entre a coordenação da RBR e o 
Departamento de Geração de Renda e 
Agregação de Valor do MDA com re-
presentantes da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). De acordo com 
o coordenador da RBR, Marco Antônio 
Viana Leite, a iniciativa visa incluir os 
supermercados associados à Abras no 

programa. “Vamos fazer uma parceria 
para que os supermercados possam ca-
dastrar seus itens e comprar produtos da 
agricultura familiar”, explica. Durante a 
reunião foram apresentadas algumas 
alternativas quanto à ferramenta a ser 
utilizada e a forma como deve ser divul-
gada. Para a coordenadora do Comitê 
Sustentabilidade e assessora de Comu-
nicação da Abras, Susana Ferraz, o ideal 
é que seja desenvolvida uma interface 
entre o portal da entidade e da Rede 
Brasil Rural. “Temos que fazer um tra-
balho para que o supermercadista se 
interesse em comprar os produtos da 
agricultura familiar e mostrar que será 
um diferencial para ele”, diz ela.

Cozinha Brasil
O programa Cozinha Brasil, do Sesi, 

tem foco na educação alimentar e no 
aproveitamento integral dos alimentos. 

Ele combina alguns grandes eixos: nu-
trição, manuseio adequado, economia 
doméstica, redução de desperdícios e 
aproveitamento de produtos regionais 
ou sazonais. São oferecidos cursos a cen-
tenas de municípios. 

O programa ViraVida promove a ele-
vação da escolaridade dos adolescentes 
e jovens, para que desvendem o próprio 
potencial e assim conquistem autonomia. 
O processo socioeducativo está baseado 
em cursos profissionalizantes construídos 
a partir do alinhamento entre a demanda 
de cada mercado, o perfil e as expectativas 
desses jovens. Os cursos também assegu-
ram aos alunos atendimento psicossocial, 
voltado ao resgate de valores e fortaleci-
mento de vínculos familiares. Desde abril, 
o ViraVida realizou 2.4 mil matrículas, 832 
alunos em sala de aula e 1.3 mil formados. 
Ao todo, 749 participantes entraram no 
mercado de trabalho.

Cooperativa e associação fazem entrega às escolas 

agricultura familiar dispõe de 
produtos diversificados que 
podem atrair cada vez mais 
hóspedes. “A população tem 
simpatia pela questão ambi-
ental e acredito que vai aderir 
facilmente. O Cozinha Brasil, 
por exemplo, vai evitar o des-
perdício de alimentos, o que 

pode reduzir o custo da ali-
mentação para o consumidor 
final”.

Rede Brasil Rural
A Rede Brasil Rural facili-

ta a compra e venda de produ-
tos da agricultura familiar por 
meio da internet. O site criado 

pelo MDS foi desenvolvido 
para fortalecer a cadeia pro-
dutiva da agricultura familiar 
e beneficiar os participantes. 
Em julho deste ano, cerca de 
570 associações e cooperativas 
rurais estavam cadastradas na 
rede, o que corresponde a 200 
mil pequenos produtores ben-

eficiados pelo programa.
Por meio da ferramenta, 

agricultores podem vender 
sua produção para todo o país, 
incluindo restaurantes e su-
permercados. 

Os produtores podem 
também comprar produtos 
que os beneficiem, como em-

balagens, máquinas e insumos 
agrícolas agroecológicos. As 
compras em grande quan-
tidade e a comparação de 
preços de produtos e fretes 
entre fornecedores devem 
baratear o custo dos agricul-
tores, tornando seus produtos 
mais competitivos.

Produtos e alimentos oriundos da agricultura familiar são oferecidos e comercializados por intermédio de site criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social



Qualidade de vida
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Brasília - Rosana Castro 
tem 24 anos e há dois meses 
acompanha, seis dias por se-
mana, seu marido, Apareci-
do, de 28 anos, na Unidade 
de Cuidados Paliativos do 
Hospital de Apoio do Distri-
to Federal. Ele tem câncer e 
os médicos informaram ao 
casal que não há mais proce-
dimentos a serem realizados 
para a cura. Receber o enca-
minhamento para a unidade, 
vista como o último estágio 
antes da morte, foi uma notí-
cia difícil para Rosana.

“No outro hospital en-
tendi que ele não tinha mais 
tratamento. Só quando che-
gamos aqui entendi que a 
gente vinha para aliviar o 
sofrimento dele”, diz Rosana, 
que no começo não aceitou 
muito a notícia por conside-
rar que seu marido é um ho-
mem jovem, mas, depois de 
muita conversa com os pro-
fissionais, foi se fortalecendo.

“Aqui tenho visto coisas 
que jamais pensei que veria 
com calma. Agora eu aceito 
mais. O que eu posso fazer 
eu faço. Todo mundo junto 
(equipe da enfermaria), a 
gente consegue passar por 
essa fase. Aqui é tão aconche-
gante que a gente se sente em 
casa, não parece hospital”.

Para a médica Anelise 
Pulschen, coordenadora da 
Unidade de Cuidados Palia-
tivos do Hospital de Apoio 
do Distrito Federal, este tra-
balho deve ser estendido à 
família porque ela também 
passa pelas fases de negação, 
barganha, raiva, depressão e 
aceitação pelas quais passa 
um doente terminal.

“Nós como equipe pode-
mos ser facilitadores desse 
processo para que eles pos-
sam sair e entrar em cada 
fase dessas e chegar na acei-

Morte de paciente é mais calma
com assistência da família

A grande maioria dos 
médicos no Brasil não têm 
formação para tratar da dor 

lei informatiza 
o sistema penal

Brasília - A presidenta Dilma 
Rousseff sancionou a lei que trata 
da informatização do acompanha-
mento da execução penal. Ela de-
termina ainda a criação de sistemas 
computadorizados para monitora-
mento de informações sobre o tem-
po de cumprimento das penas de 
prisão ou de medida de segurança.

Com a informatização do sis-
tema, a expectativa dos defensores 
da lei é melhorar o acompanhamen-
to das penas e evitar que pessoas 
que já deviam estar em liberdade 
continuem presas.

De acordo com o Ministério da 
Justiça, o texto sancionado prevê 
que o sistema tenha ferramentas 
que informem automaticamente os 
juízes as datas do término de cum-
primento da pena. 

As informações também de-
verão estar disponíveis para os de-
tentos, defensores e promotores. O 
texto da Lei 12.714/12 será publica-
da na edição da última segunda-feira 
do Diário Oficial da União e as medi-
das entram em vigor em setembro 
de 2013, um ano após a publicação. 
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Aline Leal 
Da Agência Brasil

tação, que é a esperada por 
todos nós. Aceitação plena, 
e não apenas resignação. Às 
vezes a família vive mais es-
sas fases do que o paciente. 
Às vezes o paciente já está 
até em paz, tranquilo, mas a 
família ainda não. A partir do 
momento em que a família é 
acolhida, também é escutada, 
também recebem a permis-
são pra viver todas as fases”, 
disse a médica.

Política pública
Especialistas que lidam 

no cotidiano com a iminên-
cia da morte defendem que 
o governo desenvolva uma 
política pública para melho-
rar a qualidade de vida de pa-
cientes terminais. De acordo 
com a diretora da Academia 

Nacional de Cuidados Paliati-
vos, Dalva Yukie Matsumoto, 
a dor é sintoma predominan-
te nos pacientes terminais no 
Brasil e falta formação para 
amenizá-la.

“A grande maioria dos 
médicos no Brasil não tem 
formação para tratar de dor, 
não sabe prescrever uma 
morfina, um opióide (subs-
tâncias naturais ou sintéticas 
derivadas do ópio) de forma 
adequada. Existe um tabu 
por acharem que morfina é 
para quem está morrendo. 
O mito é reforçado pelo mau 
uso. Esse é um grande desa-
fio para gente (médicos pa-
liativistas)”, disse Dalva, que 
coordena a Hospedaria de 
Cuidados Paliativos do Hos-
pital do Servidor Público de 

São Paulo. Pesquisa realizada 
pela consultoria Economist 
Intelligence Unit e publica-
da pela revista inglesa The 
Economist, em 2010, coloca 
o Brasil em 38º lugar em um 
ranking de 40 países quan-
do o assunto é qualidade de 
morte. O país fica à frente 
apenas de Uganda e da Índia. 
Esse dado indica que o brasi-
leiro em estado terminal ain-
da sofre muito no seu proces-
so de morte.

Qualidade de morte
De acordo com Dalva 

Matsumoto, essa abordagem, 
que inclui a melhoria da qua-
lidade de vida para os pa-
cientes terminais, é discutida 
há 60 anos no Reino Unido, 
país que ocupa o primeiro 

lugar no ranking. No Brasil, 
o tema é discutido há cerca 
de 12 anos. De acordo com a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a área de cuidados 
paliativos é considerada uma 
abordagem que serve para 
promover qualidade de vida 
para pacientes que tenham 
alguma doença que o ameace 
de morte. 

No Brasil, a área ainda 
está muito ligada a pacien-
tes terminais, principalmente 
com câncer.

 No entanto, para a OMS, 
essa área não deve se restrin-
gir apenas a doentes termi-
nais, mas também a pessoas 
que recebem diagnóstico de 
doenças crônicas e, até, para 
os pacientes vítimas de aci-
dentes.

A harmonia entre os entes queridos ameniza o sofrimento de pacientes terminais que enfrentam fases de negação, raiva e depressão

Os cuidados paliativos de-
vem envolver uma equipe mul-
tiprofissional formada por mé-
dicos, psicólogos, enfermeiros, 
assistentes sociais, fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais 
que tratam das dores físicas 
do paciente e também das do-
res emocionais por estarem tão 
perto da morte. A abordagem 
também se estende à família do 
enfermo para que todo o pro-
cesso seja aceito com a maior 
naturalidade possível e com o 
mínimo de sofrimento.

“Tudo isso tem que se es-
tender para a família, entender 
que quando alguém adoece 
todo o núcleo familiar adoece 
junto e, se eu não cuido dessa 
família, que também adoece 
não só emocionalmente, mas às 
vezes fisicamente, eu não estou 
oferecendo esse atendimento 
global efetivo e extensivo para 
todos os componentes para esse 
núcleo familiar e afetivo”, disse 
Hélio Bergo, chefe do Núcleo de 
Cuidados Paliativos da Secreta-
ria de Saúde do Distrito Federal.

“Uma vez que há cuida-

dos paliativos, a qualidade de 
morte melhora sensivelmente. 
Morrer, nós vamos morrer de 
qualquer jeito. Morrer de uma 
doença crônica em sofrimento 
é algo triste, inadmissível. Os 
cuidados paliativos cumprem 
essa missão de melhorar a qua-
lidade de morte”, disse Bergo.

direito ao tratamento
Brasília - A resolução que 

torna possível o testamento 
vital, publicada no último dia 
31 de agosto, colocou os cuida-
dos paliativos em evidência no 
Brasil. A decisão tomada pelo 
Conselho Federal de Medicina 
levou à discussão sobre como 
cada um quer ser tratado em 
um eventual estado terminal.

“Essa questão de agora dei-
xar disponível ao público geral 
esse tipo de informação (testa-
mento vital) gera uma deman-
da de reivindicação. Eu quero 
ter uma boa qualidade de mor-
te, uma boa qualidade de mor-
rer. Uma vez que você gera isso, 
as pessoas começam a perceber 
o que o sistema de saúde me 

fornece para ter uma qualidade 
de morte ou uma qualidade de 
saúde mesmo”, explica Renato 
Rodrigues, enfermeiro da Uni-
dade de Cuidados Paliativos do 
Hospital de Apoio do Distrito 
Federal.

sofrimento
“Se eu falar em qualidade 

de morte eu tenho que falar de 
uma qualidade de saúde ainda 
de cura. A gente vê pacientes 
que chegam em estado gravís-
simo porque deixaram de re-
ceber o mínimo necessário. O 
sofrimento fazia com que o pa-
ciente se aproximasse da morte 
e não a doença em si”, disse Ro-
drigues.

Para Dalva Yukie Matsumo-
to, diretora da Academia Nacio-
nal de Cuidados Paliativos, ter 
esses cuidados antes da morte 
é um direito que todo cidadão 
tem. “Pela Constituição, nós 
temos direito a uma vida dig-
na e os cuidados paliativos di-
zem que a morte faz parte da 
vida. Então se a morte faz parte 
da vida, o cidadão tem direito 

também a uma morte digna.”
Segundo Dalva, morte dig-

na, na avaliação do cuidado 
paliativo, é uma morte em que 
você tem o controle adequado 
dos sintomas, tem o sofrimento 
acolhido, possa ter escolhas e 
possibilidade de escolhas e pos-
sa estar do lado de seus entes 
queridos. “Então eu acho que 
morrer dignamente é morrer 
da forma mais natural possível, 
podendo escolher a forma e 
tendo acesso a um local, a me-
dicamento a uma equipe que 
seja adequada para atender às 
suas necessidades”.

Nas maioria das alas de cui-
dados paliativos não existem 
restrições de visitas, todos são 
bem vindos e o paciente não 
precisa seguir uma dieta rigo-
rosa. “Ontem uma paciente es-
tava desejando comer uma ga-
linha caipira no meio da tarde. 
Fomos atrás, não encontramos, 
mas para o almoço de hoje deu 
certo”, disse Anelise Pulschen, 
coordenadora da Unidade de 
Cuidados Paliativos do Hospital 
de Apoio do Distrito Federal.

Cuidados paliativos envolvem multiprofisionais apicultores querem 
mudança de regras

Rio de Janeiro - Representantes 
do setor apícola brasileiro, reunidos 
na Câmara Setorial do Mel, discutem 
no próximo dia 26, em Brasília, 
com autoridades do Ministério da 
Agricultura, as mudanças no novo 
Regulamento de Inspeção Industrial 
e Sanitária dos Produtos de Origem 
Animal (Riispoa). A legislação que 
já tem 58 anos passa por atual-
ização. O Riispoa abrange a inspeção 
referente a animais de corte, caça, 
pescado, leite, ovo, mel e cera de 
abelhas e produtos derivados.

“O regulamento traz exigên-
cias técnicas que prejudicam os 
apicultores”, disse à Agência Brasil o 
presidente da Confederação Brasileira 
de Apicultura (CBA), José Gomercindo 
Corrêa da Cunha. 

A exigência de criação de 
unidades de extração de mel, con-
tida na nova redação do Riispoa, 
é, na avaliação de Cunha, um dos 
principais entraves ao crescimento 
do setor apícola nacional, devido ao 
custo elevado que representará para 
os pequenos apicultores. “Nenhum 
apicultor pode gastar R$ 40 mil, R$ 
60 mil para montar uma sala para 
produzir mel”, diz a CBA.

federalismo para
o desenvolvimento

Rio de Janeiro – O presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, defen-
deu a entrada do país em um novo 
“federalismo social”, durante a ab-
ertura da 1ª Conferência Estadual de 
Desenvolvimento Regional (CEDR) 
Lysia Bernardes, fase fluminense 
das rodadas preparatórias da 1ª 
Conferência Nacional de Desenvolvi-
mento Regional (CNDR).

Esta “nova fase”, segundo o 
economista, corresponde à aproxi-
mação entre Estados e Governo 
Federal para atuarem de forma mais 
integrada, reduzindo a influência de 
questões partidárias. Para Neri, es-
sas condições são necessárias para 
a constituição de políticas perenes 
de desenvolvimento regional.

Este ano, a CEDR foi realizada 
conjuntamente à fase local da Con-
ferência do Desenvolvimento (Code) 
do Ipea, conforme acordo firmado em 
abril com o Ministério da Integração 
Nacional. A aproximação das políticas 
federativas também foi defendida 
como prioritária pelo secretário de 
Políticas de Desenvolvimento Re-
gional do Ministério da Integração 
Nacional, Sergio Duarte de Castro.
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Combate ao HIV/Aids
Turma da Mônica terá personagens soropositivos

Brasília - Maurício de Sousa lan-
çou seu primeiro gibi com persona-
gens que têm o vírus da imunodefici-
ência humana (HIV). Por meio de Igor 
e Vitória, o criador da Turma da Mô-
nica vai abordar questões como for-
ma de contágio, o que é o vírus, como 
viver com crianças soropositivas e o 
impacto social da síndrome.

A ideia dos personagens foi da 
ONG Amigos da Vida, que atua na pre-
venção e combate ao HIV/Aids. Chris-
tiano Ramos, presidente da ONG, diz 
que o trabalho vai resolver um pro-
blema existente nas mídias voltadas 
para crianças. “ O Maurício tem uma 
linguagem bem acessível, bem leve. 
Ele vem fazer um papel inédito, que 
é trabalhar a aids com muita leveza, 
tranquilidade e naturalidade para as 
crianças”, disse.

Não é a primeira vez que o autor 
utiliza personagens de seus quadri-
nhos para levar informação e cons-
cientizar seus leitores. Humberto, que 
é mudo, Dorinha, que não enxerga, e 
Luca, que não anda, mostraram que 
crianças com restrições físicas são 
crianças normais e devem ser trata-
das como tal.

Luta contra o preconceito
“Vamos usar a credibilidade da 

Turma da Mônica e nossa técnica de 
comunicação para espantar esse pre-
conceito, principalmente do adulto, 
que muitas vezes sugerem medo à 
criançada. Vamos mostrar que a crian-
ça pode ter uma vida normal, com a 
pequena diferença de ter de tomar 
remédio a tal hora e, caso venha a se 
ferir, tem que ter alguém cuidando do 
ferimento. Fora isso, é uma vida nor-
mal”, diz Maurício.

Aline Leal
Da Agência Brasil

FOTO: Divulgação

Rio de Janeiro – As crianças bra-
sileiras com até 13 anos que vivem 
com HIV/Aids terão em breve um an-
tirretroviral infantil, de administração 
mais simples. O medicamento está 
sendo desenvolvido há três anos pela 
Farmanguinhos, unidade técnico-
-científica da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

A previsão é que o medicamento 
já esteja pronto para fabricação em 
2015, mas os testes em humanos de-
vem começar no segundo semestre 
deste ano, em seis centros de pesqui-
sas nos estados de Minas Gerais, do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Em vez 
de três, a criança poderá tomar so-
mente um comprimido, que terá uma 
formulação adocicada, de sabor agra-
dável, para disfarçar o gosto amargo 
original do remédio. Além disso, o 
comprimido será dispersível, para ser 
dissolvido na água.

Segundo a farmacêutica do De-
partamento de Pesquisas Clínicas 
da unidade, Marli Melo da Silva, que 
participa da coordenação do estudo 
clínico, a combinação também reduz 
os custos operacionais no processo 
produtivo, e fica mais fácil dispensar, 
transportar, armazenar e administrar 
o medicamento.

Dosagem
“Outra vantagem é que essa for-

mulação dispersível dá mais garantia 
sobre a dose de princípio ativo, ao con-
trário do que ocorre quando se divide 

comprimidos para as crianças”, disse 
a pesquisadora, que explicou também 
que, hoje, as drogas prescritas para a 
população infantil são as mesmas mi-
nistradas em adultos, sendo a diferen-
ça a diminuição da dosagem, que varia 
de acordo com o peso, sem considerar 
a complexidade do metabolismo dos 
pacientes pediátricos.

O medicamento combinará em 
um único comprimido três princípios 
ativos – a lamivudina 30 miligramas + 
zidovudina 60 miligramas + nevirapi-
na 50 miligramas. A medicação será 
dissolvida em uma pequena quanti-
dade de água para ser ingerida.

Atualmente, o Sistema Único de 
Saúde do Brasil (SUS) distribui 16 
tipos de antirretrovirais para os pa-
cientes infantis, que variam em apre-
sentação farmacêutica e concentração 
de acordo com a faixa etária. A maio-
ria dessas drogas não foi estudada 
em populações pediátricas e somente 
tem registro na Anvisa para adultos 
ou crianças acima de determinadas 
idades.

Dados preliminares, divulgados 
pelo Ministério da Saúde em 2010, 
revelam que de 1980 a 2010 o Brasil 
registrou aproximadamente 14 mil 
casos de HIV em indivíduos menores 
de 13 anos. Atualmente, estima-se 
que cerca de 4 mil crianças nessa faixa 
etária estejam em terapia antirretro-
viral. Ainda segundo o ministério, es-
ses números têm caído gradualmente 
ao longo dos últimos cinco anos. Em 
todo o mundo, há aproximadamente 
2,5 milhões de pessoas menores de 
15 anos vivendo com o vírus HIV.

Crianças terão em breve 
um antirretroviral infantil

O autor diz que Igor e Vitória po-
dem vir a fazer parte do elenco per-
manente da Turma da Mônica, não 
necessariamente citando o fato de 
eles serem soropositivos. Ele explica 
que o gibi é também voltado para os 
pais. “É uma revista única no mun-
do. E também é voltada para os pais. 
Criança não tem preconceito, são os 
pais que inoculam”, diz.

Cláudia Renata, que é professora, 

levou seus filhos Maria Teresa e Lou-
renço para o lançamento. Ela diz que 
os filhos, antes de lerem o gibi, per-
guntaram quem eram aqueles novos 
amiguinhos. Para Lourenço, de 5 anos, 
são crianças normais. “Eles têm uma 
doença e têm que tomar um remédio. 
Só isso.”

Vida saudável
No gibi, Igor e Vitória, que apa-

recem ao lado dos personagens da 
Turma da Mônica, têm habilidades 
com esportes e levam uma vida 
saudável. A professora na história é 
quem explica que eles precisam to-
mar alguns remédios e que, no caso 
de se machucarem, um adulto deve 
ser chamado para tomar os cuida-
dos adequados.

São 30 mil exemplares do gibi, 
que serão distribuídos gratuitamen-

te nas brinquedotecas do Distrito 
Federal, na pediatria dos hospitais 
da Rede Amil (um dos patrocinado-
res do projeto) e nos hospitais públi-
cos do governo do Distrito Federal.

O objetivo da ONG Amigos da 
Vida é que em 2012 as histórias de 
Igor e Vitória cheguem também a 
São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Por-
to Alegre, a Curitiba, a Salvador e ao 
Recife.

Brasília – O Boletim Epidemiológico 
2011, divulgado pelo Ministério da Saúde, 
assinala que, entre 1980 e junho de 2011, 
608.230 pessoas foram infectadas com o ví-
rus da Aids no Brasil. Menos de 1% da po-
pulação de 15 a 49 anos tem aids – a taxa 
de prevalência é 0,61% e manteve-se rela-
tivamente estável entre 2009 e 2010. A pre-
valência na população masculina é 0,82% e 
entre as mulheres 0,41%.

