
clima & tempo
Sertão

29o Máx.
21o  Mín.

33o   Máx.
18o  Mín.

35o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,023 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,620 (compra) R$ 2,622 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

08h02

20h284

2.1m

baixa

baixa

01h34

14h02

0.4m

0.6m

l  Prazo de inscrição para isenção e cotas nos cursos do IFPB termina hoje 
 
l  Termina amanhã, no Teatro Paulo Pontes, o X Festival Paraibano de Coros 
 
l  Encontro de Promotores Eleitorais acontece hoje, no auditório do MPPB
 
l  Cendac realiza até hoje inscrições para curso profissionalizante de garçom

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Estado autoriza início de obra da 
Escola Técnica de Mamanguape

A Paraíba registrou au-
mento em agosto de 2,24% 
nos postos de trabalho, se-
gundo o Caged. Página 4

O Governo entrega hoje 
23 tratores que vão beneficiar 
2,3 mil famílias rurais de vá-
rias regiões. Página 15

O Governo do Estado vai 
investir R$ 7,2 milhões na 
construção da Escola Técnica 
de Mamanguape.  A obra faz 

Indústria tem 
alta de 6,33% 
na criação de 
empregos na PB

Governo entrega 
R$ 3,7 mi em 
equipamentos 
agrícolas

Economia SolEnidadE

nublado com 
chuvas ocasionais

Operação Esqueleto: mais 
prisões poderão acontecer

Sudema lança campanha 
para fiscalizar queimadas 

MEIO AMBIEnTE

Página 4

Página 8

Página 21

Abordagens feitas pelos agentes de trânsito estão ocorrendo em vários pontos de João Pessoa

Ano CXIX
número 200

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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nasce primeiro 
bebê no novo 
hospital público
de Taperoá

Clementino 
Fraga inaugura 
hoje Centro de 
Imunologia

Página 15 Página 14

Altura

2.1m

FoTo: divulgação

FoTo: Evandro Pereira
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parte do programa de cons-
truir 15 novas unidades de 
ensino profissionalizante na 
Paraíba. Página 4

O Palhaço é indicado 
como representante 
brasileiro para 
disputar o Oscar

Paraibanos disputam 
a partir de amanhã 
o nordestino de Surf, 
em Ipojuca, Pernambuco

Página 25

Ação educativa orienta para 
respeito à faixa de pedestre
O objetivo da campanha, que acontece na Semana do Trânsito, é conscientizar 
motoristas e pedestres para garantir uma travessia segura das vias. Página 13

Antônio Carlos Hummel 
fala sobre as ameaças 
e as ações para salvar 
a região da Caatinga

EnTREVISTA

Página 3



O nascimento do bebê Ruan “ba-
tizou” o Hospital Geral Dr. Antônio 
Hilário Gouveia, na cidade de Tape-
roá, na região do Cariri paraibano, 
uma das dezenas de obras públicas 
entregues recentemente à população 
pelo governador Ricardo Coutinho. 
Foi um acontecimento alvissareiro, 
em todos os sentidos.

Filho da agricultora Gislaine Go-
mes Cirilo, 22 anos, Ruan nasceu na 
madrugada da última quarta-feira, 
menos de 12 horas após a inaugura-
ção do hospital. É, portanto, muito 
sintomático que a primeira criança a 
nascer na nova casa de saúde de Ta-
peroá seja o filho de uma trabalhado-
ra do campo.

É um demonstrativo de que o 
Governo do Estado equilibrou suas 
ações no sentido de atender por igual 
às populações da cidade e do campo. 
Que a interiorização administrativa é 
um fato concreto; uma realidade que 
salta aos olhos nos dias atuais, e não 
falsa propaganda disfarçada em be-
las imagens.

Impressiona o ritmo de traba-
lho do governador, não pela energia 
despendida, mas pelos resultados. A 
cada dia, novas estradas e novos hos-
pitais, entre outros benefícios, são 
entregues ao povo, de leste a oeste, 
de norte a sul do Estado. Governa-se 
a Paraíba por inteiro, e não os nichos 
políticos dos “compadres”.

Cada obra entregue significa 
mais qualidade de vida para a po-
pulação, que reconhece o esforço 

governamental, como atesta o depoi-
mento de Gislaine, a mãe de Ruan: 
“Antes, quando alguém adoecia aqui 
na região, era preciso levar para João 
Pessoa ou Campina Grande”.