O maior número de casos de aids está 
concentrado na região Sudeste – a mais po-
pulosa – onde o Ministério da Saúde regis-
tra 343.095 casos – 56,4% dos casos já con-
tabilizados do país.

Em 2009, foram diagnosticados 35.979 
casos. Em 2010, esse número caiu para 
34.212. O número de óbitos passou de 
12.097 para 11.965, na mesma comparação.

Em 2010, a região Sul apresentou a 
maior taxa de incidência, isto é, 28,8 casos 
para cada 100 mil habitantes.

No mesmo ano, as maiores taxas de in-
cidência foram encontradas na faixa etária 
de 35 a 39 anos, sendo que os homens têm 
49,4 casos em 100 mil habitantes e as mu-
lheres 27,4.

Segundo o Ministério da Saúde, o coefi-
ciente de mortalidade, devido ao HIV/Aids, 
foi 6,3 óbitos por 100 mil habitantes, em 
2010. O maior índice foi registrado na re-
gião Sul (9 mortes por 100 mil habitantes).

O diretor do Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, 
Dirceu Greco, disse que a política brasileira 
de enfrentamento à doença continua cami-
nhando no sentido do respeito aos direitos 
humanos. Durante o lançamento do relató-
rio global sobre aids, ele admitiu, entretan-
to, que o país registra “acidentes de percur-
so”, como o caso do vídeo de prevenção ao 
HIV com foco em homossexuais que foi re-
tirado do site do ministério sob o argumen-
to de que seria apenas para veiculação em 
ambientes fechados e frequentados pelo 
público gay.

População vulnerável
O ocorrido foi mencionado pelo coor-

denador do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) no Brasil, Pe-
dro Chequer, como um risco de retrocesso 
para o país. Ele avaliou que o vídeo integrou 
uma das melhores campanhas de prevenção 
ao HIV voltada para populações considera-
das vulneráveis, por ser direto e objetivo.

“Nosso caminho está marcado. A posição 
brasileira nos fóruns internacionais é a mais ou-
vida, porque respeitamos a diversidade e luta-
mos contra a homofobia”, disse o representan-
te do ministério, Dirceu Greco. “O retrocesso 
nós vamos segurar”, completou. Greco lem-
brou que cerca de 250 mil brasileiros vivem com 
o vírus HIV sem saber e destacou que o foco do 
Governo Federal atualmente é o diagnóstico da 
doença em grupos vulneráveis. Segundo ele, 
cerca de 30 mil pessoas iniciam o tratamento 
antirretroviral no país a cada ano.

Em três décadas, 608,2 mil pessoas 
foram infectadas pelo vírus no paísFlávia Villela

Da Agência Brasil

Maurício de Sousa diz que técnica de comunicação vai espantar o preconceito, mais especialmente de adulto, que muitas vezes sugerem medo a criançada

Gilberto Costa
Da Agência Brasil



Beleza
A CIDADE GANHOU esta semana mais 

um espaço da beleza com a inauguração 
do  Studio Thay Oliveira, localizado no en-
dereço nobre da Avenida Edson Ramalho, 
em Manaíra, no Vitrine da Praia.

O espaço oferece serviços normais 
de um salão, porém com destaque para 
estética, como design de sobrancelha e 
maquiagem para eventos, além de ofere-
cer cursos profissionalizantes e de auto 
maquiagem.

FOTO:Goretti Zenaide

A festa de Bob
PENSE NUMA FESTA onde em cada mesa você en-

contrava um amigo para confraternizar, lembrar as boas 
coisas passadas e comemorar o futuro numa idade que 
não é assim tão ruim como muitos pensam! 

Afinal, chegar aos 60 é ter a preferência na fila do 
banco, no caixa do supermercado, no teatro e no cinema, 
ou até mesmo na hora de atravessar a rua na faixa de 
pedestre. Aos 60 anos a gente fica mais seletiva, aprende 
a dar prioridades e deixa de se chatear com bobagens. E o 
melhor de chegar aos 60 anos são os amigos! Ficam mais 
solidários e são como flores que devemos cultivar com 
carinho para que as tempestades da vida não esfacelem 
suas pétalas e assim tenhamos seu perfume em todos os 
momentos do resto de nossas vidas.

A festa dos 60 anos de Bob Zaccara não podia ser 
diferente. Amigo de muitos amigos, ele soube reuni-los 
no restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco para 
momentos de puro deleite, ao som de Robério Jacinto e 
Banda que caprichou no repertório animando a todos até 
as primeiras horas da madrugada. 

Bem-vindo ao clube dos sessentões, amigo Bob!
Lições de cidadania

O LYCEU PARAIBANO  foi palco da peça 
teatral Assédio Sexual, Moral e suas Conse-
quências, encenada pelos servidores do Tribunal 
Regional do Trabalho na Paraíba.

A ação faz parte do Programa “Trabalho, 
Justiça e Cidadania”, uma iniciativa da Associa-
ção dos Magistrado do Trabalho-Amatra 13 em 
parceria com o Tribunal Regional do Trabalho 
na Paraíba.

Amigos para sempre: Bia Fernandes e o festejado Bob Zaccara

Terezinha Peixoto, Lourdes Morais, Lizete Dália, Bob e sua mãe Alene Zaccara e Áurea Sousa

FOTO: Goretti Zenaide

Chá beneficente
O SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO, localizado ao 

lado do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, promove hoje 
chá beneficente a partir das 17h no Sonho Doce Recepções.

Será com desfile apresentado por Thereza Madalena 
com a coleção verão da boutique Kaline, de Marilene Rodri-
gues Macena e calçados da Coulisse, de Andrea Coursino, 
com make up e hair do Salão Versátil, de Andréia da Costa.

A renda do ingresso, a R$ 50,00, será revertida para 
melhoria das condições ambientais do Santuário.

Sras. Ivete Santos e 
Hildinha Madruga Bitten-
court, Anselmo Lourei-
ro, desembargadores 
Leôncio Teixeira Câmara 
e Geraldo Teixeira de 
Carvalho, dentista Elry 
Medeiros, arquiteta 
Herlene Sá Almeida, em-
presários Virgínio Veloso 
Freire Filho e Lola Barro-
ca, executivo Marizardo 
Bezerra, procurador 
Milton Pereira Júnior.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A mentira é o único 
privilégio do homem 
sobre todos os outros 
animais”

“Você nunca conhece real-
mente as pessoas. O ser 
humano é mesmo o mais 
imprevisível dos animais”

DOSTOIEVSKI HILDA HILST

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O concurso literário "Outros 
Olhares na Lietratura Paraibana” 
está com inscrições abertas e são  
gratuitas, onde o participante 
comenta um livro de um autor 
paraibano e faz parte de uma 
antologia e concorre a prêmios.

   O evento é promovido pelo 
Sebo Cultural que tem por objetivo  
colocar a literatura paraibana em 
evidência e estimular o hábito da 
leitura de obras de autores parai-
banos contemporâneos.

Zum Zum Zum
   O arquiteto e blogueiro Ricardo Castro comemora amanhã mais um 
aniversário de sua coluna social. Será na Maison Blu´nelle.

   Foi aberto, de forma experimental, o restaurante Mio, localizado 
na praça ao lado do Clube Cabo Branco, no Miramar. O empreendimento é de 
Mauricio Ganzaroli e tem projeto arquitetônio de Leo Maia.

   O Clube Amigas para Sempre tem encontro marcado na próxima segun-
da-feira, no Sonho Doce, informa a diligente secretária Roziane Coelho.

Alegria, alegria: Vitória Lima, Fernando Moura e Silvana Sorrentino, 
Marília Carneiro Arnaud

FOTO Goretti Zenaide

Encontro de primos: Roberto Carneiro da Cunha, Saulo Londres e Paulo 
Roberto Carneiro da Cunha

Festejos
O COLUNISTA e 

blogueiro Ewerton Viei-
ra comemora hoje seu 
aniversário com festa 
de adesão a partir das 
18h na Pérola Recep-
ções, na Estrada de 
Cabedelo.

O destaque do 
evento promete ser 
a presença cintilante 
da apresentadora de 
TV, atriz e repórter 
Íris Stefanelli, que virá 
especialmente de São 
Paulo para a festa.

Música de coros
COMEÇA HOJE EM JOÃO PESSOA e vai 

até sábado, um espetáculo bacana que é o X 
Festival Paraibano de Coros, reunindo 45 grupos, 
entre infantis, adultos e da melhor idade, que 
se apresentarão a partir das 18h30 no Teatro 
Paulo Pontes, com entrada gratuita.

O evento é promovido pelo Governo do 
Estado em parceria com a empresa Coteminas, 
a UFPB e conta com o apoio cultural do escri-
tório Mendonça&Crisanto e Eduardo Nóbrega 
Arquitetura e Interiores. 

Dia da Família
A SECRETARIA do Estado de Desenvolvi-

mento Humano, sob o comando da professora 
Cida Ramos, está realizando todos os sábados 
deste mês de setembro o Dia da Família no Cen-
tro de Lazer Padre Juarez Benício para crianças 
das creches públicas de João Pessoa.

O evento conta com palestra sobre pais e 
filhos, além de diversão para a criançada.

Movimento fashion

O FFW MAG! FASHION TOUR chega hoje ao Shopping 
Boulevard, em Campina Grande, com talk show dos papas 
da moda no país, Paulo Borges e Glória Kalil.

O evento de moda está passando pelas principais ci-
dades do país, trazendo a exposição A Gente Transforma, 
do designer Marcelo Rosenbaun que utiliza o design para 
expor a alma brasileira e que insere o artesanato no mer-
cado brasileiro e internacional de decoração, envolvendo 
comunidades do interior do Brasil. A mostra teve sua estreia 
no São Paulo Fashion Week e chega a Campina Grande com 
a exposição Mag Especial Moda Verão 2013.

Empreendedorismo
ACONTECE A PARTIR DE HOJE e até o próximo sábado 

no Forrock mais uma edição da Feira do Empreendedor da 
Paraíba, evento que dá oportunidade às pessoas em conhe-
cerem várias possibilidades de começar ou melhorar suas 
vidas empresariais.

O evento contará com palestras “Como criar uma empre-
sa online” com Rodrigo Vale, gerente de projetos do Google 
para a América Latina, “O estouro da pipoca - pequenos 
gestos, grandes inovações”, com Valdir Novik, entre outros.

   A Babel das Artes participa hoje da mesa redonda “Inovação e 
Criatividade no Design de Moda”,  no  Espaço Economia Criativa na Feira do 
Empreender.

FOTO: Marcelo Braga

Casal Viviane e Felipe Rocha comemoram um ano de sucesso do 
estaurante italiano Brio Bruschetteria, no Manaíra Shopping
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Alunos da rede 
estadual terão aulas 
de trânsito em 2013

Página 14

Mesmo com a revolta 
de alguns clientes que ontem 
queriam pequenos serviços 
como, por exemplo, o desblo-
queio do cartão ou a transfe-
rência de dinheiro de uma con-
ta para outra e não tinham a 
quem recorrer, cerca de 100% 
dos bancários, segundo o pre-
sidente do Sindicato, Marcos 
Henrique aderiram à greve da 
categoria na Grande João Pes-
soa e fecharam praticamente 
as 200 agências existentes em 
todo o Estado. 

Héllem Ribeiro, usuária 
dos serviços bancários, acre-
dita que embora a categoria 
tenha o direito de reivindicar 
melhorias salariais, deixaram 
de pensar no cliente, que so-
fre com a falta de alguns ser-
viços. “O usuário do banco 
acaba sendo prejudicado. Eu, 
por exemplo, estou de licença 
e recebo meu benefício direto 
no caixa, estou sendo afetada 
diretamente pelo movimento. 
Algumas contas irão atrasar 
não pelo fato de não ter onde 
serem pagas, mas sim por eu 
não conseguir sacar o dinheiro 
para pagá-las. Existem outras 
coisas que preciso comprar, 
mas como não posso receber o 
dinheiro, fico impossibilitada”.

O primeiro dia de parali-
sação já trouxe alguns incon-
venientes para a população. 
Alguns usuários de bancos 
reclamam, dentre outras coi-
sas, da falta de manutenção 
nas agências. O policial Geor-
ge Barros, que precisa efetuar 
um depósito, não poderá fazê-
-lo por falta de algo simples, 
porém necessário, o envelope 
bancário. “A greve além de um 
transtorno para a sociedade, 
é algo que acontece todos os 
anos. Já virou rotina. Precisei 
fazer um depósito, mas nessa 
agência não há nenhum en-
velope e também não tem ne-
nhum funcionário”. Acrescen-
ta, o policial. 

“Estamos dando um re-
cado claro aos banqueiros e 
esperamos que diante desse 
impasse eles possam apre-
sentar uma nova proposta. A 
nossa categoria está aberta ao 
diálogo e acreditamos em ne-
gociações nos próximos dias”, 
afirmou Marcos Henrique en-

Sindicato diz que quase 
100% dos bancários aderiram 
ao movimento no Estado
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fatizando que a paralisação é 
por tempo indeterminado e 
que o atendimento nos estabe-
lecimentos bancários só estão 
sendo feitos nos 182 mil caixas 
eletrônicos existentes no país.

O presidente do Sindica-
to dos Bancários deixou bem 
claro que durante a greve 
quem tiver problema nos car-
tões de saque terá que espe-
rar o término do movimento. 
Ele ressaltou que o serviço 
de compensação de cheques 
garantido por lei, e de auto-
atendimento para saques e 
consultas, no entanto, vão per-
manecer funcionando, já que 
os caixas eletrônicos vão conti-
nuar sendo abastecidos. 

Proposta
A única proposta da Fe-

deração Nacional dos Bancos 
(Fenaban) foi apresentada no 
dia 28 de agosto, propondo 
apenas 6% de reajuste sobre 
todas as verbas salariais, mas 
foi totalmente rejeitada pelos 
trabalhadores. Entre as princi-
pais reivindicações dos bancá-
rios estão reajuste salarial de 
10,25% - que repõe a inflação 
e ainda dá um aumento real 
de 5% -, piso salarial de R$ 
2.416,38 e participação nos 
lucros das instituições bancá-
rias de três salários mais R$ 
4.961,25 fixos.

Eles também reivindicam 
o Plano de Cargos e Salários 
para todos os bancários, ele-
vação, para R$ 622,00, dos 
valores do auxílio-refeição, da 
cesta-alimentação, do auxílio-
-creche/babá e da 13ª cesta-
-alimentação, além da criação 
do 13º auxílio-refeição, mais 
contratações, proteção contra 
demissões imotivadas, fim da 
rotatividade, fim das metas 
abusivas e combate ao assédio 
moral, mais segurança e igual-
dade de oportunidades.

Segundo Marcos Hen-
rique os clientes devem 
buscar formas alternativas 
para pagar as contas. A 
responsabilidade pelo pa-
gamento no vencimento é 
do consumidor, porém, o 
fornecimento da segunda 
via do boleto, faturas ou 
alternativas para que seja 
efetuado o pagamento 
das dívidas, mesmo diante 
da paralisação, é obriga-
ção do fornecedor. 

A população tem 
à disposição uma série 
de canais para realizar a 
qualquer hora do dia suas 
operações bancárias: cai-
xas eletrônicos, internet 
banking, mobile banking 
(banco no celular), ope-
rações por telefone e cor-
respondentes – tais como 
casas lotéricas, agências 

dos Correios, redes de 
supermercados e outros 
estabelecimentos comer-
ciais credenciados. 

A Promotoria de De-
fesa do Consumidor par-
ticipou de uma reunião 
com os membros do Mi-
nistério Público da Paraí-
ba (MPPB) e dos Procons 
Estadual e Municipal – 
João Pessoa e Campina 
Grande, e traçou ações 
para evitar prejuízos aos 
consumidores durante a 
greve dos bancários.

O promotor do Con-
sumidor de João Pessoa, 
Glauberto Bezerra, escla-
receu que reconhece o di-
reito de greve dos traba-
lhadores bancários e que 
vai canalizar as ações da 
promotoria para evitar 
prejuízos aos consumido-

População deve buscar formas alternativas

n  Preste atenção no vencimento das contas
n  Veja com os bancos como retirá-las antes do vencimen-
to e efetue o pagamento
n  Os lojistas deverão dar opções ao consumidor para o pa-
gamento das contas que não sejam efetuadas nos bancos.
n  Peça para que suas faturas sejam enviadas pela Internet

n  Compensação de depósitos (Dependendo da agência 
e do Banco)
n  Atendimento ao público
n  Abertura de Contas

Dicas do Procon

Serviços paralisados

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários da cida-
de de Sousa, Josélio Ramos, 
fez um balanço positivo 
do primeiro dia de greve 
dos bancários. As agências 
amanheceram fechadas e 
com cartazes com os dize-
res “ESTAMOS EM GREVE”. 
Vários funcionários dos cin-
co bancos que ficam loca-
lizados no centro de Sousa 
se postaram na frente das 
agências. Muitos ainda dis-

pensavam parte do tempo 
para manterem contato 
com clientes e esclarecerem 
os motivos do movimento 
paredista.

Diversos clientes pro-
curam as agências para sa-
carem dinheiro e realizarem 
depósitos. Alguns faziam 
questão de recolher um 
grande número de envelopes 
de depósito, temendo que o 
material desapareça nas pró-
ximas horas, inviabilizando o 
trabalho de comerciantes da 
área central.

Josélio Ramos, presi-

dente do Sindicato dos Ban-
cários, afirmou que os cai-
xas estão abastecidos para 
atender a comunidade. “En-
quanto tivermos recebendo 
dinheiro através dos carros 
fortes, estaremos abaste-
cendo as máquinas para 
atender as expectativas da 
clientela”, disse.

O sindicalista lembrou 
que a população deve recor-
rer às casas lotéricas, aos 
correspondentes bancários 
e as lojas de multibank. Filas 
enormes podiam ser vistas 
na parte da manhã em lotéri-

cas do centro da cidade e no 
bairro da Estação, uma das 
comunidades mais populo-
sas da cidade.

Ramos afirmou que o 
trabalho de compensação de 
cheques continuará normal-
mente. No movimento pare-
dista de 2011, os bancários 
ficaram de braços cruzados 
durante 21 dias. Os recebi-
mentos estão sendo feitos 
através dos cartões magné-
ticos. Quem precisa resolver 
pendências diretamente nos 
caixas terá que esperar o fim 
da greve.

Como já havia sido 
anunciado na semana pas-
sada, cerca de 1.350 ban-
cários de Campina Grande 
cruzaram os braços ontem, 
aderindo ao movimento 
grevista da categoria em 
todo o país.

Nas ruas, a população 
reagiu normalmente à para-
lisação. No entanto, poucas 

pessoas conseguiam conter 
o sentimento de desagrado 
com a greve.

“Tentei resolver o má-
ximo de coisas possíveis on-
tem (segunda-feira), tanto 
que entrei na agência per-
to das 16h e saí depois das 
18h. Infelizmente já é um 
acontecimento que a gente 
tem que colocar de todo jei-
to no calendário”, relatou o 
comerciante André Araújo 
da Silva.

O presidente do Sindica-
to dos Bancários de Campina 
Grande e região, Rostand Sil-
va Lucena, explicou que ape-
sar da greve, as agências es-
tão disponibilizando mais de 
30% dos serviços, conforme 
prevê a lei.

“Todas as agências ade-
riram ao movimento e o aten-
dimento físico está totalmen-
te suspenso. No entanto, os 
serviços de saque, depósito, 
transferência e pagamentos, 

por exemplo, estão disponí-
veis nos terminais eletrôni-
cos. Isso representa muito 
mais de 30% dos serviços 
disponibilizados à população 
que a lei prevê”, destacou.

Ano passado, a greve foi 
iniciada no dia 27 de setem-
bro e se estendeu até o dia 
17 de outubro. Segundo Ros-
tand Lucena, a paralisação 
desse ano pode ganhar uma 
dimensão mais forte, tornan-
do-se maior.

Muitas filas nas casas lotéricas em Sousa

Bancários também cruzam os braços em CG
Phillipy Costa
Especial para A União

Além do 
reajuste de 
10,25%, os 
profissionais 
reivindicam 
também um 
Plano de 
Cargos e 
Salários

res. “A greve é legal, es-
tão sendo reivindicados 
direitos, inclusive à segu-
rança e à dignidade da 
pessoa humana, por isso 
vamos chamar os bancos 
à responsabilidade”, ar-
rematou.

Marcos Henrique dis-
se que a greve não é con-
tra os clientes e usuários 
dos serviços bancários, 
mas tão somente para for-
çar os banqueiros a aten-
derem as reivindicações 
dos bancários. 
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O primeiro dia de 
paralisação já trouxe 
alguns inconvenientes 
para a população

Paralisação prejudica clientes
greve DoS bAncárioS



Uma parceria entre o De-
partamento Estadual de Trân-
sito da Paraíba, Detran-PB, e  a 
Secretaria de Educação do Es-
tado está sendo firmada para 
que as escolas do Ensino Mé-
dio da rede estadual passem 
a oferecer aulas de educação 
no trânsito. O anúncio foi feito 
ontem pelo superintendente 
do Detran, Rodrigo Carvalho, 
durante a abertura da Semana 
Nacional de Trânsito. Ainda foi 
lançada a campanha estadu-
al para o cumprimento da Lei 
Seca em parceria com diver-
sos órgãos ligados ao trânsito, 
além de divulgada a data da 
entrega das primeiras cartei-
ras de habilitação do progra-
ma Habilitação Social

 “A ideia é que já a partir 
de 2013, todos os alunos da 
rede estadual tenham conta-
to com o universo das leis do 
trânsito. Queremos com este 
projeto que aquele futuro con-
dutor que será formado aqui 
no Estado já comece com essa 
conscientização antes mes-
mo de se submeter a todas as 
etapas necessárias para a re-
tirada de uma CNH, além de 
se formar um motorista mais 
consciente”, disse o superin-
tendente do Detran na Paraíba, 
Rodrigo Carvalho.

A Semana Nacional de 
Trânsito segue até o dia 25, e 
várias atividades serão reali-
zadas em todo o Estado, em 
parceria com órgãos como o 
SAMU, Secretaria de Saúde do 
Estado, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Rodoviária Federal, Se-
cretaria de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa e escolas públi-
cas e privadas.
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Alunos da rede estadual vão 
ter aulas de trânsito em 2013
Parceria entre o Detran-PB 
e a Secretaria de Educação 
prevê implantação do projeto

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br
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Encenação de acidente alerta para excesso de velocidade

A Praça da Bandeira, localizada no 
centro de Campina Grande, foi palco 
para uma encenação de acidente au-
tomobilístico. Dando continuidade à 
Semana Nacional do Trânsito, a Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP) isolou o local e chamou 
a atenção das pessoas que caminhavam 
pelas ruas.