A frase “era preciso levar para 
João Pessoa ou Campina Grande” 
esconde um pesadelo que, parafra-
seando Gislaine, felizmente acabou, 
pois a região polarizada por Taperoá 
conta agora com um hospital moder-
no, bem equipado, com profissionais 
treinados para atender a população.

Para garantir saúde de qualidade 
aos paraibanos, é necessário investir 
na recuperação, ampliação e constru-
ção de hospitais em todas as regiões, 
dotando-os de bons profissionais e 
equipamentos de última geração, de 
modo a atender bem na média e alta 
complexidade. É por esse caminho 
que o Governo vai. 

O Governo investiu cerca de R$ 
7 milhões para entregar um hospital 
moderno ao povo de Taperoá. O cus-
teio mensal da unidade será em torno 
de R$ 1 milhão, com gerenciamento 
a cargo do Instituto Fibra. Serão be-
neficiadas mais de 82 mil pessoas de 
dez municípios.

Há motivos de sobra para espe-
rar avanços ainda maiores. Um deles 
é o anúncio dando conta de que o Te-
souro Estadual da Paraíba arrecadou 
nada menos que R$ 4,2 bilhões de 
janeiro a agosto de 2012 (crescimen-
to de 11,5% em relação ao mesmo 
período de 2011). Mais receita, mais 
prosperidade, para o bem do povo.

Há quem pense que Silva é família 
pobre, sem projeção social ou histórica. 
Ledo engano. Os Silvas são a família mais 
forte do Brasil, a que deu mais presidentes 
da República. Vejamos: Epitácio Lindolfo da 
SILVA Pessoa (o único brasileiro a presidir 
ao três poderes da República, um de cada 
vez, alvo da revolução dos tenentes de 1922, 
“os dezoito do Forte”, movimento que era 
contra a continuidade das oligarquias que 
empalmavam o País, primeiro Silva na pre-
sidência); Artur da Silva Bernardes; Jânio da 
SILVA Quadros (que renunciou em circuns-
tâncias ainda não totalmente explicadas; 
Artur da Costa e SILVA (um dos ditadores do 
Golpe Militar de 1964); Luiz Inácio Lula da 
SILVA (o primeiro presidente trabalhador 
do País, ou primeiro trabalhador presidente 
do País); e Dilma Vana Roussef (filha de mãe 
brasileira, Dilma Jane SILVA Roussef, e de 
pai búlgaro), primeira presidenta do Brasil.

Como se vê, são muitos Silvas para 
poucos Brasis.

Durante a última campanha presi-
dencial, quando a candidatura de Dona 
Dilma permanecia sem decolar, eu sugeri, 
num dos meus artigos, que se trabalhasse 
a imagem dela com a marca de “Dilma da 
Silva”, pois “Silva” era um nome brasileiro, 
brasileríssimo, o mais popular deste Bra-
silva. Ainda mais que Lula também é Silva, 
o que facilitava a identificação da imagem 
dos dois, fazendo parelha um com o outro. 
Enquanto que “Roussef” é mais difícil de se 
associar como unha marca brasileira. Ainda 
hoje tem eleitor que não sabe escrever nem 
pronunciar “Roussef”, assim com tem eleitor 
inocente que pensa que Dilma é a mulher de 
Lula. Não sei mesmo como Dilma ganhou a 
eleição, com um nome complicado como o 

sobrenome dela.
O nome da candidata Dilma faz-me 

lembrar o de Juscelino, e o episódio atribu-
ído ao meu primo Benedito Sitônio, juiz em 
Pernambuco. Era o tempo em que analfabe-
to não votava; o sujeito tinha de fazer uma 
petição do próprio punho para tirar o título 
de eleitor, às vistas do juiz ou de um funcio-
nário da Justiça Eleitoral. Diziam os gaiatos 
que Benedito mandava o aspirante a eleitor 
escrever o nome do presidente da república. 
Poucos foram os que conseguiram escre-
ver “Juscelino Kubistchek”. Erravam até no 
“Juscelino”, muito mais no “Kubitschek”. 
Essa história foi notícia nacional, pois saiu 
na seção “O impossível acontece”, da revista 
“O Cruzeiro” – a maior da América Latina, 
nos tempos de Assis Chateaubriand. Mas 
Dilma, mesmo com Roussef, ganhou bonito 
de Serra – que tinha unha marca aparente-
mente tão brasileira.