Através da campanha, que tem como 
tema central “Não exceda a velocidade. 
Preserve a vida”, equipes de colabora-
dores da STTP organizaram uma peça 
teatral contando com a colaboração de 
jovens e agentes de trânsito. Conforme a 
assessoria da Superintendência de Trân-

sito, a meta foi a de chocar a população 
por meio das fortes cenas.

O diretor da companhia de teatro 
Satyricon, Flávio Guilherme, explicou 
sobre a atuação dos jovens. “A STTP nos 
comunicou a respeito da ideia, e nós tra-
balhamos em cima do tema. Os rapazes 
tiveram suas vestes rasgadas e foram ma-
quiados com as marcas de sangue, pro-
porcionando ao público a ideia do real”, 
detalhou o diretor.

Atores, participantes da compa-
nhia de teatro, realizaram a simulação. 
Tratava-se de dois jovens que estavam 
retornando de uma vaquejada, e que 
após excederem a velocidade permitida, 
“sobraram” em uma curva nas proximi-
dades do distrito de Galante. O acidente 
acarretou na primeira vítima fatal (o mo-

torista), a segunda seguida de seqüelas 
(perda de uma perna) e a destruição do 
automóvel.

José Carlos, agente de trânsito, infor-
mou que em 80% dos casos de acidentes 
no trânsito são casos de excesso de ve-
locidade. Na simulação, o condutor do 
veículo teria ultrapassado o permitido e 
atingido os 120 km/h. “O excesso de ve-
locidade é um fator determinante dos 
casos de acidentes. Além de outras casua-
lidades como a sonolência, o alcoolismo, 
a falta de atenção ao volante, etc”, disse 
o profissional.

Ao término, panfletos educativos fo-
ram distribuídos entre os populares para 
obterem maiores informações. E todos 
foram embora, com a seguinte tarefa de 
casa: Os motoristas devem estar atentos 

aos limites de velocidade de cada via.
Nas vias locais, ou seja, as ruas des-

tinadas a acesso local, o velocímetro po-
derá atingir até 30 km/h. Já as vias co-
letoras, ruas que coletam e distribuem 
o trânsito, a velocidade permitida é 40 
km/h. A respeito das vias arteriais, aque-
las que interligam os bairros, o limite é 
o de 60 hm/h. Por fim, as vias de trânsito 
rápido, ruas sem cruzamentos, a veloci-
dade admitida é de 80 km/h.

Durante esta semana, as blitzen edu-
cativas também estarão ocorrendo em 
diversas ruas da cidade, com a utilização 
de radares. As visitas às escolas estaduais/
municipais e privadas, também farão par-
te da agenda de atividades da STTP, mas 
que ao decorrer dos dias confirmará os 
campos de atuação.

Detran lança 
campanha 
estadual pelo 
cumprimento 
da Lei Seca 
com o apoio de 
vários órgãos

Na programação da Se-
mana Nacional de Trânsito 
estão previstos trabalhos 
educativos em pontos estraté-
gicos da cidade, a exemplo da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
uma apresentação da Orques-
tra Sinfônica da Paraíba em 
frente ao Centro Turístico de 
Tambaú e a entrega das pri-
meiras CNH’s do programa do 
Governo Estadual, marcada 
para o dia 25.

O superintendente do 
Detran, Rodrigo  Carvalho, re-
velou que na primeira etapa 
três mil pessoas serão con-
templadas com o documento, 
sendo que na próxima terça-
-feira apenas os primeiros que 
obtiveram aprovação em to-
das as provas do Detran rece-
berão a CNH. “Esta entrega é 
apenas a primeira do progra-
ma que vem beneficiando três 
mil paraibanos. Ela também 

faz parte do nosso trabalho de 
educação para o trânsito já a 
partir dos primeiros passos 
do futuro condutor”, disse.

Mais de 108 mil pessoas 
se inscreveram em todo Esta-
do dentro do programa. Três 
mil deles foram selecionados 
e passam por todas as etapas 
de um candidato normal.  Eles 
foram inscritos no Registro Na-
cional de Carteiras de Habilita-
ção (Renach), submetidos aos 
exames médicos e psicológicos, 
encaminhados para os Centros 
de Formação de Condutores 
para aulas teóricas e práticas 
e posteriormente submetidos 
aos exames de legislação e prá-
tica de direção veicular.

Lei Seca
A Campanha Estadual 

para o cumprimento da Lei 
Seca contará com o apoio de 
diversos órgãos ligados ao 

trânsito no Estado. A ideia é 
interiorizar as ações para o 
combate à combinação de ál-
cool e direção. O Detran terá o 
apoio da Polícia Militar da Pa-
raíba, através do policiamento 
de trânsito, e da Polícia Rodo-
viária Federal, que já realiza 
estes trabalhos nas estradas 
federais que cortam o Estado. 

O superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, ex-
plicou que serão intensificadas 
blitzen na região metropolita-
na da capital com o apoio do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito, BPTran, e em Cam-
pina Grande. “De início vamos 
atingir estas duas cidades, 
mas já pensando em interio-
rizar ainda mais as operações. 
Serão campanhas educativas, 
preventivas e quando preciso, 
punindo os motoristas que co-
metam qualquer tipo de infra-
ção”, disse.

A superintendente da Po-
lícia Rodoviária Federal, ins-
petora Luciana Duarte, disse 
também que o trabalho que já 
vem sendo realizado em pon-
tos estratégicos das principais 
BR’s próximas à região metro-
politana de João Pessoa tam-
bém será intensificado e utili-
zado nos trabalhos realizados 
pelas equipes do Detran.

“Sempre que o Detran 
solicitar esse nosso trabalho 
estaremos à disposição. Des-
de o ano passado fazemos 
fiscalizações, principalmente 
em feriados, finais de semana 
e locais próximos a grandes 
eventos. A ideia é estabelecer 
um bom comportamento dos 
condutores, e não só fiscalizar 
e punir o que está sendo infra-
ção”, explicou.

Acidentes de Moto
Uma média de 5,8 mil 

novos veículos por mês fo-
ram registrados pelo Detran 
da Paraíba, nos nove pri-
meiros meses deste ano. A 
frota em todo o Estado é de 
866.641 mil veículos, 42% 
formada por motos. Dados 
do Hospital de Trauma Sena-
dor Humberto Lucena reve-
lam que de janeiro a agosto 
deste ano foram registrados 
5.621 acidentes, um número 
11% menor que o mesmo 
período do ano passado, que 
registrou 6.276 acidentes. 

O que chama a atenção 
é o número de pessoas en-
volvidas em acidentes com 
motocicletas. Nos primeiros 
oito meses deste ano, 3.623 
atendimentos foram feitos.  
Em 2011, 9.557 pessoas fo-
ram atendidas vítimas de 
acidentes envolvendo au-
tomóveis, bicicletas, motos, 
ônibus e atropelamentos.

Semana terá ações em pontos estratégicos de JP
A Semana Nacional de Trânsito, que vai até o próximo dia 25, foi aberta ontem na capital e contou com a participação de crianças, futuros condutores



Empreender libera R$ 500 mil 
de crédito na abertura de feira
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Os recursos vão beneficiar 
100 empreendedores de 
várias linhas de crédito
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O Governo do Estado, 
através do Empreender Pa-
raíba, anunciou a liberação 
de R$ 500 mil em crédito 
para cerca de 100 empreen-
dedores das linhas Crédito 
Individual; Coletivo e Empre-
ender Mulher da região me-
tropolitana de João Pessoa. 
Os recursos vão atender em-
preendedores dos municí-
pios de Cabedelo, Santa Rita, 
Bayeux, Lucena e Conde.

A Cooperativa de Pes-
cadores de Cabedelo (Uni-
pesca) vai receber R$200 
mil reais para reativar as 
atividades de pesca oceâni-
ca. Segundo o presidente da 
cooperativa, Samuel Cunha 
Monteiro, o crédito vai trazer 
novas perspectivas aos pes-
cadores. “O Estado acreditou 
e esse dinheiro vai ajudar no 
nosso trabalho. Nosso pro-
jeto é maior. Com esse valor 
vamos fazer todo manuseio 
do barco, abastecimento, 
gelo, óleo, reformas, deixar 
tudo pronto para capturar o 
pescado”, pontuou Samuel.

Os pescadores artesa-
nais, que também serão be-
neficiados, estão otimistas 
com esta nova etapa. “Há 
muito tempo que esperamos 
por isso e agora vamos ter 
iscas, anzóis, nylon, corda, 
isopor como realmente pre-
cisamos”, comemorou o pes-
cador José da Silva.

Segundo o secretário exe-
cutivo do Empreender-PB, Ja-
dson Xavier, cerca de três mil 
operações de crédito já foram 
realizadas até o momento, be-

neficiando diretamente uma 
média de nove mil pessoas. 
“O programa já reativou cinco 
cadeias produtivas no Estado e 
já atingiu 70 municípios parai-
banos”, declarou o secretário. 
O valor total de crédito conce-
dido aos empreendedores já 
chega a R$ 21 milhões.

O Governo do Estado 
atua com parceiro do evento, 

que é promovido pelo Sebrae 
em João Pessoa. O circuito 
de feiras do Empreendedo-
rismo acontece desde 1994, 
no Brasil. A edição deste ano 
tem o tema “Negócios Ino-
vadores e Sustentáveis”. O 
participante terá a oportu-
nidade de conhecer métodos 
eficientes para abrir um ne-
gócio sustentável, ter acesso 

a mercados e crédito, fazer 
cursos de capacitação, entre 
outras ações.

O espaço reservado para 
exposição dos estandes e rea-
lização das atividades compre-
ende uma área de 6 mil metros 
quadrados, com 70 exposito-
res, onde serão realizadas mais 
de 100 palestras durante os 
quatro dias de evento.

O Empreender-PB terá 
um estande na Feira para 
atendimento, inscrição dos 
interessados nas modali-
dades de financiamentos e 
consultas. Além disso, irão 
ministrar palestras, cursos 
de capacitação e orientações 
aos que planejam abrir ou 
modernizar um negócio.

A abertura oficial da 

Feira do Empreendedoris-
mo está programada para 
as 18h de hoje, mas as pa-
lestras se iniciam às 14h30. 
Logo após a abertura, o en-
genheiro do Google Brasil, 
Rodrigo Vale, aborda o tema 
“Como criar uma presença 
online”, os inscritos na pa-
lestra devem levar um quilo 
de alimento.

O crédito liberado pelo Governo do Estado, através do Empreender Paraíba, vai beneficiar empreendedores das cidades de Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Lucena e Conde

No mês de agosto, foram 
devolvidos 20,8 mil cheques 
sem fundo na Paraíba, o que 
equivale a 6,77% dos che-
ques compensados, segundo 
os dados do Indicador Sera-
sa Experian de Cheques Sem 
Fundos, divulgados ontem, 
os quais apontam para uma 
leve redução em relação a 
julho, apesar do crescimento 
do número de cheques com-
pensados de 306,8 mil para 
307,2 mil. Em julho, a taxa de 
devolução foi de 6,91%.

A redução dos cheques 
devolvidos por falta de fun-
dos em relação aos compen-
sados no mês de agosto em 
relação ao mês anterior se-
guiu uma tendência nacional 
e, de acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, 
isto se deve às condições 
mais favoráveis para que o 
consumidor administre suas 
dívidas, em um ambiente de 
juros baixos. “Como o consu-
midor está interessado em 
renegociar seus débitos e se 
reabilitar para tomar crédito, 
evita dar cheques sem fun-
dos”, enfatizam.

Em contrapartida, na 

comparação com agosto 
de 2011 (5,7%), os dados 
indicam um crescimento 
dos cheques devolvidos 
por falta de fundos ante os 
compensados. A Serasa Ex-
perian explica que a alta 
segue a expansão do endi-
vidamento ocorrida nesses 
12 meses.

Pelo Indicador Serasa 
Experian, a Paraíba conti-
nua entre os dez Estados 
brasileiros com maior per-
centual de cheques devolvi-
dos, ocupando a 7ª posição 
no ranking, com um acumu-
lado de 6,53% de janeiro 
até agosto deste ano. Nesse 
índice, a taxa também é su-
perior a do Brasil, que foi de 
2,05%, e do Nordeste, cuja 
devolução de cheques atin-
giu 3,68%.

De acordo com os da-
dos, no mês de agosto foram 
compensados 307.200 che-
ques na Paraíba, dos quais 
20.800 foram devolvidos 
por falta de provisão de fun-
dos. Em julho, foram devol-
vidos 21,2 mil cheques sem 
fundo dos 306.800 cheques 
compensados.

 
No Brasil
No Brasil, 1,97% do total 

dos cheques compensados 

em todo o país foi devolvido 
pela segunda vez por falta 
de fundos. Esta é a terceira 
queda mensal consecutiva, 
conforme revela o Indicador 
Serasa Experian de Cheques 
Sem Fundos. 

Na comparação de agos-
to 2012 (1,97%) com agosto 
de 2011 (1,88%), os cheques 
devolvidos por falta de fun-
dos ante os compensados 
cresceram seguindo a ex-
pansão do endividamento 
ocorrida nesses doze meses. 
Na relação entre os acumu-
lados de janeiro a agosto 
2012/2011, as devoluções 
de cheques por insuficiên-
cia de fundos ficaram em 
2,05% e 1,93% respectiva-
mente.

Nos oito primeiros me-
ses deste ano, Roraima foi 
o Estado que apresentou o 
maior percentual de che-
ques devolvidos (12,93%). 
São Paulo, por sua vez, foi o 
Estado com menor percen-
tual (1,51%). 

Entre as regiões, a 
Norte foi aquela com maior 
percentual de devolução de 
cheques de janeiro a agos-
to de 2012, com 4,41%. No 
outro extremo do ranking 
está a região Sudeste, com 
1,63%.

Mais de 20 mil cheques sem 
fundo são devolvidos na PB

EM AGOSTO

Técnicos da Empre-
sa Paraibana de Turismo 
(PBTur) vão participar da  
Feira do Empreendedor 
da Paraíba, evento do 
Governo do Estado e 
Sebrae-PB, que aconte-
ce entre os dias 19 e 22, 
das 14h às 22h, no For-
rock, em João pessoa. A 
equipe da PBTur ficará 
com um estande, onde 
promoverá o registro no 
Cadastur (Sistema de Ca-
dastro de Pessoas Físicas 
e Jurídicas) dos presta-
dores de serviços do se-
tor turístico.

De acordo com a 
coordenadora do Ser-
viço de Registro Turísti-
cos da PBTur, Maria José 
Belizário, o Cadastur 
visa promover o orde-
namento, a formaliza-
ção e a legalização dos 
prestadores de serviços 
turísticos no Brasil, por 
meio do cadastro de 
empresas e profissio-
nais do setor. O sistema 
recebe cadastros obriga-
tórios dos prestadores 
de serviços turísticos dos 
meios de hospedagem 
(albergue, condo-hotel, 
flat, hotel urbano, hotel 
de selva, hotel fazenda, 
hotel histórico, pousada, 

resort e cama & café), 
agências de turismo, 
transportadoras turís-
ticas, organizadoras de 
eventos, parques temáti-
cos, acampamentos turís-
ticos e guias de turismo.

Também podem se 
cadastrar os restauran-
tes, cafeterias e bares, 
centros de convenções, 
parques aquáticos, es-
truturas de apoio ao tu-
rismo náutico, casas de 
espetáculo, prestadoras 
de serviços de infraes-
trutura para eventos, lo-
cadoras de veículos para 
turistas e prestadoras 
especializadas em seg-
mentos turísticos.

A Feira do Empre-
endedor da Paraíba terá 
como tema “Negócios 
Inovadores e Sustentá-
veis”. O evento vai ofe-
recer palestras, oficinas, 
atendimento empresa-
rial e digital. A expecta-
tiva dos organizadores é 
que cerca de 16 mil pes-
soas visitem o evento e 
conheçam os modelos 
de negócios, como mi-
crofranquias, franquias, 
venda direta (porta a 
porta), produtos associa-
dos ao turismo, agrone-
gócios e comércio digital.

Equipe da PBTur vai
participar do evento

Maternidade 
fará cadastro 
de duas mil 
mamografias

A partir de amanhã, a Ma-
ternidade Dr. Peregrino Filho 
de Patos dá início à realização 
de exames de mamografia a 
mais de duas mil mulheres da 
regional Patos, demandas de-
vidamente cadastradas pelos 
24 municípios junto à 6ª Ge-
rência Regional de Saúde.

A Peregrino Filho, segun-
do seu diretor Rogério Nunes, 
está pronta para receber essa 
clientela, que faz parte de uma 
demanda reprimida que tinha 
muita dificuldade de aces-
so a esse importante serviço 
de raio X que faz um mapea-
mento de possíveis lesões nas 
mamas, identificando, inclusi-
ve e precocemente, o câncer 
em seu estágio inicial, dando 
oportunidade para tratamen-
to e cura.

Serão feitas trinta mamo-
grafias por dia, de segunda a 
sexta-feira, divididas pelos 
turnos manhã e tarde. Os pri-
meiros municípios a enviar 
suas pacientes serão São Ma-
mede e Santa Luzia, mas com 
rotatividade de fluxo entre to-
dos os municípios.

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de Es-
tado da Saúde, e o Instituto 
Fibra estão garantindo 500 
mamografias por mês. 
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UEPB abre curso sobre software
CAMPUS V

Paraíba CAMPINA

O evento é promovido pelo 
programa de extensão do 
curso de Arquivologia Pela cidade

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
está lançando a Revista Estudos da Política (REPOL). A 
publicação, de periodicidade semestral, é uma realização da 
Unidade Acadêmica de Ciências Sociais (UACS) do Centro de 
Humanidades (CH). 

l JUStIfICAtIVA

“Esta iniciativa é fruto de um longo processo de reflexão, 
no sentido de criar espaço para o debate acadêmico que tenha 
como objeto os fenômenos da política, sendo estes analisados 
à luz das teorias produzidas pela Ciência Política e dotados 
de sofisticação metodológica”, explica o editor da revista, o 
professor da UFCG Clóvis Alberto Vieira Melo.

A universidade e o SUS
 

O Centro de Ciências Biológicas da Saúde (CCBS) da 
Universidade Estadual da Paraíba promoverá no próximo dia 
3 de outubro o 3º Seminário Acadêmico “A Universidade e o 
SUS”.  Este ano, o seminário tem como tema “A formação na 
interface Academia e o serviço do Sistema Único de Saúde”. O 
evento pretende reunir estudantes, professores e profissionais 
da saúde que discutirão acerca da formação acadêmica 
dos profissionais para atuação no SUS além de conhecer as 
políticas e programas de saúde.

Gerentes

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Treinamento 
de Gerentes (PTG), que será promovido pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande – CDL, em parceria com o Grupo 
Friedmam. O seminário será realizado nos dias 15, 16 e 17 de 
outubro, no Garden Hotel e abordará temas de interesse para aqueles 
que desejam que a sua empresa cresça. Mais informações, na CDL ou 
pelo telefone 3182-5000.

.
Paraíba de fora

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) um 
repasse de R$ 47,6 milhões para hospitais ligados a cinco 
universidades federais. As unidades integram o Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 
(Rehuf). A liberação dos recursos será após  comprovação - 
pelos hospitais - da sua necessidade e que não comprometa o 
fluxo de caixa do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Repol

Não resolveu

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de 
Campina Grande instalou um semáforo nas proximidades da 
igreja de Boconcongó, zona norte da cidade. Como era previsto, 
além de não resolver o problema do engarrafamento em 
horários de pico, o semáforo agravou ainda mais o problema 
no tráfego.

Moído...

Após o empate em 1 a 1 contra o Baraúnas-RN, sábado, no 
Amigão, o Campinense vai ter que decidir seu futuro em Mossoró, 
no próximo domingo. A Raposa precisa vencer ou empatar por 
dois ou mais gols. A repetição do resultado levará a decisão da 
vaga à Série C 2013 para os pênaltis, enquanto o 0x0 classifica os 
norte-riograndenses.

... à vista

Antes, o Campinense enfrenta a pressão do Baraúnas-RN 
fora dos gramados. Ontem, através da imprensa, pessoas ligadas 
ao tricolor de Mossoró revelaram que vão dar entrada na Justiça 
Desportiva para eliminar a Raposa. A alegação é que o rubro-
negro teria utilizado o zagueiro Breno de maneira irregular, vez 
que o jogador teria que ter cumprido sábado a suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo.

Novas possibilidades 
de atuação com a perspec-
tiva de facilitar a atuação de 
pesquisadores em estudos 
qualitativos. Este é o obje-
tivo da palestra “Qualidade 
versus ‘qualidade’: rigor e 
sistematização na análise de 
dados nas ciências humanas 
e sociais”, que será realiza-
da na próxima sexta-feira 
(21), às 9h30, no auditório 
Pioneiros, do Campus V da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, em João Pessoa.

O evento é promovido 
pelo programa de extensão 
do curso de Arquivologia 
“Informação e cognição: 
socializando conteúdos in-
formacionais articulados 
ao saber, à cultura e à me-
mória”, em parceria com 
a equipe responsável pelo 
WebQDA (Web Qualitative 
Data Analysis), software 
produzido na Universidade 
de Aveiro – Portugal desti-
nado à investigação em 
Ciências Humanas e So-
ciais, com análise de dados 
qualitativos.

A palestra será minis-
trada pelo doutor em Mul-
timídia em Educação pela 
Universidade de Aveiro e 
um dos investigadores/au-
tor do WebQDA, Antonio 
Pedro Costa. O palestrante 
é o co-fundador da empresa 
Ludomedia – Conteúdos Di-
dácticos e Lúdicos, atua com 
estudos nas áreas de análise 
qualitativa, empreendedo-

FOTO: Divulgação

rismo na educação, ensino a 
distância e desenvolvimen-
to de recursos educativos. É 
autor de diversos artigos e 
outras produções científicas.

Na ocasião, será apre-
sentado aos presentes o sof-
tware WebQDA, que visa au-
xiliar os investigadores em 
estudos qualitativos, desde 
a fase da coleta de dados até 
a escrita das conclusões. A 
atividade é voltada à profes-
sores e pesquisadores que 
estiverem realizando pes-
quisas qualitativas.