Dilma não pode abrir mão de seu 
Roussef, pois é búlgaro, como era o herói 
preferido de Marx – o revolucionário Espar-
tacus, líder do levante dos escravos roma-
nos. Espartacus seria búlgaro se naquele 
tempo houvesse Bulgária. Pois Espartacus 
era trácio – um povo que habitava a região 
hoje compreendida pela Bulgária, Romênia, 
Albânia, norte da Grécia e uma rebarba da 
Turquia. Os trácios eram também chamados 
de “sitônios”, nome do vento norte, “aquilão 
sitônio”. 

Agora, surge outra Silva no horizon-
te. Dona Maria das Graças Silva Foster da 
Petrobras, será a Dilma da Dilma. Ou seja, 
Silva Foster sucederá à Silva Roussef. Prin-
cipalmente se as duas conseguirem baixar o 
preço do óleo e da gasolina, como baixaram 
da luz e do gás, amém. u

No final da última semana, o 
presidente Joaquim Osterne Carneiro, 
atual presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba, cioso das respon-
sabilidades inerentes ao cargo, festejou 
o 107º aniversário daquela nobre e 
indispensável Entidade com uma Sessão 
Solene de comemoração.

Trouxe as professoras e historiado-
res, Margarida de Oliveira Cantarelli, Ida 
Steinmuller e Juciene Ricarte Apolinário, 
detentoras de alentados diplomas de 
pós-graduadas,  concedendo-lhes o título 
de sócias honorárias do IHGP.

Além desse meritório ato de reco-
nhecimento às novas sócias pelos servi-
ços prestados à historiografia paraibana 
e pernambucana, o atual presidente 
resgatou uma injustiça, qual seja apor 
o retrato do eminente sócio, doutor 
Elpídio Josué de Almeida, na galeria dos 
grandes paraibanos, integrantes daquela 
Instituição, que sobre ter sido um padrão 
de homem público, deixou um legado 
histórico, através de sua História de 
Campina Grande, que deve ser breve-
mente reeditada por sua iniciativa.

São fatos alvissareiros e que respon-
dem bem às finalidades do IHGP, que, 

como a Academia Paraibana de Letras, 
são Casas da Memória paraibana, cujos 
estatutos recomendam cultivar e cultuar 
os nossos maiores, que, como seus atuais 
sucessores, deixaram e deixarão exem-
plos de valor intelectual, seja na História, 
nas Artes e nas Letras, sem cuja decisiva 
e magistral contribuição, a Paraíba seria 
pequenina não só em suas dimensões 
físicas, mas também em seus valores 
intelectuais.

Deseja-se e espera-se para breve a 
abertura do Museu de Campina Grande, 
que, num gesto de indiscutível mere-
cimento, chamar-se-á, Casa Elpídio de 
Almeida, pelo muito que fez por sua His-
tória, sua Educação e Saúde, na condição 
de homem público ilibado e devotado 
historiador e pesquisador.

Além de obras materiais, e exemplos 
de honestidade, Elpídio de Almeida foi 
responsável por uma geração de líderes: 
Félix Araújo, Edvaldo do Ó, Lopes de An-
drade, Austro França, Adalberto Cesar e 
Lynaldo Cavalcanti, dentre outros, foram 
seus auxiliares diretos como prefeito de 
Campina Grande. Conhece-se também 
o bom administrador por sua equipe de 
trabalho!

Editorial

Dinastia dos Silva

A fórmula da prosperidade

Elpídio de Almeida & IHGP
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Agora, surge outra Silva no horizonte. Dona Maria das Graças Silva Foster 
da Petrobras, será a Dilma da Dilma. Silva Foster sucederá à Silva Roussef.”

Além de obras materiais, e exemplos de honestidade, Elpídio 
Josué de Almeida foi responsável por uma geração de líderes”. 
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Se  os bancários simplesmente 
se limitassem a cruzar os bra-
ços, ao decretarem a paralisação 
geral das atividades nas agên-
cias, os transtornos aos clientes 
não seriam tantos quanto a con-
sequência dos boicotes que vem 
na esteira da greve. Boicote que 
vão dos caixas vazios ou que-
brados, ao travado acesso aos 
serviços bancários, via Internet.
Ainda nas agências, logo os for-
mulários de depósitos desapa-
recem, impedindo as operações, 
num grave desrespeito aos 
clientes. Outros transtornos se 
processam por esse período. 
Em algumas agências  o acesso 
simplesmente não existe, em 
razão dos piquetes e barricadas. 
Não é uma situação agradável.

O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba, (TRE-PB) atra-
vés de seu setor especifico, 
garante que antes das 22 
horas do dia do pleito, a 
Paraíba conhecerá os candi-
datos eleitos e os que irão 
para o segundo turno, onde 
ele se fizer necessário. Al-
víssaras!