Curso
Além da palestra, o 

Campus V sedia, no sábado 
(22), um curso para pes-
quisadores de todo o país 
aprenderem a utilizar o 
WebQDA em suas pesqui-
sas. Mais moderno e de fácil 
utilização do que outros sof-

twares destinados ao auxílio 
em pesquisas qualitativas, o 
WebQDA pode ser utilizado 
na análise de textos, vídeos, 
áudios e imagens e funciona 
em um ambiente colabora-
tivo e distribuído com base 
na internet.

Este curso já foi realiza-
do nas universidades do Mi-
nho, Porto, Coimbra e Avei-
ro, em Portugal, em cidades 
da Espanha e da África e em 
algumas universidades do 
Brasil. Na Paraíba, a profes-
sora do curso de Arquivolo-
gia da UEPB, Eliete Correia 
dos Santos, foi a primeira 
pesquisadora do Estado 
a participar deste curso e 
utilizar este software, na 
ocasião em que estava em 
Portugal, cursando o douto-
rado-sandwich. De acordo 
com a professora Eliete dos 
Santos, o WebQDA facilita a 

atuação de pesquisadores, 
já que não ignora os desen-
volvimentos teóricos, téc-
nicos e metodológicos das 
últimas décadas nas ciên-
cias sociais e humanas. “É 
um software poderoso, pois 
permite ao investigador edi-
tar, visualizar, interligar e 
organizar documentos, criar 
categorias, codificar, contro-
lar, filtrar, efetuar pesquisas 
e questionar os dados com 
o objetivo de responder às 
suas questões de investi-
gação. Além disso, muitos 
conhecimentos técnicos, 
como o desenvolvimento de 
código para as categorias ou 
a busca de padrões que se 
repetem, podem, agora, ser 
tratados de forma mais efi-
ciente e aprofundada, o que 
antes não era possível ou 
extremamente difícil e mo-
roso”, explica a docente.

No campus, será ministrada palestra do doutor em multimídia em educação Antônio Pedro Costa

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em 
parceria com a Fundação Nacional de Arte (Funarte), 
realiza hoje uma oficina de qualificação para o Edi-
tal de Residências em Pontos de Cultura, promovido 
pelo Ministério da Cultura. O conteúdo será ministra-
do pelo coordenador da Funarte Nordeste, Naldinho 
Freire, com o auxílio do chefe da Regional Nordes-
te do Ministério, Fábio Lima, às 14h, no Museu Assis 
Chateaubriand, em Campina Grande.

As atividades serão apresentadas gratuitamente 
com objetivo de orientar artistas, articuladores cultu-
rais, gestores e produtores sobre os detalhes do edital, 
tirando dúvidas e estimulando a divulgação do material 
para o público de outras localidades do Estado.

“Quando recebemos o anúncio desse novo formu-
lário, percebemos a necessidade de divulgar e qualificar 
os artistas locais para participar do edital. Acreditamos 
na importância de descentralizar as ações da Funarte e 
do Ministério da Cultura do eixo Rio – SãoPaulo, trazen-
do oportunidade para o Nordeste e ampliando a atua-
ção cultural, através do incentivo a produção artística 
da nossa região”, ressaltou Naldinho Freire.

O padrão histórico do formulário também será 

abordado durante a oficina, com a exposição de exem-
plos de residências artísticas premiadas em edições an-
teriores. Os palestrantes ainda irão trabalhar conceitos 
sobre a formulação da proposta, condições para inscri-
ção, categorias de projetos, além de informações sobre 
como preencher a ficha de inscrição.

Os cadastros poderão ser preenchidos até 3 de ou-
tubro, nos sites da Funarte e do Ministério da Cultura. 
Serão oferecidas 50 bolsas no valor de R$ 50 mil, nas ca-
tegorias “Criação e Experimentação” e “Continuidade”.

Edital de Residências Artísticas em Pontos de Cultu-
ra – O edital da Bolsa Interações Estéticas – Residências 
Artísticas em Pontos de Cultura 2012 é desenvolvido pelo 
Ministério da Cultura e vai premiar 50 projetos de resi-
dências artísticas. As inscrições foram abertas no dia 17 
agosto para projetos de todo território nacional.

O programa é voltado para o apoio de segmentos 
artísticos, por meio do intercâmbio cultural e estético 
em rede, através da realização de iniciativas de residên-
cias que promovam a mobilidade, a experimentação ar-
tística e a reflexão crítica. Os interessados podem obter 
mais informações através dos endereços www.funarte.
gov.br e www.cultura.gov.br.

Secretaria da Cultura em parceria com 
a Funart faz oficina de qualificação 

EDItAL DE RESIDÊNCIA

As inscrições para o Pro-
jovem Trabalhador que acon-
tecem em 86 municípios pa-
raibanos devem ser feitas até 
esta sexta-feira (21). Os jovens 
que têm entre 18 e 29 anos de 
idade, que são estudantes e es-
tão em situação de desempre-
go devem procurar os Centros 
de Referência Especializados 
da Assistência Social (CRAS) 

das cidades contempladas 
com o programa. 

Serão beneficiados 7 mil 
jovens nos cursos que come-
çam em outubro com nove 
áreas ocupacionais: adminis-
tração, agroextrativismo, ali-
mentação, construção e repa-
ros, metal mecânica, pesca/
psicultura, telemática, turismo 
e hospitalidade e vestuário. 

As aulas serão ministradas 
por professores de empresas 
que foram contratadas para 
o Programa. O aluno recebe-
rá uma bolsa no valor de R$ 
100,00 durante os seis meses, 
totalizando R$ 600,00 no final 
da formação, além de kit es-
tudantil (material didático e 
fardamento) e lanche. Para ter 
acesso à bolsa, o aluno terá que 

cumprir 75% de frequência es-
colar mensal do curso. 

O Projovem Trabalhador é 
uma ação do Governo Federal 
em parceria com o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) que coorde-
na o programa, que tem como 
principal objetivo inserir os jo-
vens no mercado de trabalho. 

Projovem trabalhador em 86 municípios 
recebe inscrições até a próxima sexta-feira

Inscrições
 

Para realizar a inscrição, os interessados devem procurar 
a secretaria do CCBS, no bairro de Bodocongó, entre os dias 
24/9 e 2/10, das 8h às 11h e das 14h30 às 16h30. O seminário 
terá 150 vagas disponíveis, e os participantes terão na 
programação mesas redondas, oficinas e cursos.

Calmos

A diretoria raposeira se diz calma. O gerente de futebol 
Marquinhos Mossoró explicou que houve um engano do árbitro da 
partida entre Horizonte e Campinense, no Ceará, no dia 15 de julho. 
O cartão amarelo foi aplicado no defensor Luciano, camisa 4. Na 
súmula, o “juizão” anotou para o camisa 4, mas assinalou o nome 
de Breno. O dirigente confirmou que tem a retificação do árbitro e o 
vídeo da partida como possíveis provas.



MP pede cassação de prefeito
cajazeiras

O motivo da ação seria 
suposta prática de abuso de 
poder através de contratos
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Oposição vai pedir que 
Lula seja investigado 
sobre caso Mensalão
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agenda dos candidatos

O candidato, às 9h, par-
ticipa de encontro com estu-
dantes, no Sesquicentenário. 
À tarde, grava Guia Eleitoral. 
À noite, participa de reunião 
com lideranças sindicais. 

antônio radical 
(PsTU)

O candidato, às 12h30, 
participa de entrevista numa 
emissora de rádio. Às 16h, faz 
caminhada, no Cristo/Riacho 
Doce, concentração próximo 
à Empasa. Às 18h30, faz co-
mício no Colinas do Sul II, pró-
ximo ao balão da entrada do 
conjunto. Às 20h,  faz comí-
cio em Cruz das Armas, próxi-
mo ao Clube Internacional.

A candidata, às 6h, faz 
adesivagem na entrada da 
UFPB. Às 9h, faz caminhada 
no Distrito Mecânico, concen-
tração em frente ao cemité-
rio Senhor da Boa Sentença. 
Às 15h, grava o Guia Eleitoral. 
Às 18h, participa de debate na 
CDL. Às 18h30, faz caminhada 
em Jaguaribe, na Praça dos 
Motoristas

O candidato, das 9h às 
11h30, participa de encontro 
com estudantes do Sesqui-
centenário. À tarde, das 12h30 
às 17h, grava o Guia Eleitoral. 
Às 18h, faz caminhada na co-
munidade do Taipa, no bairro 
Costa e Silva, concentração 
em frente ao supermercado 
Bono Preço.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia. 

O candidato, às 7h, faz 
adesivagem na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima com Rui 
Barbosa, na Torre. Às 9h, visi-
ta a feira de Jaguaribe. Às 13h, 
grava o Guia Eleitoral. Às 16h, 
faz caminhada no Alto do Céu. 
Às 20h, se reúne com médicos, 
no Classe A.

O candidato, às 9h, par-
ticipa de encontro com es-
tudantes no Sesquicentená-
rio. Ao meio-dia, participa de 
entrevista numa emissora de 
TV. Das 13h até 17h, ministra 
aula na escola CDC. Às 18h, 
faz panfletagem na Avenida 
Epitácio Pessoa, nas proximi-
dades do Extra.

cícero Lucena 
(PsDB)

estelizabel 
Bezerra (PsB)

josé Maranhão 
(PMDB)

Lourdes sarmento 
(PcO) 

Luciano cartaxo 
(PT) 

renan Palmeira 
(PsOL)

O promotor do município 
de Cajazeiras, Márcio Gondim, 
protocolou ontem, no início 
da tarde, na 42ª Zona Eleito-
ral uma Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (Aije) contra 
o atual prefeito e candidato à 
reeleição, Carlos Rafael (PTB). 
De acordo com informa-
ções do servidor do cartório, 
Willian Pessoa Cardoso, a Aije 
encaminhada pelo promotor 
pede a cassação da candidatu-
ra do gestor, ou a cassação do 
diploma caso ele seja reeleito 
antes do julgamento da ação 
na Justiça. O juiz José Djaci 
Soares Alves só deve julgar 
a ação na próxima semana 
quando retorna de Campina 

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa (CMJP), Durval Ferreira 
(PP), decidiu que as sessões 
ordinárias serão realizadas 
uma vez por semana. A me-
dida atende as solicitações 
de grande parte dos verea-
dores. As sessões ordinárias 
vão ocorrer todas as terças-
-feiras, durante este mês, 
até as vésperas das eleições 
municipais. Nesta reta final, 
os parlamentares alegam 
que precisam de mais tem-
po para intensificar suas ati-
vidades de campanha, com 
reuniões, visitas e participa-
ção em eventos políticos.

Durval assegura que, 
mesmo com apenas uma ses-

são ordinária por semana, o 
funcionamento do Poder Le-
gislativo Municipal não será 
prejudicado, nem a atuação 
dos vereadores será paralisa-
da. Na sessão de ontem foram 
aprovadas várias matérias, 
enntre elas, duas de autoria 
de Durval Ferreira: o proje-
to de decreto legislativo que 
concede a Comenda Talento 
Esportivo aos esportistas pa-
raibanos que conquistaram 
medalhas nos jogos Paralím-
picos 2012, em Londres; e o 
projeto de lei que flexibiliza 
o horário de trabalho dos ser-
vidores públicos municipais 
responsáveis por portadores 
de deficiências físicas, senso-
riais ou mentais que requei-

ram atenção permanente ou 
tratamento em instituições 
especializadas.

“Com relação às sessões 
nas terças, a medida foi acor-
dada com o apoio e consenso 
da Mesa Diretora, da grande 
totalidade dos vereadores e 
líderes de bancada”, reforça o 
presidente. Ele ressalta que 
espera contar com o bom 
censo e empenho de todos 
para que as sessões não so-
fram esvaziamento, devido 
ao período eleitoral, e haja 
quórum suficiente para a 
apreciação de matérias que, 
por ventura, sejam colocadas 
em votação no plenário. “Mas 
eu tenho certeza de que a po-
pulação vai entender essa 

decisão, uma vez que os ve-
readores que vão concorrer à 
reeleição precisam conciliar 
os trabalhos de campanha 
com o legislativo”, completa. 

Durval lembra que, nos 
últimos pleitos, a Câmara 
se portou de maneira muito 
isenta, como sempre, man-
tendo seus serviços inter-
nos e externos, além de ter 
cooperado com os órgãos 
fiscalizadores do processo 
eleitoral. “Então, estaremos 
mais uma vez obedecendo 
à legislação, mantendo nor-
malmente o funcionamento 
legislativo da Casa, e respei-
tando, acima de tudo, os inte-
resses da população de João 
Pessoa”, concluiu Durval. 

Grande onde está participan-
do de um curso do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB).

Ainda na Aije, o promotor 
explica que o motivo da cassa-
ção seria a suposta prática de 
abuso de poder cometida pelo 
prefeito ao realizar contrata-
ções no período em que é ve-
dado pela Justiça Eleitoral, ou 
seja, três meses antes da elei-
ção. Ele também pede que as 
pessoas promovidas com car-
gos sejam intimadas pelo juiz 
para prestar esclarecimentos. 
Outra informação repassa-
da pelo servidor do Cartório 
Eleitoral que recebeu a ação é 
que os vereadores da Câmara 
Municipal façam uma investi-
gação para saber se realmente 
existia interesse público para 
que Carlos Rafael contratasse 
tais servidores. 

A reportagem tentou entrar 
em contato com Márcio Gon-
dim, mas ninguém atendeu.

A definição da partici-
pação operacional do Cor-
po de Bombeiros Militar da 
Paraíba no processo eleito-
ral do dia 7 de outubro foi 
o tema principal da reunião 
realizada na manhã de on-
tem. Com exceção do pesso-
al de guarda todo o efetivo 
será utilizado.

A reunião contou com as 
presenças dos coronéis Jair 
Carneiro de Barros (coman-
dante geral) e Denis Nery 
(subcomandante) além dos 
comandantes de batalhões e 
companhias da capital e inte-
rior do Estado.

Ficou definido que mili-
tares do Corpo de Bombeiros 
serão empregados também 
na segurança de algumas 
secções eleitorais desde a 
instalação das urnas até a 
sua retirada após a votação. 
Outro ponto discutido foi 
que haverá reforço no efeti-
vo dos postos de guarda-vida 
com barcos e a colocação de 
equipe com uma viatura ABT 
(auto bomba tanque) como 
ponto base próximo dos NA-
TUs – Núcleo de Apoio Técni-
co as Urnas Eletrônicas.

O coronel Jair informou 
que serão instalados pontos 
estratégicos com equipes 
de combate a incêndio, res-

gate, busca e salvamento e 
hospitalar para diminuir o 
tempo resposta e melhorar 
ainda mais o atendimento 
à população. “Cada unidade 
será responsável pela distri-
buição do efetivo nas suas 
áreas de atuação”, disse o co-
mandante geral do Corpo de 
Bombeiros.

As praias do Litoral Sul 
e Norte receberão atenção 
especial, pois se acredita na 
presença de grande número 
de banhistas. “Já estamos com 
equipes espalhadas por toda a 
orla marítima nos fins de se-
mana’, lembrou o coronel.

As principais regiões 
eleitorais da Paraíba, João 
Pessoa, Campina Grande e 
Patos terão a coordenação 
de um oficial superior, sendo 
designados respectivamente 
o tenente-coronel José Job-
son Ferreira, tenente-coro-
nel Ivonaldo Ferreira Guedes 
e o major Saulo Laurentino 
que integrarão o comando de 
gestão composto por um juiz, 
promotor de Justiça, oficiais 
da CBM, PM e um delegado 
da Polícia Civil.

O plano operacional ela-
borado pelo Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
já foi encaminhado para o 
Tribunal Regional Eleitoral 
e também para o secretário 
da Segurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima. 

Reunião define atuação de 
Corpo de Bombeiros na PB

Sessão será apenas uma vez por semana

Parlamentares aprovam projetos e comendas  

câMara De jOãO PessOaeLeiÇÕes 2012

Presidente Durval Ferreira atende as solicitações dos vereadores para diminuir atividades no Plenário da Casa Napoleão Laureano

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
ontem seis projetos de lei um 
decreto legislativo. Todas as 
matérias foram aprovadas de 
forma definitiva.

Dentre os projetos de 
lei, foram aprovadas quatro 
matérias que dão nomes a 
ruas da capital. Outro pro-
jeto aprovado foi um de 
iniciativa do vereador Zezi-
nho Botafogo (PSB) que re-
conhece como de utilidade 
pública a Fundação de De-
senvolvimento da Criança e 
Adolescente Alice Almeida 

(Fundac).
Durval aprovou uma 

matéria de sua autoria que 
dispõe sobre a flexibilização 
do horário de trabalho dos 
servidores públicos munici-
pais responsáveis legais por 
portadores de deficiências 
físicas, sensoriais ou mentais 
que requeiram atenção per-
manente ou tratamento edu-
cacional, fisioterápicos ou te-
rapêuticos ambulatoriais em 
instituições especializadas. 

Ao encerrar a sessão, o 
presidente garantiu a rea-
lização de todas as sessões 

extraordinárias (audiências 
públicas, sessões solenes e 
especais) que já estão agen-
dadas, e marcou a sessão or-
dinária seguinte para a pró-
xima terça-feira (25), na qual 
haverá nova votação.

Durval aprovou o decre-
to legislativo que concede a 
‘Comenda Talento Esportivo’ 
aos esportistas paraibanos 
Daniel Dantas, José Roberto 
Ferreira e Romário Marques, 
pela conquista de medalhas 
de ouro e prata nos últimos 
‘Jogos Paralímpicos de Lon-
dres 2012’, respectivamente 

nas modalidades ‘Futebol de 
5’ e ‘Gobol’. A sessão solene 
para entrega da homenagem 
ficou marcada para 16h da 
próxima sexta-feira (21). 

Já o vereador Zezi-
nho vai entregar a mesma 
Comenda aos atletas, que 
também prestaram rele-
vantes trabalhos nas mo-
dalidades citadas acima: 
Antônio de Pádua Alves da 
Costa, Marcos José Alves 
Felipe, Fábio Ribeiro Vas-
concelos, Damião Robson 
de Sousa Ramos e Severino 
Gabriel da Silva.



CCJ vota hoje crédito para FAC
assembleia legislativa
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Auxílio financeiro 
extraordinário será aplicado 
no Programa do Leite

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa adiou para 
hoje antes da votação em 
plenário, o parecer sobre a 
Medida Provisória do Gover-
no do Estado instituindo um 
auxílio financeiro denomina-
do Pró-Produtor e que abre 
crédito extraordinário em fa-
vor da FAC para aplicação no 
Programa do Leite.

A matéria foi a mais po-
lêmica da reunião de ontem 
de manhã na CCJ, mas opo-
sição e situação terminaram 
chegando a um acordo sobre 
a matéria. Já que todos es-
tavam se posicionando em 
favor da MP, mas o deputa-
do Raniery Paulino(PMDB) 
questionou a validade do 
convênio entre Governos Fe-
deral e do Estado, o parecer 
e a aprovação ficariam para 
hoje após comprovação por 
parte da FAC.

Antes disso, a sessão 
chegou a ser suspensa e o 
líder do Governo, Hervázio 
Bezerra(PSDB) manteve 
contato telefônico com o pre-
sidente da FAC, Ramalho Lei-
te, no sentido de que envias-
se alguma comprovação de 
que o convênio havia sido re-
novado. Quando a comprova-
ção chegou, o presidente da 
CCJ, Janduhy Carneiro(PEN) 
já havia encerrado a reunião 
até porque o acordo já havia 
contado com a concordância 
do próprio líder do Governo, 
Hervázio Bezerra. 

A Medida Provisória ga-
rante a parte financeira do 
Governo do Estado para o 
Programa do Leite e já que se 
constitui numa iniciativa que 
está suspensa e prejudica 
muitos produtores há vários 
meses, todos os parlamenta-
res estão favoráveis à apro-
vação.

Além desta, sem polê-
mica e até sem discussão, a 
Comissão de Constituição e 
Justiça apreciou mais 16 das 
20 matérias que estavam na 
pauta. Sete delas tiveram 
pereceres favoráveis; três fo-
ram retirados de pauta; dois 
foram arquivados por já exis-
tirem leis semelhantes; dois 
adiados pelos relatores; e um 
teve pedido de vistas formu-
lado por um dos membros da 
comissão. Outros dois proje-
tos tiveram votação empata-
da em três a três e o desem-
pate ficou para a sessão da 
próxima terça. 

Entre os outros proje-
tos aprovados está um de 
autoria da deputada Gilma 
Germano (PPS), para insti-
tuir o “Disque Denúncia” de 
maus tratos contra animais, 
para receber reclamações 
referentes à violência ou 
qualquer tipo de crueldade 
praticada contra os bichos 
no Estado. Também foi apro-
vado projeto do deputado 
Raniery que regulamenta o 
serviço de couvert artístico. 

O projeto 1141/2012, 
de autoria do deputado Do-
miciano Cabral (DEM), que 
cria a Comissão da Verdade 
para apuração de violações 
aos Direitos Humanos no 
Estado durante o período de 
1964 até 1985 foi adiado.  

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Os indecisos e o mistério 
do crescimento de luciano

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

Nessa pisada os institutos de pesquisa vão virar 
de ponta à cabeça o eleitor de João Pessoa nestas 
eleições de 2012 na capital. As informações desses 
institutos, através de pesquisas, são para deixar quem 
tiver meio grama de juízo na cabeça com a mosca atrás 
da orelha. 

O mais curioso é que as pesquisas apresentadas 
até agora não batem uma com as outras. E olha que 
desde o início das eleições deste ano, todas as semanas 
são divulgados números sobre os candidatos. 

Dois fatos chamam a atenção do eleitorado: a 
subida vertiginosa de Luciano Cartaxo, candidato do 
PT, e o percentual de indecisos superior a 30 por cento 
a menos de um mês da eleição. Ou seja: há algo muito 
misterioso nessa disputa. 

Para o primeiro dos fatos cabe uma pergunta: 
o que aconteceu de grave e de tão importante na 
campanha de Luciano Cataxo para ele crescer 10 
pontos em menos de 15 dias? 

Qual a proposta inovadora da sua campanha para 
fazer o eleitor virar a cabeça em seu favor? Uns haverão 
de dizer que foi a aparição de Lula no Guia Eleitoral de 
Luciano. 

Por isso não, que Lula está amotinado na 
campanha de Haddad, em São Paulo, e na campanha 
de Humberto Costa, em Recife, e os dois candidatos 
não saem do canto. Seria o eleitorado de João Pessoa 
escravo da fala de Lula?

O outro fato é o alto índice de indecisos destas 
eleições: 30 por cento é muita coisa para uma 
campanha que caminha para sua reta final e qualquer 
leigo sabe disso.

Estaria, então, o eleitorado guardando 
uma surpresa para os institutos de pesquisas 
que só será revelada a partir das 17h do dia 7 
de outubro? O eleitorado da Paraíba e o de João 
Pessoa, principalmente, gosta de pregar peças nos 
pesquisadores. 

Uma ligeira olhada no portal do TRE, onde estão 
os dados das últimas eleições mostra bem isso aí. 

vai mudar de partido

A permanência do prefeito de Picuí, Buba Germano, está com os 
dias contados. Presidente da Famup, Buba diz que aguarda apenas o 
resultado das eleições de outubro para pedir a desfiliação do PSDB. 
Alega, para tanto, que nunca bem tratado no partido, nunca lhe 
ouviram para tomar decisões. 

“O PSDB da Paraíba passou a ser de um grupo muito pequeno 
e vem diminuindo no Estado a olhos vistos. O partido não escuta 
nem ajuda ninguém. Então vou procurar meu caminho”, afirma 
Buba. 

Seu caminho, possivelmente, será o PPS onde já encontra-se sua 
esposa, a deputada estadual Gilma Germano, que preside a legenda 
no Estado. 

Na justiça

Repercutiu no mundo jurídico a decisão da Segunda Câmara Cível do 
TJ/PB, que resolveu por unanimidade acolher a apelação do Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e mantê-lo na condição de 
Conselheiro. O Recurso teve como relatora a desembargadora Maria de Fátima 
Bezerra Cavalcanti. 

O advogado Carlos Aquino foi seu defensor no processo e na ocasião 
fez a sustentatação oral. “A desembargadora Maria das Neves do Egipto, 
que também votou, solicitou que o voto da desembargadora Fátima Bezerra 
fizesse constar nos anais dos grandes votos do TJ/PB mediante publicação na 
Revista do Foro por seu tecnicissismo, seu detalhamento e por sua isenção 
e condução primorosa alem da elevada capacidade jurisdicionante que faz 
historia naquela Corte de Justiça”, disse Aquino.

Você sabia?

No caso de multa por infração leve ou média, se você não foi multado 
pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar multa. É só ir 
ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência com 
base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira de motorista e a notificação 
da multa.. Em 30 dias você recebe pelo correio a advertência por escrito. Perde 
os pontos, mas não paga nada.

Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito 
à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não 
sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, 
quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta 
providência como mais educativa.

É vivendo e aprendendo...

Produtores serão beneficiados com lei

Foto: Marcus Russo

O líder do Governo na 
Assembleia, deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB), disse 
ontem ao final da reunião 
da CCJ que a aprovação da 
Medida Provisória sobre o 
auxílio financeiro para a FAC 
é muito importante porque 
visa aumentar em R$ 0,15, a 
título de subsídio do Estado, 
o litro de leite vendido pelos 
pequenos produtores parai-
banos para o programa do 
Leite, que deve ser retomado 
nos próximos dias.

“Nós consideramos que 
apesar dos questionamen-
tos sobre validade ou não do 
convênio, os deputados de 
oposição e situação precisam 
contribuir para aprovação 
dessa matéria por causa de 
sua própria importância so-

cial”, afirmou Hervázio Be-
zerra, ao lembrar que são 
muitos os produtores rurais 
que aguardam anciosos a 
reativação do Programa do 
Leite. 

O presidente da Comis-
são, Janduhy Carneiro, disse 
que o compromisso de levar 
a matéria para ser aprecia-
da em plenário com parecer 
oral se deu em face de todos 
os parlamentares concorda-
rem em aprová-la caso o con-
vênio entre Governo do Esta-
do e Governo Federal tenha 
sido realmente renovado.

“De nossa parte também 
não vamos fazer nenhuma 
restrição em aprovar a ma-
téria caso tudo isso seja de-
vidamente esclarecido até o 
momento da votação em ple-

nário”, comentou, ao sair do 
plenário, o deputado Raniery 
Paulino (PMDB). A reunião da 
CCJ contou com as presenças 
do presidente Janduhy Ca-
neiro (PEN), Ranierey Pau-
lino (PMDB), Hervázio Be-
zerra (PSDB), Vituriano de 
Abreu (PSC), Antônio Mineral 
(PSDB) e Olenka Maranhão. 

O deputado Trócolli 
Júnior(PMDB) não é da co-
missão, mas como oposicio-
nista bem humorado, não 
perdeu nenhuma oportuni-
dade para provocar o líder 
do Governo. Até mesmo na 
hora de se comprometer em 
“pagar o almoço”, quando o 
presidente da CCJ, Janduhy 
Carneiro, anunciou, solene-
mente, o aniversário de Her-
vázio Bezerra. (AJ)

Deputado Hervázio ressalta importância da aprovação da Medida Provisória do Governo do Estado  

A comissão comandada por parla-
mentar da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) concluiu o relatório da 
inspeção às obras do projeto de Trans-
posição de Águas do Rio São Francisco, 
que foram realizadas entre os dias 4 e 
7 deste mês.  

No documento - que será encami-
nhado à Presidência da República, ao 
Congresso Nacional e as autoridades 
dos nove estados nordestinos - são 
elencadas 14 sugestões para viabilizar 
a conclusão do projeto e otimizar sua 
execução.

O texto final do relatório foi publi-
cado na edição do Diário do Poder Le-
gislativo (DPL) de ontem. Participaram 
da comitiva representantes do Ministé-
rio da Integração Nacional, do Governo 
da Paraíba, do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB), da Associação Paraiba-
na de Imprensa (API) e da própria ALPB.

Na visita, a comissão comandada 
pelo deputado estadual Francisco de 
Assis Quintans (DEM) percorreu 1.900 
quilômetros nos eixos Norte e Leste 
do projeto de Transposição do Rio São 
Francisco. 

Durante a inspeção foram consta-
tados alguns problemas, a exemplo da 
paralisação em trechos da obra e pro-
blemas ambientais nos rios Paraíba e Pi-
ranhas, entre outras observações feitas 

pelo grupo que foram colocadas no re-
latório para que sejam avaliados pelas 
autoridades responsáveis pelo projeto.  

Entre as sugestões apresentadas no 
relatório pela comissão está a criação 
pelo Governo do Estado de um Grupo 
de Trabalho Multidisciplinar para estu-
dar os problemas ambientais que irão 
ocorrer com a entrada das águas no Es-
tado da Paraíba. 

Outra proposta que integra a lis-
ta de sugestões para as autoridades é 
a agilização de obras sanitárias nos 54 
municípios paraibanos que serão bene-
ficiados com o Projeto de Transposição 
do Rio São Francisco, além de ser ne-
cessário um fortalecimento da Agência 
Executiva de Gestão da Águas (Aesa). 

No relatório a comissão destaca os 
reajustes contratuais, compensações 
ambientais e desapropriações que fo-
ram as principais causas do aumento 
do custo da obra de transposição do 
Rio São Francisco, que passou de uma 
estimativa de R$ 4,8 bilhões em 2007 
para R$ 8,2 bilhões atualmente.

O documento final que foi elabo-
rado também será encaminhado para 
todos os deputados federais, senadores 
e casas Legislativas dos nove estados da 
região Nordeste; para o Ministério da 
Integração Nacional; e para a presiden-
te Dilma Rousseff (PT).

Comissão elabora 14 propostas 
e encaminha para a presidente  

ObRas da tRanspOsiçãO 
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Oposição quer investigação de Lula
MENSALÃO

O senador Álvaro Dias 
(PSDB-PR) comunicou em 
Plenário, ontem, que o DEM, 
o PSDB e o PPS vão protocolar 
representação junto à Procu-
radoria Geral da República so-
licitando a abertura de inqué-
rito para investigar o teor de 
recente reportagem publicada 
pela revista Veja, que acusa o 
ex-presidente Luís Inácio Lula 
da Silva de envolvimento no 
escândalo do Mensalão, ocor-
rido em 2005, durante seu pri-
meiro mandato.

De acordo com a ma-
téria da Veja, o publicitário 
mineiro Marcos Valério, uma 
das figuras centrais do Men-
salão, teria declarado a ami-
gos que Lula tinha conheci-
mento de todo o esquema de 
corrupção instalado em seu 
governo para comprar apoio 
político no Congresso.

Álvaro Dias informou, 
no entanto, que o pedido de 
investigação ao Ministério 
Público Federal somente será 
formalizado quando o Supre-
mo Tribunal Federal concluir 
o julgamento em curso do 
Mensalão. “A oposição so-
mente não protocola agora 
a representação porque não 
quer criar fato algum que 
possa ser utilizado durante o 
julgamento do Mensalão, não 
quer criar impasse, não quer 
trazer à baila fatos que pos-
sam ser explorados juridica-
mente”, explicou.

O parlamentar lembrou 
ter ocupado há poucos dias 
a tribuna para registrar seu 
voto em separado, apresenta-
do no encerramento dos tra-
balhos da CPI dos Correios, 
de 2005, no qual propunha o 
impeachment do então presi-
dente Lula por crime de res-
ponsabilidade.

Na avaliação do parla-
mentar, a possibilidade de 
envolvimento de Lula com o 
Mensalão, revelada pela re-
vista Veja, não causou nenhu-
ma surpresa. Para ele, a aber-
tura de processo de impeach-
ment deveria ter sido feita há 
sete anos. “O presidente não 
tomou qualquer providên-
cia efetiva. Não exerceu as 
prerrogativas de seu cargo, 
função delegada pelo povo, 
aceitando implicitamente a 
corrosão das instituições ba-
silares da democracia, aten-
tando contra o próprio Esta-
do”, disse.

Para Alvaro Dias, o maior 
prejuízo para o país decor-
rente do modelo de gestão 
baseado na compra de apoio 
político pelo Governo Federal, 
como ocorreu no Mensalão, é 
a redução da capacidade de 
investimento público em ra-
zão do superfaturamento de 
obras e serviços. Segundo ele, 
a transposição de tal mode-
lo para estados e municípios 
criou uma situação de corrup-
ção generalizada no país.

Em resposta a questio-
namento feito em aparte pelo 
senador Jorge Viana (PT-AC) 
sobre a existência de um es-
quema de Mensalão durante 
governo de Eduardo Azeredo, 
do PSDB, em Minas Gerais em 
1998, Álvaro Dias disse não 
ter condições de avaliar caso 
em razão deste não ter sido 
objeto de investigação pelo 
Congresso Nacional.

Com relação ao Men-
salão mineiro, Álvaro Dias 
acusou ainda o PT de ter 
trazido esse assunto à bai-
la apenas em 2005, com o 
objetivo único de desviar a 
atenção da população do es-
cândalo do Mensalão petista. 
“Por que, antes de 2005, o PT 
não denunciou esse eventual 
processo corrupto eleitoral, 
ocorrido em 1998, em Minas 
Gerais?”

DEM, PSDB e PPS vão 
acionar à Procuradoria 
Geral da República

O senador Álvaro Dias afirmou que pedido de investigação será formalizado somente após o STF concluir o julgamento do Mensalão

O senador Jorge Viana 
(PT-AC) afirmou, ontem, 
que o ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva não 
teve encontros com o em-
presário Marcos Valério, 
condenado na última sexta-
-feira (14) pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) por 
lavagem de dinheiro.

O senador se mostrou 
indignado com reportagem 
publicada na edição des-
ta semana da revista Veja 
indicando participação do 
ex-presidente no esquema 
do Mensalão. Ele disse que 
Lula “merece mais respeito 

da elite brasileira”. 
Jorge Viana acrescen-

tou: “Essa intolerância da 
elite brasileira com o PT 
está institucionalizada, é 
real. Eles não aceitaram o 
governo do presidente Lula 
por oito anos, eles apenas o 
engoliram”.

O senador acusou o 
PSDB de ter criado o Men-
salão e disse que a oposição 
“não tem moral para ques-
tionar o PT”. “O PSDB está 
na origem do Mensalão. 
Não é denúncia do PT, é do 
Ministério Público. O pro-
cesso [do PSDB] foi para o 

Supremo, misteriosamente 
foi desmembrado e depois 
saiu do Supremo”.

Jorge Viana disse que 
Lula foi o presidente que 
mais trabalhou pelos pobres 
e pela inclusão social, sendo, 
também, “o mais perseguido 
por uma parcela da elite bra-
sileira preconceituosa e into-
lerante com o PT”.  

O parlamentar disse acre-
ditar que a reportagem da re-
vista Veja é uma tentativa de 
manipulação da opinião pú-
blica às vésperas das eleições. 
“O problema do país durante 
muitos séculos foi sua elite, 

não o seu povo”, disse.
O senador afirmou que 

não existe nada no proces-
so do mensalão que possa 
envolver o ex-presidente, 
ressaltando que Lula é uma 
“referência para o Brasil e 
para o mundo” 

Jorge Viana acrescen-
tou que “o serviço prestado 
pelo presidente Lula a este 
país não vai ser a oposição, 
não vai ser uma elite atrasa-
da, preconceituosa que vai 
apagar”. E completou: “Nin-
guém pode esconder aquilo 
que foi feito, o trabalho que 
foi feito”.

Jorge Viana defende o ex-presidente

Brasília - A Comissão 
Nacional da Verdade deci-
diu apurar os crimes come-
tidos pelo Estado durante 
a ditadura militar. A deci-
são consta em resolução 
publicada na terça-feira, 
no Diário Oficial da União, 
que restringe as investiga-
ções aos crimes cometidos 
por agentes públicos ou a 
serviço do Estado. 

A resolução indica, 
portanto, que supostos 
crimes atribuídos a oposi-
tores do regime ditatorial, 
que vigorou no Brasil de 
1964 a 1985, não serão 
alvo de análise. De acor-
do com a assessoria de 
imprensa da comissão, a 
decisão atende a regras já 
previstas em lei e em acor-
dos internacionais em que 
o Brasil é signatário.

Embora os crimes 
cometidos durante o pe-
ríodo ditatorial sejam o 
principal alvo das inves-
tigações, o colegiado, no 

entanto, não deixará de 
apurar crimes recentes 
que, de acordo com o en-
tendimento formado nas 
últimas reuniões, são pra-
ticados sob influência do 
período militar. Na sema-
na passada, em reunião 
no Recife (PE), a comissão 
tomou a decisão de tam-
bém incluir em relatório 
arbitrariedades contra 
presos, por exemplo.

A decisão de apurar 
crimes atuais foi tomada 
após a discussão na capi-
tal pernambucana sobre 
denúncias de violações de 
direitos humanos feitas 
pelo Conselho de Direi-
tos Humanos da Paraíba. 
Reportagem apresenta-
da durante a reunião de-
nunciava maus-tratos a 80 
presos no Estado, que se 
encontravam recolhidos 
em uma única cela nus e 
sem acesso a banheiro. Es-
sas violações constarão de 
um relatório a ser elabo-
rado com recomendações 
para o Poder Público.

De acordo com a as-
sessoria da Comissão da 
Verdade, o entendimento 
foi de que a violação de 
direitos dos presos é uma 
prática da ditadura militar 
que persiste nos dias de 
hoje, por isso, a comissão 
incluirá o assunto no rela-
tório.

Na audiência em 
Pernambuco, a Comissão 
Estadual de Memória e 
Verdade Dom Helder Câ-
mara apresentou à Comis-
são Nacional da Verdade 
as apurações feitas sobre 
quatro casos emblemáti-
cos de violações ocorridos 
no período da ditadura 
no Estado de Pernambu-
co: os desaparecimentos 
de Fernando Santa Cruz 
e Eduardo Collier, o as-
sassinato do Padre Hen-
rique, o atentado sofrido 
por Cândido Pinto (que o 
deixou paraplégico) e as 
torturas sofridas por Gre-
gório Bezerra, quando foi 
preso pelo Exército em 1º 
de abril de 1964.

Comissão da Verdade vai apura 
crimes cometidos pelo Estado

DITADURA MILITAR

Da Agência Brasil

STF discutirá 
conciliação 
de conflitos 
federativos

O ministro Gilmar Men-
des se reunirá amanhã, no 
Supremo Tribunal Federal, 
com procuradores estaduais e 
representantes da Advocacia-
-Geral da União (AGU) para dar 
início a um projeto-piloto de 
conciliação em processos que 
envolvam conflitos federativos. 
A proposta é estabelecer canais 
permanentes de comunicação 
entre as partes litigantes, vi-
sando à solução dessas contro-
vérsias pela via conciliatória.

A ideia surgiu a partir da 
constatação de que tramitam 
hoje, no STF, mais de cinco mil 
processos que tratam de confli-
tos entre entes da Federação – 
e envolvem desde temas com-
plexos, como propriedades em 
áreas de fronteira, até causas 
mais simples, como execuções 
de débitos de pequeno valor. 

“Grande parte desse con-
tencioso poderia ser reduzida 
ou evitada se contássemos, no 
âmbito da própria Administra-
ção Pública, com ambiente ins-
titucional em que se pudesse, 
por meio do diálogo, estabele-
cer uma cultura de consenso na 
solução desses conflitos, de for-
ma muito mais célere”, afirmou 
o ministro Gilmar Mendes.

São Paulo e Brasília – 
Entre os vetos da presiden-
ta Dilma Rousseff à lei que 
amplia o Plano Brasil Maior, 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União, está o que 
reduziria a zero algumas alí-
quotas para produtos da ces-
ta básica.

De acordo com justifica-
va apresentada pelo Governo 
Federal, para que essa deso-
neração seja implantada, é 
necessário, antes, criar um 
grupo de trabalho que apre-
sente uma proposta de com-
posição dessa cesta e das 
respectivas desonerações.

Convertida para a Lei 
12.715, a Medida Provisória 
(MP) 563, do Plano Brasil 
Maior, desoneraria – do pa-
gamento de Programa de In-
tegração Social (PIS), Contri-
buição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Co-
fins) e Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
– os alimentos que compõem 
a cesta básica, entre diversos 
outros produtos.

O veto recebeu críticas 
da Federação das Indús-
trias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp). De acordo com a 
entidade, os benefícios des-

sa desoneração atenderiam, 
em especial, um grupo de 
famílias que utilizam mais 
de 30% da sua renda para a 
compra de alimentos. Pelos 
estudos da Fiesp, essas pes-
soas representam 70% das 
famílias brasileiras.

“A desoneração seria 
o primeiro passo para cor-
rigir uma grande distorção 
que contraria as próprias 
políticas sociais do Governo 
Federal: as famílias menos 
abastadas pagam propor-
cionalmente três vezes mais 
tributos do que aquelas com 
maior renda”, diz em nota a 
entidade.

O presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, declarou que o 
governo está no rumo certo 
quando faz desonerações na 
folha de pagamento de vários 
setores e veta as modificações 
no conceito de receita bruta 
que reduziriam o efeito des-
sas desonerações. “Mas erra 
ao não aliviar os alimentos da 
cesta básica”, ponderou.

“O governo deixa de dar 
o exemplo aos estados, ao 
não desonerar os tributos 
que dependem exclusiva-
mente do ato do Executivo 
Federal”, completou.

Dilma veta redução de 
tributos para alimentos

CESTA BÁSICA

FOTO: Waldemir Barreto/Agência Senado



Atentado em reação a filme contra 
o Islã mata 12 pessoas em Cabul

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 2012
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O vídeo que satiriza o profeta 
Maomé vem causando onda de 
revolta entre os muçulmanos

FOTO: Divulgação

Um atentado à bom-
ba em Cabul, capital do 
Afeganistão, matou ontem  
pelo menos 12 pessoas, 
sendo oito sul-africanos e 
três afegãos. 

O atentado suicida foi 
assumido pelo grupo Hezb 
e Islami (Partido Islâmico) 
que diz ter promovido a 
ação para “vingar” a divul-
gação do filme “A Inocência 
dos Muçulmanos”, produzi-
do nos Estados Unidos, que 
satiriza o profeta Maomé e 
o islamismo. O porta-voz 
do Hezb e Islami, Zubair 
Sidiqi, disse que o atentado 
foi provocado por Fátima, 
uma jovem de 22 anos que 
integra o grupo.

O ataque aconteceu 
em uma estrada que leva 
ao aeroporto internacional 
de Cabul. A suposta suicida 
dirigia o próprio veículo e 
bateu contra uma van que 
transportava funcionários de 
uma empresa de aviação, se-
gundo informou o ministério 
de Relações Exteriores da 
África do Sul.

O grupo Hezb e Islami 
é considerado o segundo 
mais importante entre os 
radicais afegãos, depois 
dos talibãs. É liderado por 
Gulbuddin Hekmatyar, 
ex-chefe da resistência à 
invasão soviética (1979-
1989) no país. O grupo se 
concentra no Leste do Afe-
ganistão e nos arredores 
de Cabul.

Cabul tem um aparato 
de segurança melhor do que 
outras cidades afegãs, mas 
é um alvo recorrente da in-
surgência taleban e de out-
ros grupos jihadistas, que 
têm o objetivo de golpear 
as tropas internacionais 
no país e as instituições do 
governo afegão.

O último ataque suici-
da ocorreu em 8 de setem-
bro e matou cinco adoles-
centes na zona diplomática 
de Cabul. Os talebans lutam 
para derrubar o governo 
afegão e forçar a saída do 
país das tropas internacio-
nais, e com isso instaurar 
um regime fundamentalis-
ta islâmico, que governou 
o país entre 1996 a 2001, 

ano da invasão dos Estados 
Unidos

O atentado também 
coincide com a decisão da 
Otan de restringir o núme-
ro de suas operações con-
juntas com as forças do 
Afeganistão, após a morte 
de dezenas de soldados 
nos últimos meses vítimas 
de policiais e soldados 
afegãos.

A maioria das patrulhas 
conjuntas e grupos de oper-
ação só serão realizados ag-
ora a partir de um determi-
nado número de efetivos, e 
a cooperação com unidades 
menores deverá ser avalia-
da “caso a caso e aprovada 
pelos comandos regionais” 
da Otan, anunciou a Força 
Internacional para o Afe-
ganistão (Isaf).

 
Protestos
 As manifestações con-

tra o filme entraram ontem 
no sétimo dia. Na Tailândia, 
cerca de 500 muçulmanos 
protestaram ontem em 
frente à Embaixada dos Es-
tados Unidos em Bangcoc.

Na última segunda-feira,  
a representação diplomáti-
ca dos Estados Unidos na 
Tailândia informou o en-
cerramento das atividades 
devido às manifestações. 
Houve protestos ainda em 
mais 20 países, incluindo 
Afeganistão, Paquistão, In-
donésia, Índia e Líbano.

Na Índia, em Srinagar, a 
maior cidade da Caxemira, 
centenas de manifestantes 
muçulmanos entraram on-
tem em confronto com forças 
de segurança, queimando 
um veículo. Um protesto 
contra o filme obrigou os 
comerciantes e empresários 
a fecharem lojas e empre-
sas, no centro de Srinagar.  
A Índia tem hoje aproxi-
madamente 150 milhões de 
muçulmanos.

Durante o protesto em 
Srinagar os manifestantes 
atiraram pedras e quei-
maram um carro da polí-
cia, enquanto as forças 
de segurança dispararam 
gás lacrimogêneo con-
tra os manifestantes. Os 
manifestantes, a maioria 
jovens, gritavam palavras 
de ordem contra os Esta-
dos Unidos e queimaram 
bandeiras norte-ameri-
canas e israelenses.

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – CNPJ/CPF Nº 640.650.221-34, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3497/2012 em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 64 dias. Para a atividade de: 
Publicidade Volante, veículo, FIAT/UNO MILLE EP, Placa: MXQ 8860/PB – Em Toda a Cidade e 
Região – Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-006231/TEC/AA-1537.

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – CNPJ/CPF – CNPJ/CPF Nº 604.650.221-34, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3500/2012 em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: 
Publicidade Volante; veículo GM/CARAVAN COMODORO, Placa BGH 9899/PB - Em Toda a Cidade 
e Região – Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-006227/TEC/AA-1533.

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – CNPJ/CPF Nº 640.650.221-34, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3505/2012 
em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: Publicidade Vo-
lante, veículo GM/CHEVROLET D10, Placa MMO 8809 – Em Toda a Cidade e Região – Município: 
POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-006229/TEC/AA-1535.

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – CNPJ/CPF Nº 640.650.221-34, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3523/2012 em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: 
Publicidade Volante, veículo, FIAT/UNO MILLE EP, Placa: MZA 1801/PB – Em Toda a Cidade e 
Região – Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-006228/TEC/AA-1534.

ANTONIO NUNES DA CUNHA – CPF Nº 236.598.664-15, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VW-GOL-Placas: MMR-1266-PB – Percurso: Bayeux – PB e Região, até 
150 km/Sede SUDEMA. Processo: 2012-006811/TEC/AA-1733.

VIEIRA E MELO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.523.285/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3416/2012 em João Pessoa, 12 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construção de uma edificação multifamiliar com fossa e vala (4 unidades), na Rua Projetada, LT 
07, QD L, LOT. Jardim Atlântico-Camboinha – Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-
005022/TEC/LO-3456.

NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 07.086.361/0001-41, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da 
Licença Prévia, para Edificação de um Condomínio Multifamiliar com 04 unidades e sistema de 
esgotamento sanitário, com 185,00m², localizado na Rua Felix Cordeiro, S/N LT 28, QD 990 – Nova 
Mangabeira, na cidade de João Pessoa – PB, onde o nº do Processo é 2012-006803/TEC/LP-1154.

HEYTOR GUSMÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.093.535/0001-
29, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3324/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Agenciamento marítimo, operação e apoio portuário em geral, representações 
e corretagens de cargas, na Rua Presidente João Pessoa – Nº 21 – Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-004450/TEC/LO-3378.

C & L COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.374.063/0001-50, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3213/2012 em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Móveis com Predominância em Madeira, a Av. Liberdade Nº 1979 – Galpão B – SESI 
- Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-001145/TEC/LO-2474.
 
ROGERIO JULIO BEZERRA GOMES – CNPJ/CPF Nº 753.797.324-53, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3496/2012 em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 - Prazo: 59 dias. Para a atividade de: 
Publicidade Volante Veículo CHEVROLET/MONTANA de Placa OEV 4726/PB COR PRATA – Em 
Toda Cidade e Região – Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-006610/TEC/AA-1670.

CERAMICA SANTA CECILIA – CECIDA – CNPJ/CPF Nº 09.353.418/0001-57, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
3111/2012 em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração 
de argila para uso na indústria de cerâmica vermelha, numa área de 26,9 hectares, referente ao 
Processo DNPM nº 846.549/2011, no Sítio Contento – Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 
2012-001039/TEC/LI-1306.

MARIA BERENICE RIBEIRO COUTINHO PAULO NETO - CPF Nº 133.139.084-20, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
LOP (2012-006793/2012), para Estação de areia, situado no Engenho Vigário – Santa Rita – PB.

F8-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.214.971/0001-86, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – 
Edificação Multifamiliar com 18 Unidades Habitacionais AC-985,94 – Valentina – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-006805/TEC/LP-1155.

DELMAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.038.986/0001-30, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3534/2012 em João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Bloco de 08 Apartamentos Multifamiliar, 04 Térreo e 04 pavimento superior com uma 
área de 413, 00m², na Rua Dorise Souza Viana, QD 152, LT 138 e 124 – Gramame Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004636/TEC/LO-3405.

NARCISO DE OLIVEIRA LIMA – CPF Nº 109.145.444-20, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar 
com 04 Unidades Habitacionais AC-185m² - Geisel – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006808/
TEC/LP-1156.

MANOEL CRUZ DE LUCENA ME – CNPJ Nº 41.207.572/0001-23, Inscrição Estadual: 16.100.546-2, 
situada Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, 315 – Jardim Cidade Universitária, nesta; que 
veio comunicar o extravio dos seguintes documentos fiscais: 2 talões de notas fiscais, tipo série 
“D”, consumidor, sendo um dos talões com folhas 0351 até 0400 e outro com folhas 0551 até 0600. 
Conforme Certidão de Ocorrência Policial datado de 18 de setembro de 2012.

ARGEMIRO CARLOS DE HOLANDA – CNPJ/CPF Nº 045.146.963-15, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3312/2012 
em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Galpão Comercial 
para fins de comércio para materiais de construção, na Av. 03, Parque da Esperança, QD 04, LT 
0010 – Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-004608/TEC/LO-3401.

GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 05.031.301/0002-87 Torna público requereu 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma de Licença de Previa, sob 
numero de processo  2012-006852, em João Pessoa, 18 de setembro 2012. Para a atividade de: 
Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores. Na(o) RUA CAR-
REIRO S/N. DISTRITO INDUSTRIAL,  PATOS- UF: PB

METALPLASTICO COMERCIO DE SUCATAS LTDA. - CNPJ/CPF: 11.088.414/0001-30 Torna 
público requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma Renovação 
de Licença de Operação, sob numero de processo  2012-006507, em João Pessoa, 05 de SETEM-
BRO 2012. Para a atividade de: Comercialização de Sucatas AC.: 720,0 M². Na(o) R.FRANCISCO 
GERMANO DE ARAUJO, S/N. SÃO SEBASTIÃO. PATOS- UF: PB

LEDA COMBUSTÍVEIS LTDA. - CNPJ/ CPF Nº 09.326.289/0001-08 Torna público requereu 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3447/2012 em João Pessoa, 13 de Setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para Atividade de: Comercio 
Varejista de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificantes. Na (o) RUA: ANANIAS SARMEN-
TO - S/N Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - UF: Processo: 2012-003161/TEC/LO-3069

RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA – CNPJ/CPF Nº 007.587.234-07 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3526/2012 em João Pessoa, 18 de setembro 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação Residencial Unifamiliar com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública 
da Cagepa.  Na(o)– Rua Randal Cavalcanti Pimentel- ST 01 QD 100, LT 366- LOT. JD. AMÉRICA 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. PROCESSO: 2012-006258/TEC/LO-3662

O grupo Hezb e Islami (Partido Islâmico) assumiu a autoria do atentado suicida, que foi provocado por uma mulher-bomba

Rebeldes sírios comba-
tiam as forças do governo 
perto de uma passagem de 
fronteira com a Turquia on-
tem e as balas disparavam 
rumo ao vizinho do norte 
que tem apoiado o levante 
contra o presidente Bashar 
al-Assad.

A revolta, iniciada há 
18 meses como um pro-
testo popular pacífico foi 
reprimido pelos militares 
de Assad e virou uma guer-
ra civil, na qual mais de 27 
mil pessoas morreram. O 
número de mortes por dia 
agora chega perto de 200. O 
mês passado foi o mais vio-
lento até agora.

Em outra tentativa para 
estancar o derramamento 
de sangue, o ministro das 
Relações Exteriores do Irã 
propôs uma nova missão 
regional de monitoramen-
to, antes de conversações 
com o presidente Assad em 
Damasco na quarta-feira, 
disse a mídia estatal irania-

na. Duas missões já fracas-
saram.

Do lado turco da fron-
teira com Tel Abyad, uma 
testemunha da Reuters ou-
via disparos esporádicos de 
artilharia pesada e viu am-
bulâncias nas proximida-
des. Uma autoridade turca 
disse que algumas casas da 
cidade de Akcakale foram 
atingidas por tiros e ao me-
nos uma mulher ficou feri-
da.

Ele afirmou que os re-
beldes estavam tentando 
conquistar o controle de 
Tel Abyad, que nos tempos 
de paz foi um ponto impor-
tante do comércio turco-sí-
rio. Os rumores são de que 
os rebeldes usaram armas 
contrabandeadas no ano 
passado.

Essa parece a primei-
ra tentativa dos insurgen-
tes de tomar uma zona de 
fronteira na província de 
al-Raqqa, - a maioria delas 
permanece pró-Assad.

Rebeldes combatem 
forças de ditador sírio

CONFLITO ÁRABE

Brasília – O ministro 
das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, recha-
çou ontem a possibili-
dade de intervenção ex-
terna no Irã na tentativa 
de encerrar o impasse 
em torno do programa 
nuclear desenvolvido no 
país. Patriota disse que 
“preocupa muito” as 
autoridades brasileiras 
as manifestações favorá-
veis a esse tipo de ação. 
O Irã sofre uma série de 
sanções por parte da co-
munidade internacional, 
que teme a fabricação 
de armas atômicas.

O governo do presi-
dente do Irã, Mahmoud 
Ahmadinejad, nega o 
uso não pacífico da tec-
nologia de energia nu-
clear desenvolvida no 
país. Segundo as autori-
dades iranianas, o pro-

grama nuclear será utili-
zado, entre outras áreas, 
na de saúde.

Patriota, que partici-
par do seminário Os de-
safios da Política Externa 
Brasileira em um Mundo 
de Transição, na Câmara 
dos Deputados, também 
mencionou a questão da 
busca pela paz entre is-
raelenses e palestinos. O 
chanceler disse que, até 
o final do ano, visitará 
Israel e a Palestina. Se-
gundo ele, é fundamen-
tal buscar uma solução 
pacífica para acabar com 
os conflitos que ultrapas-
sam séculos na região.

“É muito importan-
te lembrarmos de um 
acordo de paz de médio 
e longo prazo. É nesse 
sentido que mostra o 
perfil pacífico do Brasi”, 
disse o chanceler.

Brasil rechaça uma 
intervenção no Irã

PROGRAMA NUCLEAR
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CSP intensifica treinos
para as disputas da
Copa Paraíba Sub-21

JOGOS ESCOLARES

Atletas na categoria de 
15 a 17 anos competem
em outros esportes

Futsal abre as disputas hoje
P

A Paraíba segue movi-
mentada com as disputas de 
diversas modalidades em ní-
vel escolar. A partir de hoje, 
oficialmente, começam os Jo-
gos Escolares Categoria B da 
Primeira Região de Ensino, 
que vão até o dia 4 de outu-
bro. Os jovens estudantes da 
Grande João Pessoa, na cate-
goria de 15 a 17 anos, come-
çam a partir de hoje o sonho 
de estarem em novembro, 
representando o Estado nas 
Olimpíadas Escolares Brasi-
leiras, que será disputada em 
Cuiabá.

Ao todo, 67 escolas do 
ensino público e particular 
serão representadas por seus 
alunos e atletas nas 15 mo-
dalidades disponíveis para a 
edição deste ano. Serão dis-
putas no voleibol, handebol, 
basquete, futsal, futebol, na-
tação, atletismo, judô, tênis 
de mesa, xadrez, ciclismo, 
luta greco-romana, taekwon-
do, vôlei de praia e karatê . As 
modalidades de taekwondo, 
luta greco-romana e ciclismo 
serão realizadas somente na 
Etapa Estadual. Já a modali-
dade de karatê será realizada 
em caráter experimental, na 
categoria B, apenas na regio-
nal de João Pessoa.

Os campeões de cada 
modalidade dessa etapa vão 
representar a região de en-
sino na Etapa Estadual que 
começa no dia 16 do mês que 
vem em Patos, cidade que re-
cebeu a mesma competição 
na Categoria A, com jovens 
de 12 a 14 anos. Os campeões 
da Etapa Estadual serão os 
responsáveis por levaram a 
bandeira da Paraíba até Mato 
Grosso.

Apesar da competição 
está marcada oficialmente 
para começar hoje, a nata-
ção já teve início no último 
sábado e o futsal feminino 
na última segunda-feira. Os 
nadadores disputaram suas 
provas na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, enquanto os 
jogos do futebol de salão se-
rão também na Vila Olímpica, 
no Lyceu e no Colégio da Polí-
cia Militar. As disputas do fut-
sal masculino se iniciam hoje 
com 19 confrontos.

Já os jogos dos outros 
esportes coletivos como han-
debol, futebol de campo, bas-
quete e voleibol só começam 
mesmo na semana que vem, 
na próxima segunda-feira. As 
competições das modalida-
des individuais serão feitas 
em apenas um dia. O atletis-
mo será na próxima sexta-
feira a partir das 8h, na Pista 
de Atletismo do Unipê.

O judô, assim como o 
tênis de mesa tem início no 
mesmo horário, sendo que 
no sábado. As lutas serão no 
Ginásio Ronaldão, enquanto 
os jogos do tênis de mesa se-
rão na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho. O xadrez também 
é no sábado, mas começa às 
8h30. O karatê será apenas 
no dia 29, quando fechará a 
participação dos atletas das 
modalidades individuais.

Segundo José Hugo, um 
dos coordenadores dos Jogos 
Escolares, que tem organiza-
ção da Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Lazer, o intuito 
é fazer com que essa compe-
tição tenha o mesmo sucesso 
do campeonato da Categoria 
A. “Em Patos conseguimos 
realizar um grande trabalho 
na categoria de 12 a 14 anos 
e agora, com 15 a 17 faremos 
com o mesmo empenho. O 
Governo vem mostrando que 
está lado a lado dos atletas 
para que brilhem no cenário 
nacional”, frisou o professor.

Pedro Alves
Especial para A União

 A equipe de futsal 
feminino da ADM volta 
às quadras para repre-
sentar a Paraíba em mais 
uma competição nacio-
nal, a VIII Taça Brasil Cor-
reios de Futsal Sub-20, 
na cidade de Cuiabá, no 
Mato Grosso, entre os 
dias 24 e 30 deste mês. 
De 13 a 19 de agosto, a 
equipe de Mangabeira 
disputou a competição 
na categoria Sub-17 em 
João Pessoa. A delega-
ção paraibana viaja no 
póximo domingo com o 
objetivo de conseguir o 
acesso à elite nacional do 
futebol de salão.

A competição acon-
tecerá de 24 a 30 de se-
tembro e será disputada 
no Ginásio Desportes 
Professor João Batista 
Jaudy, na Cidade Univer-
sitária Gabriel Novis Ne-
ves (Universidade Federal 
de Mato Grosso-UFMT).

“O pessoal da Uni-
versidade está nos dan-
do todo apoio. O giná-
sio tem capacidade para 
2.400 pessoas e está de 

portas abertas para rece-
ber o público de Cuiabá. 
A organização está fluin-
do bem. Tudo está se en-
caminhando”, disse Már-
cio Alencar, diretor de 
futsal do Uirapuru, time 
sediante.

O Uirapuru (MT) e 
mais nove times, que 
estão divididos em dois 
grupos, vão brigar pelo 
título da sétima edição 
da Taça Brasil - Primeira 
Divisão. 

No Grupo P1 estão 
Colégio Militar (TO), E. 
C. Ninho de Águias (AM), 
Clube Storil (MS), IFPI (PI) 
e Mixto E. C. (MT). No P2 
as equipes do A. A. Ui-
rapuru (MT), A.D. Fenix 
Futebol Feminino (RO), 
ADM (Mangabeira-PB), 
ABC F. C. (RN) e C. A. In-
dependente (RR).

Na primeira fase da 
Taça Brasil, que terá a 
sua abertura oficial às 
19 horas, do próximo 
dia 24, serão disputadas 
cinco rodadas. Depois, 
as duas equipes melho-
res classificadas do P1 

ADM de Mangabeira vai disputar a competição em Mato Grosso
tAçA brASil de futSAl

Paraíba mostra força na etapa final
do Brasileiro em diversas divisões

Não importa a idade, se 
é mais de cinquenta, de trin-
ta e cinco anos, ou abaixo dos 
dezoito, a Paraíba sempre está 
entre os melhores no surf na-
cional. O Estado voltou com os 
respectivos títulos por idade 
nessas divisões na etapa final 
do Brasileiro de Longboard na 
Praia de Ipojuca, em Pernam-
buco. Os títulos vieram através 
de Linho Pereira Neto, na ca-
tegoria Supermaster, de Júnior 
Manteiga, na Master e de Thia-
go Lucas, na Júnior.

O cinquentão Linho, co-
nhecido como “Gatão”, e o jo-
vem Thiago “Buchecha” confir-
maram seus títulos nacionais 

com vitórias incontestáveis 
na etapa decisiva. Manteiga 
foi quarto surfando a decisão 
como campeão 2012 por ante-
cipação, a exemplo dos outros 
conterrâneos campeões brasi-
leiros sobre o pranchão.

Já nas disputas com pran-
chas convencionais, na Baía 
de Maracaípe, quem também 
trouxe o título para a Paraíba 
foi Saulo Carvalho, que venceu 
o torneio Master 2012 no últi-
mo domingo. Saulo venceu o 
potiguar Joca Júnior, e agora os 
dois vão representar o Brasil 
no International Surfing Asso-
ciation (ISA) que será realizado 
no início de 2013 no Equador.

Semifinais
Outras disputas que a Pa-

raíba também se destacou foi 
também nas competições com 
pranchões, em que o líder da 
categoria Open do Longboard, 
Alessandro Mendes, que ga-
rantiu o quinto lugar na eta-
pa desse fim de semana. Já no 
Feminino Profissional, Silvia 
Pontes ficou a poucos pontos 
da final que contou com Eliane 
Andrade, paraibana radicada 
no Rio Grande do Norte, que 
ficou em terceiro e eliminou a 
conterrânea.

Na Master dos pranchões 
por pouco não aconteceu a 
terceira vitória da Paraíba com 

Johnson Jacques, que liderava 
até a contagem regressiva em 
que o baiano Rogério Vascon-
celos conseguiu uma boa onda 
que lhe proporcionou a melhor 
nota na bateria, garantindo en-
tão a virada.

No Pranchão Profissional 
o surfista pernambucano Hal-
ley Batista dominou as baterias 
do domingo e pode, no próximo 
fim de semana, vencer também 
a etapa final do Nordestino de 
Surf Profissional caso repita as 
performances nas pranchas pe-
quenas, que contará com vários 
surfistas profissionais paraiba-
nos a exemplo de Ulisses Meira, 
Raphael Seixas e Yure Nogueira.

Depois de concluída a participação dos meninos de 12 a 14 anos, agora será a vez da categoria de 15 a 17 anos dos Jogos Escolares

e P2 seguem para a se-
mifinal. A partida final 
acontecerá no domin-
go, dia 30 deste mês, às 
10 horas. Sobem para a 
Divisão Especial os dois 
primeiros colocados da 
competição.

 AdM
Com uma base mon-

tada desde a temporada 
passada, quando vence-
ram o Campeonato Pa-
raibano da categoria, as 
meninas iniciaram os trei-

namentos em abril. E ga-
nharam alguns reforços 
para a disputa da com-
petição. Destaque para a 
experiente ala Manuella, 
que já defendeu as cores 
do ABC e recentemente 
estava no Alecrim.

A expectativa é de 
trazer o título. Isso nin-
guém nega. Mas o res-
peito pregado às adver-
sárias controla a euforia 
da comissão técnica, co-
mandada pelo treinador 
Claudiano Herculano. 

Segundo ele, o time está 
“afiado” e tem tudo 
para fazer valer a tradi-
ção que a Paraíba tem 
no futsal feminino.

Sabemos da quali-
dade das equipes que 
vamos encontrar pela 
frente, mas, diante do 
investimento feito e dos 
treinos realizados, o nos-
so objetivo é, pelo me-
nos, assegurar uma das 
duas vagas na Divisão Es-
pecial" Claudiano

“Estamos viajando 
com o intuito de chegar 
entre os primeiros. Sa-
bemos da qualidade das 
equipes que vamos en-
contrar pela frente, mas, 
diante do investimento 
feito e dos treinos reali-
zados, o nosso objetivo 
é, pelo menos, assegurar 
uma das duas vagas na 
Divisão Especial - disse 
Claudiano.

Como forma de in-
tensificar a preparação, 
a ADM está participan-
do do Estadual da ca-
tegoria Adulto. Uma 
fórmula que deu certo, 

apesar da diferença de 
idade. 

As meninas ocupam 
atualmente a segunda 
colocação do campeo-
nato. Somam 23 pontos, 
sete vitórias, dois empa-
tes e apenas uma derro-
ta, sofrida contra a líder 
Servicar.

“Foi importante para 
o elenco, pois pudemos 
avaliar todas e dar o rit-
mo de jogo necessário. 
Além do mais, tivemos 
a oportunidade de en-
frentar adversários mais 
fortes e qualificados, até 
mesmo pela idade. Acre-
dito que foi uma experi-
ência significativa e que 
vai nos ajudar bastante 
no Brasileiro”, acrescen-
tou o técnico.

As paraibanas estão 
no grupo P2 da compe-
tição, juntamente com 
o ABC-RN, A.A Uirapu-
ru-MT, C.A Independen-
te-RR e A.D Fênix-RO. 
A estreia da ADM está 
marcada para o dia 24, 
às 16h, contra o Inde-
pendente.  

No mês passado, meninas da ADM disputaram o Sub-17 na capital
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Brasileira assume a liderança
no ranking mundial de judô
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AMADOR

Sarah Menezes ganhou o 
ouro olímpico nos Jogos
de Londres este ano

A Federação Paraibana de Futebol decidiu adiar o 
início da Copa Paraíba que vale a segunda e última 
vaga do Estado para a Copa do Brasil de 2013. A com-
petição que teria sua abertura no próximo domingo, 
foi transferida para a quarta-feira, dia 26, devido ao 
Treze Futebol Clube estar disputando o Campeonato 
Brasileiro da Série C. Uma outra decisão tomada pela 
FPF foi em relação aos jogos do Galo da Borborema. 
Todas as suas partidas na Copa Paraíba serão reali-
zadas as quartas-feiras, medida justa devido o time 
está representando o Estado na terceira divisão.

Copa Paraíba

O que acontece com 
Mano Menezes?

A Seleção Brasileira volta a jogar hoje sob o coman-
do de Mano Menezes. É uma partida que poderá medir o 
poder de fogo do treinador, pois, o time estará enfren-
tando a Seleção Argentina. Tudo bem que os jogadores 
estrangeiros não estão na partida, mas, servirá para o 
Brasil medir forças com os Los Ermanos.

Há quem diga em âmbito nacional que exista uma 
campanha “fora Mano” e que Felipão, o mesmo que foi 
recém dispensado do Palmeiras possa ocupar o cargo de 
treinador da Seleção Brasileira. Mano já disparou sobre 
o seu colega de profissão avisando que não tem medo 
de “sombras”, mas, é público e notório que os dias dele 
estão contados na amarelinha.

Ao assumir a Seleção Brasileira, Mano prometeu 
“resgatar” o velho futebol brasileiro. Mas como as coisas 
não progrediram, ele voltou a convocar alguns jogadores 
da era Dunga, mas, em seguida, decidiu focar apenas na 
formação da Seleção Olímpica.

Em Londres, até começou bem e sonhou com a 
medalha de ouro. Na hora de decidir, no entanto, não foi 
feliz. Primeiro por escalar mal seu time e segundo porque 
parte dos atletas que ele escalou não tinha qualidade 
para estar lá.

Ao voltar ao Brasil, Mano percebeu que seu pres-
tigio por aqui estava abalado. Sua esperança era reagir 
diante de África do Sul e China, amistosos meia boca 
acertados pela CBF. Não foi feliz. Foi vaiado depois do 
jogo contra os africanos e só ganhou dos chineses devi-
do a fragilidade técnica e tática deles.

Pior é que diante de seus seguidos fracassos, Mano 
já fala até em voltar a chamar jogadores como Ronaldi-
nho Gaúcho e outros. Ou seja: para quem ia “resgatar” 
nosso futebol, ele já pensa em voltar a um passado 
recente que não deu certo.

O Flamengo-RJ, que está 
caindo pelas tabelas da Sé-
rie A, não terá o meio-cam-
pista Muralha para o jogo 
contra o Atlético-GO, no 
próximo domingo, no Serra 
Dourada. Ele está entregue 
ao Departamento Médico.

Sem Muralha

Os jogadores do Campinense ganharam uma motivação 
a mais para o jogo diante do Baraúnas, que acontece no 
próximo domingo, no Estádio Nogueirão, e vale o acesso 
para a Série C do Campeonato Brasileiro. O presidente 
rubro-negro, William Simões, prometeu um bicho de R$ 
120 mil em caso de classificação. O dirigente aproveitou 
a oportunidade para ressaltar a confiança que deposita 
sobre o elenco, principalmente quando joga fora de casa. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Os técnicos de diversas 
modalidades esportivas na 
Paraíba se solidarizaram 
com o Governo do Estado 
em relação a possibilidade 
dos mesmos também virem 
a ser contemplados com o 
Programa Bolsa Atleta.

Bolsa Atleta

Bicho de R$ 120 mil

A judoca Sarah Mene-
zes, medalhista de ouro 
nos Jogos Olímpicos de 
Londres, se tornou a nova 
líder do ranking mundial 
na categoria até 48kg. Sem 
competições entre agosto 
e setembro, a (Federação 
Internacional de Judô) FIJ 
atualizou o ranking ontem.

Sarah passou a japo-
nesa Tomoko Fukumi com 
1.738 pontos contra 1.550 
da rival. O ouro olímpico va-
leu a liderança para a brasi-
leira. Sarah Gabrielle Cabral 
de Menezes, que nasceu em 
Teresina, no dia 26 de mar-

ço de 1990, entrou para a 
história do esporte nacio-
nal ao se tornar a primeira 
mulher do país a conquistar 
uma medalha de ouro neste 
esporte em Jogos Olímpicos.

Ela participou de Pe-
quim 2008 aos 18 anos, 
sendo derrotada na primei-
ra luta. Bicampeã mundial 
júnior de 2008 e 2009, em 
dezembro de 2010 conquis-
tou a medalha de bronze no 
Grand Slam da cidade de 
Tóquio, evento do Circuito 
Mundial da Federação In-
ternacional de Judô, e em 
dezembro de 2011 ganhou a 
medalha de prata no Grand 
Slam de Judô em Paris.

Nos jogos Pan-Ameri-
canos de 2011, em Guadala-

jara, ficou com o bronze de-
pois de derrotada numa das 
etapas preliminares pela 
cubana Dayaris Mestre.

Nos Jogos Olímpicos de 
Londres 2012, Sarah foi a 
primeira atleta a conquistar 
uma medalha de ouro para 
o judô feminino do Brasil. 
Ela quebrou o jejum brasi-
leiro de 20 anos sem meda-
lhas de ouro olímpicas nes-
te esporte, que vinha desde 
a vitória de Rogério Sam-
paio em Barcelona 1992. Na 
final, ela derrotou Alina Du-
mitru, da Romênia, campeã 
olímpica em Pequim 2008.

Já Mayra Aguiar, bronze 
em Londres, continuou na 
segunda posição da cate-
goria até 78kg. Rafael Silva, 

medalhista de bronze, su-
biu um nome na lista de até 
100kg e é o segundo.

Tiago Camilo, prata em 
Sydney-2000 e bronze em 
Pequim-2008, subiu da oi-
tava para a sétima coloca-
ção na categoria até 90kg.

Já Leandro Guilheiro 
(81kg) e Leandro Cunha 
(66kg) perderam coloca-
ções.

Guilheiro caiu uma po-
sição e agora é o terceiro 
do mundo. Cunha teve uma 
queda mais significativa e 
despencou do oitavo para o 
16º lugar.

A próxima competição 
será a Copa do Mundo do 
Uzbequistão, no próximo 
fim de semana.

Sarah Menezes é a líder mundial na categoria até 48Kg nos meses de agosto e setembro, em ranking da Federação Internacional

Mundial de Luta de Braço quebra
estigmas e mulheres se destacam

 O Mundial de Luta de 
Braço - o popular “braço de 
ferro” - realizado no último 
fim de semana na cidade 
paulista de São Vicente ser-
viu para quebrar uma série 
de estigmas. Um deles diz 
respeito à imagem de ser 
um esporte de machões e 
brutamontes. Eles estiveram 
por lá, mas não sozinhos. As 
mulheres roubaram a cena, 
de bela com a sueca Sarah 
Backman e fera com a brasi-
leira Chris Regiane.

Sarah Backman foi una-
nimidade no assédio. Apesar 
dos braços torneados e as cos-
tas de “nadadora”, a fortona 
teve de atender, por causa da 
sua beleza, a dezenas de pedi-
dos de fotos de colegas atletas 
e torcedores.  Entre as feras, o 
Brasil teve seus melhores re-
sultados com os quatro ouros 
da “doidona” Chris. 

A atleta de 50 anos é 
uma professora de geogra-
fia e, mesmo contra meninas 
de bem menos de 30 anos, 
gritou, fez caretas e impres-
sionou por não deixar barato 
em nenhuma disputa.

A Seleção Brasileira en-
cerrou o Mundial com a se-
gunda colocação no quadro 
geral de medalhas, atrás ape-
nas da grande favorita russa, 
que dominou no ouro. Fo-
ram 23 pódios com presença 
verde-amarela, com direito a 
oito títulos conquistados.

O destaque
Aos 12 anos, Chris Re-

giane Teodoro de Souza 
era uma garota hiperativa. 
De origem muito pobre em 
Campo Grande-MS, tinha au-
las de violão e teclado para 
distraí-la e mostrava talento 
em qualquer esporte que se 
envolvesse no colégio. Até 
mesmo em duelos de “braço 
de ferro” com os colegas. 

E foi nesta modalidade, 
mais de três décadas depois, 
que ela acabaria achando 
seu caminho. De jeito “doi-
dão”, como ela mesmo se 
define, a atleta mais vence-
dora do Mundial de Luta de 
Braço se destaca pela garra 
em suas lutas e também pelo 
jeito sincero de falar de sua 
vida.

A lutadora de 50 anos 
é homossexual. Casada com 
uma companheira de Sele-
ção Brasileira, admite que 
sofreu muito preconceito e 
que, diferentemente do que 
esperava, teve de romper 
muito mais barreiras no es-
porte do que em seu traba-
lho principal, como profes-

sora de Geografia no Mato 
Grosso do Sul. 

Mas chegou a São Vicen-
te com respeito conquista-
do e foi a atleta com maior 
número de ouros: quatro 
- nas categorias Master e 
Deficiente, já que é surda de 
um ouvido - e uma prata no 
Adulto.

A lutadora de 50 anos é homossexual e sofre muito preconceito

FOTOS: Divulgação



CSP ajusta o time para a estreia
copa paraíba

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Adversário será o Treze 
na quarta-feira, dia 26, 
no Estádio da Graça

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) realiza os últimos 
ajustes para enfrentar o Tre-
ze, na estreia das duas equi-
pes, na Copa Paraíba Sub-21, 
que acontecerá na quata-fei-
ra, dia 26, no Estádio Leo-
nardo Vinagre da Silveira, a 
Graça, em Cruz das Armas. 
O duelo entre o campeão e o 
vice do Campeonato Paraiba-
no/2011 inicia a briga pela 
segunda vaga – a primeira é 
do Campinense, atual cam-
peão estadual – na Copa do 
Brasil/2013. 

O Tigre vem de dois 
amistosos na fase de prepa-
ração, onde perdeu para ao 
Sport do Recife/PE (1 a 0), 
no CT do Leão da Ilha, em 
Recife/PE, e goleou o selecio-
nado de Alagoinha (4 a 0), no 
último domingo, no interior 
paraibano. 

Para brigar pelo título o 
azulão formou um grupo de 
28 atletas, com jogadores da 
base e alguns reforços para 
deixar a equipe mais forte e 
competitiva. Estão de volta 
ao time, Ferreira (goleiro), 
Jailson e Carioca (laterais 
direito e esquerdo), Peu e 
Pelado (volantes), Formiga 
(meia), Claudinho, Rafael 
Paraíba e Carlinhos Caaporã 
(atacantes), que defenderam 
a Desportiva Guarabira no 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão deste ano. 
As “novas caras” são Felipe 
da Silva e Suélio Albuquer-
que (zagueiros), Dionatha 

Dinho (volante), Ânderson 
Paraíba (meia), Soares e An-
dré Lima (atacantes). Com 
uma base já formada e com 
treinos técnicos e táticos no 
campo do Santos, no Conjun-
to Ernesto Geisel, o treina-
dor Ramiro Sousa, começa a 
montar o time para encarar o 
Galo da Borborema em seus 
domínios. 

Ele aproveitou os dois 
amistosos que realizou para 
observar o grupo e definir o 
que tem de melhor para co-
meçar vencendo na dispu-
ta. O comandante do azulão 
sabe que será uma competi-
ção acirrada, com mais dois 
concorrentes tradicionais do 
futebol paraibano, que che-
gam para brigar pela vaga 
na disputa nacional. “Ape-
sar da Copa contar com três 
equipes a coisa não será fácil 
para ninguém, onde quem 
não tiver competência ficará 
no meio do caminho. Feliz-
mente temos atletas que já 
fazem parte do grupo, com 
alguns reforços que vieram 
para dar mais qualidade ao 
time”, disse. 

Um dos mais experien-
tes do grupo, o goleio Fer-
reira, aposta que o CSP tem 
condições de brigar pelo tí-
tulo, pelo trabalho que vem 
realizando nos últimos anos, 
trabalhando com as divisões 
de base. Motivado e confian-
te em fazer boas exibições 
novamente com a camisa do 
Tigre, Ferreira, deseja parar 
o ataque galista na estreia. 
“Pegar o Treze de cara é um 
bom teste para quem almeja 
brigar pelo título. Estou trei-
nando muito para não decep-
cionar e evitar levar gol do 
galo”, comentou.

Além da Copa Pa-
raíba Sub-21 o CSP 
foca as atenções para 
a Copa Carpina de 
Futebol Sub-16, na 
estreia da equipe, 
diante do Internacio-
nal-RS, na próxima se-
gunda-feira, às 15h30, 
no Estádio Municipal 
de Carpina, interior 
pernambucano. 

Após pegar o Co-
lorado o representan-
te paraibano encara 
a Associação Atlética 
São Francisco do Con-
de-BA, em Limoeiro-PE, 
às 9h30, na terça-feira 
(25) e encerra a parti-
cipação na fase classi-
ficatória do Grupo B, 
contra o Santa Cruz-PE, 
na quarta-feira (26), às 
19h, em Carpina-PE. 

Com término pre-
visto para o dia 29 
deste mês, a competi-
ção conta com clubes 
tradicionais do fute-
bol brasileiro, como 
Grêmio-RS, Interna-
cional-RS, Botafogo
-RJ, Vitória-BA, Bahia, 
Associação Atlética 
São Francisco-BA, 
Fortaleza-CE, Ceará-
CE, ABC-RN e Améri-
ca-RN, CRB-AL, Sport 
Clube Recife-PE, San-

ta Cruz-PE, Náutico-PE, 
Porto de Caruaru-PE, 
Ypiranga-PE, Serra Ta-
lhada-PE e Expressinho 
de Carpina-PE. 

Com um grupo 
de 18 atletas, Rami-
ro, conta com alguns 
destaques no elen-
co, como Diego Pra-
do (goleiro), Evandro 
José (zagueiro), Valber 
Santana e Leonardo 
Luiz (volantes), Ranieri 
Normando e Everton 
Caique (meias) e Edu-
ardo Bruno (atacante). 
Apesar de participar 
de um grupo forte, 
o técnico do azulão, 
aposta nas boas reve-
lações do time parai-
bano e na classificação 
para a próxima fase. 

Segundo ele, pe-
gar o Internacional/RS 
na estreia é um teste 
formidável para a ga-
rotada que buscará 
fazer o melhor para 
o futebol paraibano. 
“É bom para avaliar o 
nível da disputa, que 
terá clubes tradicionais 
do país. Acredito na 
motivação e confiança 
dos atletas em fazer o 
melhor e tentar a vaga 
na próxima fase”, ob-
servou Ramiro. 

Equipe também disputa
a Copa Carpina Sub-16

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTOS: Carlinhus Marques/Divulgação

Botafogo procura adversário para 
realizar um amistoso no sábado

O Botafogo deseja fa-
zer um amistoso no próxi-
mo sábado, antes da estreia 
da equipe na Copa Paraíba 
Sub-21, que iniciará no pró-
ximo domingo, entre Centro 
Sportivo Paraibano (CSP) e 
Treze, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas. Possi-
velmente o time jogará fora 
da Paraíba - falta definir o 
adversário - para que o trei-

nador Pedro Manta possa ob-
servar e começar a definir o 
time para a estreia na compe-
tição, que dará a segunda vaga 
– a primeira é do Campinense 
- na Copa do Brasil/2013. 

Na reta final de prepa-
ração o comandante alvine-
gro começa a mostrar o novo 
Botafogo para a disputa, com 
atletas da base e os reforços 
que estão chegando à Mara-
vilha do Contorno, no Cristo 

Redentor. Quem chegou no 
início da semana foi o zaguei-
ro Telvin, que veio do Sport 
do Recife/PE e o atacante Ci-
cinho, que passou pelo inte-
rior do futebol paulista. A ex-
pectativa é a contratação de 
mais um goleiro, que brigará 
pela vaga com Neto e Andre-
zo, com chegada marcada 
para a próxima sexta-feira. 

De acordo com Manta o 
momento é de definir quem 

vai para o jogo, numa disputa 
acirrada contra CSP e Treze, 
na busca do título e o direito 
de representar o Estado na 
Copa do Brasil/2013. “Será 
um desafio acirrado, contra 
concorrentes que estão re-
forçados e tem uma base for-
mada nas divisões de base. 
Quero um Botafogo forte e 
preparado para brigar pela 
vaga”, ressaltou o técnico bo-
tafoguense. 

O sucesso do Treze na Série C 
do Campeonato Brasileiro não é 
só dentro de campo, mas nas ar-
quibancadas do Estádio Amigão. 
Quarto colocado do Grupo A, com 
16 pontos ganhos, o Galo da Borbo-
rema vem dando show de público 
pagante na competição. 

Nos sete jogos realizados na 
Serra da Borborema o time reuniu 
um público de 61 mil pagantes, com 
uma média de 8.837 torcedores por 
jogo, integrando os vinte melhores 
clubes brasileiros, em todas as séries 
do futebol nacional.  O represen-
tante paraibano na Terceirona é o 
160 colocado, na frente de clubes de 
ponta do futebol nacional, como Flu-
minense-RJ, Vasco-RJ, Palmeiras-SP , 
Santos e tantos outros. 

No último domingo, na vitória 
contra o Santa Cruz-PE (2 a 1), pela 
12a rodada da Série C o bicampeão 
paraibano (2010 e 2011) reuniu um 
público pagante de 14.181, fazen-
do uma grande festa no Estádio 
Amigão. Para o gerente de futebol 
galista, Josimar Barbosa, o Joba, o 
torcedor do Treze sempre foi fiel em 
todos os momentos, principalmente 
dando a resposta a todos aqueles 
que não queriam a participação do 
clube na Série C. 

“É uma prova do amor e paixão 
que a torcida tem pelo clube, dando 

Torcida do Treze dá show na arquibancada
e supera equipes da Série a do brasileiro

PúBLiCO

uma resposta maravilhosa e fazendo 
a festa em todas as partidas da equi-
pe em Campina Grande. Queremos 
agradecer o apoio que o galista tem 
pelo time, sendo o décimo segundo 
jogador em campo”, disse Joba. 

Campinense 
O Campinense aposta na re-

trospectiva de conseguir os re-
sultados positivos nas últimas ro-
dadas da Série D para vencer o 
Baraúnas-RN, no próximo domin-
go, às 16h, no Estádio Manoel No-
gueira, o Nogueirão, em Mossoró/
RN, no jogo de volta pelas quartas 
de final. Na fase classificatória do 
grupo A3 a Raposa venceu o Pe-

trolina-PE (3 a 1) , no Estádio Paulo 
de Sousa Coelho, no interior per-
nambucano, quando necessitava 
ganhar, desclassificando o Hori-
zonte-CE, principal concorrente 
pela vaga na fase seguinte. 

Nas oitavas de final, após ga-
nhar do Centro Sportivo Alagoano 
(CSA-AL), por 2 a 1, em seus domí-
nios o rubro-negro obteve o empa-
te (0 a 0), no Estádio Rei Pelé, na 
capital alagoana. 

   Uma retrospectiva que tenta-
remos manter é voltar a Campina 
com a vaga. Todos estão unidos e 
apostando que o Campinense ven-
cerá mais outro desafio na compe-
tição a vaga”, disse. 

Jogadores do CSP durante treinamento visando as disputas da Copa Paraíba Sub-21 que começa no próximo domingo em João Pessoa

Torcida do Galo exibe o seu bandeirão antes do jogo contra o Santa no Amigão

FOTOS: Hiran Barbosa/Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de setembro de 2012

NACIONAL
& Mundo

Partida marca o retorno 
de Luiz Fabiano à Seleção 
após dois anos

Brasil x Argentina em Goiânia
SUPERCLÁSSICO DAS AMÉRICAS

Marcelo Oliveira se 
empolga com 1 a 1

Galo faz as contas 
para a liderança

Santos já pensa em 
vaga na Libertadores

Celso Roth pode ser 
demitido do Cruzeiro

Peruano deve ser 
novidade no Timão

CBF confirma jogo 
contra o Iraque

Mesmo com o empate em 1 a 1 com o 
Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira gostou do 
que viu. À frente do Vasco há menos de uma 
semana, o comandante destacou o esforço 
de sua equipe para tentar bater o adversário.
Mesmo perdendo a chance de encostar nos 
líderes, Marcelo Oliveira ressaltou que o 
ponto do empate já é bem-vindo fora de casa. 
“O Vasco foi para cima do Cruzeiro. Ajustamos 
o setor de marcação, buscamos o ataque o 
tempo todo, mas eles também apertaram. 
Foi um resultado justo.”, disse.

O returno do Atlético-MG não vem 
agradando: com apenas duas vitórias 
nos últimos seis jogos, o aproveitamento 
alvinegro é de apenas 44%. Mas o Galo pensa 
nas próximas duas partidas como cruciais 
para as pretensões no Brasileiro: caso vença 
Grêmio e Flamengo, a liderança estará 
assegurada, além de afastar os gaúchos na 
tabela. A derrota para o Náutico, na última 
rodada, precisa ser deixada para trás, 
segundo o técnico Cuca. “Foi uma situação em 
que o dia foi ruim e perdemos”, disse.

Com a vitória sobre o Coritiba no 
último domingo, o Santos chega a 33 pontos 
e à 10a colocação no Campeonato Brasileiro. 
Mesmo tendo uma diferença significativa do 
Vasco (último time a integrar o atual G4), 
o Peixe já vê possível o sonho de povoar 
a parte mais alta da tabela. No entanto, o 
comandante santista Muricy Ramalho adota 
uma postura mais cautelosa em relação à 
classificação para a Libertadores. “Sonhar, 
nós podemos até sonhar, mas está muito 
difícil”, afirmou o comandante.

O Cruzeiro não conseguiu até agora 
encontrar um padrão de jogo no Brasileiro, 
grande preocupação do técnico Celso Roth. 
Porém, se manteve entre os oito primeiros 
durante 22 das 25 rodadas disputadas na 
competição. Mas uma derrota diante do São 
Paulo, no próximo domingo, pode custar o 
cargo do treinador cruzeirense. “Temos um 
gráfico de como está nosso desempenho. É 
um sobe e desce. Não queremos isso. Repito 
pela enésima vez, não estamos conseguindo 
resultado técnico”.

 Enquanto a maior parte do elenco 
corintiano aproveitava merecido descanso 
depois da vitória sobre o arquirrival Palmeiras, 
o atacante Paolo Guerrero treina forte no CT 
do Parque Ecológico. O peruano corre contra 
o tempo para ficar à disposição do técnico 
Tite na partida do próximo domingo, contra 
o Botafogo, no Rio. O atacante sofreu nos 
últimos dias com uma torção no tornozelo 
direito, tornado-se desfalque para o técnico 
Tite. Ele deve ser relacionado para o jogo 
contra os botafoguenses.

A CBF anunciou que a Seleção 
Brasileira irá reencontrar um dos maiores 
ídolos de sua história em outubro. Isso 
porque o Brasil de Mano Menezes fará 
amistoso diante do Iraque, treinado por Zico, 
no próximo dia 11, na Suécia. Com isso, os 
principais times do país ficarão desfalcados 
em mais uma rodada decisiva do Brasileirão, 
a 29ª, que tem jogos como o São Paulo 
de Lucas visitando o Vasco de Dedé e o 
Internacional de Leandro Damião recebendo 
o Atlético-MG de Réver.

Curtas

A Seleção Brasileira en-
frenta hoje a Argentina pela 
primeira partida  do Super-
clássico das Américas. O jogo 
ocorre às 22h, no estádio Ser-
ra Dourada, em Goiânia. Luis 
Fabiano é a principal novidade 
do time comandado por Mano 
Menezes. ele retorna ao grupo 
após ter atuado pela última vez 
na Copa do Mundo de 2010.

Ontem, o técnico Mano 
Menezes surpreendeu e apos-
tou em uma base formada por 
jogadores dos rivais paulistas 
Corinthians e São Paulo duran-
te o último treino da Seleção 
Brasileira antes de duelo con-
tra a Argentina. em atividade 
realizada no local da partida 
de hoje à noite, o treinador 
optou pela seguinte forma-
ção: Jefferson; Lucas Marques, 
Dedé, Réver e Fábio Santos; 
Ralf, Paulinho e Jadson; Lucas, 

Neymar e Luis Fabiano. 
Com isso, Mano testa uma 

equipe totalmente nova, apro-
veitando a ocasião de só ter 
convocado atletas que atuam 
no Brasil. Os estreantes Lucas 
Marques e Fábio Santos foram 
as maiores surpresas da ativi-
dade e ficaram com a forma-
ção titular durante o treino, 
assim como o atacante Luis Fa-
biano, de volta ao time depois 
de dois anos. 

O restante do elenco per-
maneceu treinando cruzamen-
tos e finalizações do outro lado 
do campo, enquanto os titula-
res faziam atividade tática co-
mandada por Mano.

No ano passado, o Brasi 
conquistou o título do Super-
clássico das Américas ao empa-
tar em 0 a 0 no Brasil e vencer 
os argentinos por 2 a 0, em solo 
adversário. 

Este ano, as duas seleções 
já se enfrentaram e o Brasil 
perdeu por 4 a 3, em prepara-
ção para os Jogos Olímpicos de 
Londres 2012.

8/6/2005         Argentina    3 x 1  Brasil -  Eliminatória para a Copa
29/6/2005       Argentina    1 x 4  Brasil  - Copa das Confederações      
3/9/2006        Brasil           3 x 0  Argentina - Jogo Amigável
15/7/2007       Brasil      3 x 0  Argentina - Copa América
18/6/2008       Brasil              0 x  0  Argentina - Eliminatória para a Copa
5/9/2009         Argentia      1 x 3  Brasil - Eliminatória para a Copa 
17/11/2010     Brasil      0 x 0  Argentina - Jogo Amigável  
14/9/2011       Argentina     0 x 0  Brasil - Superclássico das Américas
28/9/2011         Brasil               2 x 0    Argentina - Superclássico das Américas
9/6/2012         Brasil           3 x 4  Argentina - Jogo Amigável                

Os 10 últimos confrontos

Pelo menos da parte do Grê-
mio, a novela terminou. Na tar-
de de ontem, o presidente Paulo 
Odone oficializou a desistência de 
contratar Paulo Henrique Ganso, 
do Santos. O caminho, agora, está 
livre para o São Paulo.

Em um comunicado no site ofi-
cial, o presidente do clube afirmou 
que um contato entre o jogador e 
o técnico Vanderlei Luxemburgo 
foi decisivo para a desistência.

“Em virtude da manifesta-
ção do jogador Paulo Henrique 
Ganso ao treinador gremista, 
Vanderlei Luxemburgo, sobre 
sua preferência por jogar em São 
Paulo, o Grêmio deu por encerra-
das as negociações pelo atleta”, 
diz a nota.

Luxemburgo e Ganso conver-
saram na noite de segunda-feira 
e voltaram a se falar durante on-
tem. Na conversa, o meia reforçou 
o desejo de jogar no clube do Mo-

rumbi. Sem acordo com o meia e 
com o DIS, grupo que cuida dos in-
teresses do jogador, o Grêmio não 
tentará mais comprar os 45% dos 
direitos econômicos por R$ 23,8 
milhões.

O interesse em contratar Gan-
so surgiu na última quarta-feira. 
Desde então, a direção procurou o 
Santos para negociar. Teve a pre-
ferência até segunda-feira, dia em 
que teria de conseguir investido-
res para bancar a quantia. Mesmo 
com a ajuda de Vanderlei Luxem-
burgo e Elano, ex-colegas de San-
tos que falaram com o jogador, 
não houve acerto. O Grêmio tem a 
informação de que o camisa 10 do 
time praiano deseja se transferir 
para o Tricolor Paulista. 

O São Paulo, por sua vez, teve 
a terceira proposta rejeitada pelo 
Santos na segunda-feira. Mas, com 
a saída do Grêmio, tem caminho 
livre para acertar com o camisa 10. 

Grêmio desiste de Ganso
A NOVELA CONtINUA

89 brasileiros 
disputam a Copa 
dos Campeões 
da Europa 2012

Craque do time, coad-
juvante importante, reserva, 
ídolo consagrado, jovem reve-
lação, aposta em fase de adap-
tação, promessa para o futuro, 
veterano decadente, figurante 
no elenco, contratação milio-
nária, integrante da lista de 
espera. Há jogadores brasilei-
ros encarnando todos esses 
personagens na mais podero-
sa competição interclubes do 
planeta, a Copa dos Campeões 
da europa, cuja fase de grupos 
começou ontem.

eles defendem dos esqua-
drões favoritos aos sacos de 
pancadas. São 89 os nascidos 
no Brasil que foram inscritos 
para esta etapa, de acordo com 
o site da Uefa.

Trata-se do maior con-
tingente nacional do torneio, 
superior até aos dos europeus 
que têm equipes na disputa. 
Há 80 espanhóis, 80 portugue-
ses, 74 franceses, 54 alemães, 
53 ingleses, 37 italianos e 34 
holandeses, incluindo atletas 
de outros países que adquiri-
ram cidadania europeia. Todos 
os jogos da fase de grupos en-
volverão clubes que possuem 
atletas de origem verde-ama-
rela. Dos 32 times, somente 
quatro não contam com brasi-
leiros: o holandês Ajax, o esco-
cês Celtic, o alemão Schalke e 
o dinamarquês Nordsjaelland.

A média é de quase três 
brasucas por cada equipe, 
contando aqueles que atuam 
sob outra nacionalidade - por 
exemplo, Pepe por Portugal; 
Rodrigo pela espanha; Renan 
Bressan por Belarus e Thiago 
Motta, pela Itália.

Os 33 argentinos figuram 
em 14 agremiações, meta-
de do número de clubes que 
abrangem jogadores do Brasil.

Os atletas franceses es-
tão em 17 times, sendo três 
do seu país. Os espanhóis, em 
15, inclusive os quatro da es-
panha. Os portugueses, em 13, 
três deles de Portugal. Os ho-
landeses, em dez. Os italianos, 
em nove. Os alemães, em seis. 
Os ingleses, em cinco, todos da 
Grã-Bretanha.

O Sporting Braga, de Por-
tugal, reúne a maior colônia 
verde-amarela, com 12 bo-
leiros. em seguida, aparece o 
Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, 
com nove.

A quantidade de mão de 
obra brasileira desta edição 
não é recorde na Copa dos 
Campeões. Na temporada 
2006/2007, por exemplo, fo-
ram mais de 100 atletas.

FOTO: CBF NEWS

Técnico Mano Menezes terá à sua disposição apenas atletas que atuam em clubes brasileiros

Jogador deverá ser contratado pelo São Paulo depois da desistência  do Grêmio
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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.: JG CONSTRUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010991773/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,60
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047946
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEA PAZ BEZERRA
CPF/CNPJ....: 007040332/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,80
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047706
Responsavel.: JOSE IVANILSON FARIAS TAVARES
CPF/CNPJ....: 025945554-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            476,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047238
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 261261438-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047555
Responsavel.: MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ....: 012845031/0001-22
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$          3.372,60
Cedente.....: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Apresentante: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
Protocolo...: 2012 - 048254
Responsavel.: MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 035576578/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: CAPITAL DIST DE VEICULOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048573
Responsavel.: PATRICIA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 053481784-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 046920
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 071021254-29
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            342,88
Cedente.....: SOGEINVERCA NORDESTE CONS-
TRUCOES LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047368
Responsavel.: THIAGO LOPES VITAL
CPF/CNPJ....: 010995344-45
Titulo......: CED CRED BANCAR  R$          1.032,73
Cedente.....: RAFAEL PORDEUS ADVOCACIA E 
CONSULTO
Apresentante: RAFAEL PORDEUS ADVOCACIA E 
CONSULTO
Protocolo...: 2012 - 047107
     Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
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,  19/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO No002/2012

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2012, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a locação de veículos (carro-pipa), neste município, o 
Sr. Ivo Jorvino de Sousa, portador do CPF nº 496.591.114-87, com o valor mensal de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), José Procópio de Souto, portador do CPF nº 095.563.204-82, com o valor mensal 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e Nalbete Araújo Andrade, portador do CPF nº 064.507.064-57, 
com o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

            Aguiar, em 13 de Setembro de 2012.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 002/2012

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

             OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-
-pipa), conforme especificações no contrato, pela contratação direta com o Sr. Ivo Jorvino de Sousa, 
portador do CPF nº 496.591.114-87, com o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), José 
Procópio de Souto, portador do CPF nº 095.563.204-82, com o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) e Nalbete Araújo Andrade,portador do CPF nº 064.507.064-57, com o valor mensal de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

            RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 03 desetembro de 2012.

 Aguiar-PB, em  13 de Setembro de 2012.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Municipal

Responsavel.: ADRIANA DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ....: 102583164-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047793
Responsavel.: ANA RAFAELE GONCALVES DE 
MENESES AL
CPF/CNPJ....: 107685177-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,21
Cedente.....: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047527
Responsavel.: CONSTRUTORA ALMEIDA TORRES LTD
CPF/CNPJ....: 004866014/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.691,68
Cedente.....: LUMICENTER INDUSTRIA E COMER-
CIO DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047333
Responsavel.: DIEGO ILAN MENESES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012219421/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            387,66
Cedente.....: ER COM DE PROD ELETRO ELETRO-
NICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048472
Responsavel.: EHREMBERG PEREIRA DE MELO FILH
CPF/CNPJ....: 009147744-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            179,00
Cedente.....: H C PNEUS S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047636
Responsavel.: ERICK LUIS CHAVES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 033414324-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.884,61
Cedente.....: PLANC ANITA MALFATTI EMPREEN-
DIMENTO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048011
Responsavel.: GT INOX INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007295474/0001-57
Titulo......: CHEQUE           R$            807,20
Cedente.....: LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Apresentante: LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 046077
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67
Cedente.....: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047673
Responsavel.: ISIS DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 047087014-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,12
Cedente.....: ANA JULINDA RIBEIRO C R DE FREITAS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047365

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

CONSTRUCAO
CPF/CNPJ....: 011323467/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,20
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048223
Responsavel.: MARIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA
CPF/CNPJ....: 162325264-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047792
Responsavel.: MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 010676736/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            486,19
Cedente.....: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048079
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS S
CPF/CNPJ....: 011444154/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            440,10
Cedente.....: LUIZA BARCELOS CALCADOS SA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047839
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             31,53
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047980
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            647,85
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047979
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            309,75
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047983
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,20
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048061
Responsavel.: PAULO DE TARCIO ALMEIDA LACERDA
CPF/CNPJ....: 218723414-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.400,00
Cedente.....: CERAMICA TECNOVALE LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047832
Responsavel.: PANIFICADORA MZ   LTDA
CPF/CNPJ....: 015610502/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,75
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048071
Responsavel.: SIDNEY RODRIGUES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 368800604-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            971,00
Cedente.....: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048188
Responsavel.: TIP CONST  PROJETOS SERVICOS 
E INCO
CPF/CNPJ....: 011707060/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             63,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048039
Responsavel.: TIP CONST  PROJETOS SERVICOS 
E INCO
CPF/CNPJ....: 011707060/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048043
Responsavel.: VERONICA LISBOA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 324553724-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,66
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047934
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS 
08550723
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,56
Cedente.....: HYGILINE IND E COMERCIO DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047094
            
 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL
Responsável: JOZIMEIRE EVARISTO ALVES - ME  
CPF/CNPJ(MF): 004.466.679/0001-60
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; Valor R$ 682,60
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2012   -   0000460 

Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido Título 
Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 18 de Setembro  de 2012. 

Bela.  IVANISE DE SOUSA
-  Titular -

FEDERAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº00.791.658/0001-69, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Li-
cença de Operação, para Transporte de Combustíveis Automotivos – Percurso: Em todo o Estado 
da Paraíba – Quantidade de Placas: 8 (oito) Unidades, situado na Rua Gonçalves de Magalhães, 
nº745, sala B, Ibura, Recife, PE. Processo: 2012-006707/TEC/AA-1698.

DESTAQUE GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ N 02.962.644/0001-96, torna publico que a 
SUDEMA - Superintendencia de Administracao do Meio Ambiente, enitiu a Licenca de Operacao n 
3108/2012 em Joao Pessoa, 31 de agosto de 2012 - Prazo: 730 dias, para a atividade de Fabricacao 
de Caixas e Sacolas de Papel, Personalizadas, na Av. Mar da Irlanda, n 239, Intermares - Municipio: 
Cbedelo - PB. Processo: 2012/005267/TEC/LO-3505.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 027/2012, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PREENCIAL N° 018/2012 de 22 de agosto de 
2012, com abertura para 05 de setembro de 21012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: REALMIX 
CONSULTORIA E ASSESSORIA, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.196.505/0001-15, e INSC. EST. nº. 
., estabelecida à Rua Santo Nantonio,398 - Santo Antonio, Campina Grande, Estado da Paraíba , 
cujo valor da proposta é de R$ 42.000,00(Quarenta e Dois Mil Reais ); para tomar conhecimento 
da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma 
legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 18 de setembro de 2012..
    

JOSE ARDISON PEREIRA
Prefeito(a) Constitucional

DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº41.080.722/0005-04 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Emitiu a 
Licença de Operação nº 2943/2012 em João Pessoa, 28 de Agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E 
TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, VEÍCULOS PLACAS KLM-5788, KIP-9996, KJV-8269, 
KHW-4355, KHT-5608, KJC-8626, KJC-8686, KJC-8716, MNT-6469, KJC-8646, 
KHR-9108, KGG-3625, KGG-3495, KLW-7809, Na(o) EM TODO O ESTADO DA PARAÍBA - 
Município: - UF: PB Processo 2012-004337/TEC/LO-3361

A JS Pizzaria Ltda – ME - CNPJ Nº 16.675.856/0001-05 torna público que requereu à SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação n. 2012- 006802/
TEC/LO- 3762, para seu funcionamento  à Rua Oceano Ártico, 305, Jardim Oceania. CEP 58037-
660. João Pessoa - Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 027/2012, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PREENCIAL N° 018/2012 de 22 de agosto de 
2012, com abertura para 05 de setembro de 21012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: REALMIX 
CONSULTORIA E ASSESSORIA, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.196.505/0001-15, e INSC. EST. nº. 
., estabelecida à Rua Santo Nantonio,398 - Santo Antonio, Campina Grande, Estado da Paraíba , 
cujo valor da proposta é de R$ 42.000,00(Quarenta e Dois Mil Reais ); para tomar conhecimento 
da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma 
legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 18 de setembro de 2012..

JOSE ARDISON PEREIRA
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 016/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Outubro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0 km, tipo passeio, 
para atender ao Programa (PSE). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 18 de Setembro de 2012.

SEVERINO NICOLAU LOURENÇO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00037/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Outubro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de utensílios 
para cozinha e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.

Sapé - PB, 18 de Setembro de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA
Pregoeira Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

INDICATIVO DE GREVE
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, inscrito no 

CNPJ – 09.319.062/0001-35, por seu presidente, para cumprimento das exigências da Lei de Greve No. 
7.783/89 CONVOCA todos os empregados dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios da base 
territorial deste sindicato para a Assembléia Geral Extraordinária à ser  realizada no próximo dia 25 de 
setembro às 17h00 em 1ª convocação e não havendo quórum às 19h00 em 2ª convocação,  tendo como 
local a Sede Social da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, à  Rua João Mendonça, S/N – Bairro 
Santa Cecília, Cajazeiras – Paraíba, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 

1º - Avaliação e deliberação da Proposta apresentada pela FENABAN de reajuste de 6%;
2º - Deliberar pela paralisação das atividades laborais a partir das 00h00 do próximo dia 

01/10/2012, por tempo indeterminado;
3º - Outros assuntos correlatos.
Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT.

 Cajazeiras - PB, 18 de Setembro de 2012.

   NELSON SOARES DA SILVA
                  Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DO MATUREIA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 016/2012 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário para escritório e material de 

consumo, destinado a implantação do Centro de Inclusão Digital no município, conforme especifi-
cações do edital e seus anexos

DATA REUNIÃO:01 de Outubro de 2012, ás 09:00:00 horas, na sala da CPL.
INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura, Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - 

Estado da Paraíba.– Fone (83) 3474 1000

MATUREIA , 17 de Setembro de 2012

DENIS MAIA SILVINO
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00030/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 01 
de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS para aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades de diversas 
secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de Setembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00031/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 01 
de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim 
como a reposição de peças genuínas dos veículos FIAT que compõem a frota da Prefeitura . Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de Setembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00032/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do dia 01 
de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as necessidades de diversas 
secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de Setembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00033/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 13:30 horas do 
dia 01 de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO para locação de impressoras, para atender as necessidades de diversas 
secretarias do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de Setembro de 2012

JULIERME LINO DE SOUSA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00034/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 03 
de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final às cinzas e resíduos 
provenientes dos serviços de saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
132/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José da Lagoa Tapada - PB, 18 de Setembro de 2012

Responsavel.: ARTEL COMERCIO REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 013016663/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,85
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048000
Responsavel.: ANDREW RAMALHO NOBREGA DE 
MENDON A
CPF/CNPJ....: 012604227/0002-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,67
Cedente.....: DPC - COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTD
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047173
Responsavel.: ARTHUR HENRIQUE GOMES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 014678046/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,47
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047156
Responsavel.: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
GDB EI
CPF/CNPJ....: 015411628/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,58
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048224
Responsavel.: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
GDB EI
CPF/CNPJ....: 015411628/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,07
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047949
Responsavel.: EDSON OLIVEIRA PEREIRA CHAVES
CPF/CNPJ....: 362105364-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,50
Cedente.....: VIP LINE COMPUTER LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047782
Responsavel.: EDILAINE DANTAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 013097560/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,32
Cedente.....: JOAO PESSOA DISTRIBUIDORA DE 
ALIMEN
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047737
Responsavel.: HS MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003607654/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.255,19
Cedente.....: UNIVERSUM DO BRASIL IND MOV
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047661
Responsavel.: IRIANA ALVES DE S NUNES
CPF/CNPJ....: 030303154-95
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            169,04
Cedente.....: DAIANA APARECIDA PLACITELI
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047802
Responsavel.: JOSE FERNANDES MEDEIROS PCS 
P VEIC
CPF/CNPJ....: 035584663/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047985
Responsavel.: J. L. NETO
CPF/CNPJ....: 011752990/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            414,56
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047729
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ....: 015683548/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,09
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047994
Responsavel.: LORENA MARIA DE ALBUQUERQUE 
SILVA M
CPF/CNPJ....: 012668075/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,00
Cedente.....: SCA - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047915
Responsavel.: LILIANE MACEDO RORIGUES ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.093,00
Cedente.....: CENTER PORTAS INDUSTRIA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048115
Responsavel.: L&L COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA. -
CPF/CNPJ....: 005355734/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.297,35
Cedente.....: TYROL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048021
Responsavel.: MUNDO VERDE MATERIAL DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, nos termos do Art. 43, inc. VI LF n° 8.666/93 e LF n. 10.520/02 o PA nº. 011/2012, 

referente ao Pregão Presencial nº. 005/2012, objeto Aquisição parcelada de pneus bateria para auto, 
óleos lubrificantes, filtros de combustíveis e lubrificantes e prestação de serviços mecânicos para 
atender necessidades dos veículos da frota oficial do município, para os lotes de 1 a 11 a empresa 
JD CAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 09.257.995/0001-45, valor total 
estimado de R$ 615.900,00 (seiscentos e quinze mil e novecentos reais).  São José de Princesa, 
11 de Julho de 2012. Luiz Ferreira de Moraes-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB

EXTRATO DE CONTRATOS
CONTRATADA: JD CAR. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-CNPJ 

09.257.995/0001-45, celebrou CONTRATO Nº 016/2012 em 12/07/2012, origem PL Nº 011/2012 - 
PP Nº 005/2012, objeto Aquisição parcelada de pneus bateria para auto, óleos lubrificantes, filtros 
de combustíveis e lubrificantes e prestação de serviços mecânicos para atender necessidades dos 
veículos da frota oficial do município. Valor R$ 615.900,00 (seiscentos e quinze mil e novecentos 
reais). Vigência até 31/12/2012. São José de Princesa, 12 de Julho de 2012. Luiz Ferreira de 
Moraes-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 

de Licitaçãonº  002/2012. 
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADO:IVO JORVINO DE SOUTO.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa). 
VALOR MENSAL $: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
PRAZO: 31.12.2012.

Aguiar - PB, em14 de Setembro de 2012.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 

de Licitaçãonº  002/2012. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADO: JOSÉ PROCÓPIO DE SOUTO.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa). 
VALOR MENSAL R$: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
PRAZO:31.12.2012.
Aguiar - PB, em14 de Setembro de 2012.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 

de Licitaçãonº  002/2012. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADO: NALBETE ARAÚJO ANDRADE.
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículos (carro-pipa). 
VALOR MENSAL R$: 5.000,00 (Cinco mil reais).  
PRAZO:31.12.2012.

Aguiar - PB, em14 de Setembro de 2012.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito
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