Quando se pensa que Jesus 
Cristo sofreu tudo que o desti-
no lhe traçara, agora vem a des-
coberta de que a coisa foi bem 
pior. Fragmento de um papiro, 
escrito no idioma copta, en-
contrado recentemente, sugere 
que Jesus tinha sido casado...

Algumas lojas-âncoras que es-
tão com o Shopping Parangaba, 
em Fortaleza, da Marquise, 
também estarão no empreen-
dimento  em Intermares. São:  
a C&A, Magazine Luiza, Marisa, 
Riachuelo, Renner, Casa Pio, 
Centauro e Esplanada.

Com a seleção Argentina derrotada pelo Brasil, no último minuto, com um 
gol de pênalti, o esfuziante jornal  esportivo portenho “Olé”, berrou em 
manchete: “Não mereceram!”.  Já o jornal Clarin foi mais realista: “ Brasil 
deixa Argentina com as mãos vazias no final”. Porém, ambos prometem 
troco na segunda partida. 

O Consulado Americano, no Reci-
fe, está confirmando presença no 
Festival de Turismo de João Pes-
soa, que ocorrerá nos próximos 
dias 28 e 29, na Estação Ciência 
do Cabo Branco, reunindo re-
presentantes de vários estados 
brasileiros. 

GREVE E BOICOTE

EFICIÊNCIA

COMO SOFREUSHOPPING CENTER

LOS HERMANOS

CONSULADO

A Cagepa homologou a con-
corrência para execução das 
obras de conclusão da im-
plantação do Sistema de Es-
gotamento Sanitário do Bair-
ro Altiplano, em João Pessoa. 
A empresa vencedora foi 
a SANCCOL - Saneamento, 
Construção e Comércio Ltda, 
com proposta no valor global 
de R$ 2.755.121,51.
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Antônio Carlos Hummel 
Diretor geral do Serviço Florestal Brasileiro

Manejo sustentável 
da Caatinga

importância da Caatinga para o equilíbrio ambiental e a 
preservação da biodiversidade brasileira. Esse é um tema 
de discussão atual que preocupa os órgãos responsáveis 
pela preservação ambiental e o Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). O manejo florestal da Caatinga pode substituir 
as práticas ilegais predatórias de retirar a lenha na 
vegetação. A técnica desenvolvida pelos pesquisadores 
consiste no sistema em que, a cada ano, o produtor 
tira madeira de apenas uma parte do terreno. No ano 
seguinte, o recurso florestal é extraído de outro talhão, e 
assim sucessivamente, para que a vegetação se regenere 
numa área enquanto ele trabalha em outra. 
O agricultor familiar volta a retirar a mesma quantidade 
de lenha depois de 15 anos. Neste ano, o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) liberou R$ 12 milhões para 
diferentes iniciativas englobadas pelo Fundo Nacional 
sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), para ações do 
combate à degradação da Caatinga. 
O diretor geral do Serviço Florestal Brasileiro, Antônio 
Carlos Hummel, fala um pouco mais sobre as principais 
ameaças a esse bioma e sobre as ações que estão sendo 
desenvolvidas no projeto do uso sustentável da Caatinga 
que prioriza a sua preservação.

Quais as ações do Serviço 
Florestal Brasileiro para con-
servação das florestas?

Nesse momento em que vive-
mos a questão do uso sustentável 
da floresta é muito importante ser 
discutido na sociedade. Por isso, o 
Serviço Florestal Brasileiro junto 
a outros órgãos tem procurado 
mostrar que a caatinga, sendo 
bem utilizada, poderá oferecer 
para sociedade fonte de energia 
sustentável conservando a biodi-
versidade e a natureza. 

Qual o foco principal dessa 
técnica?

O principal foco é o de es-
timular a produção de lenha, 
por meio do manejo florestal 
comunitário e familiar, nos mu-
nicípios que fornecem essa ma-
téria-prima para dois grandes 
polos econômicos do Nordeste, 
o de gesso, na região da Chapa-
da do Araripe e o de cerâmica, 
na região do Baixo Jaguaribe, e 
contribuir para a manutenção da 
Caatinga, que já perdeu 45,6% 
de sua cobertura florestal.

Explique um pouco sobre a 
Caatinga?

A Caatinga é um bioma rico 
em recursos genéticos por conta 
da sua alta biodiversidade e, o 
melhor, exclusivamente brasi-
leiro. Ocupa uma área de aproxi-
madamente 850.000 km², cerca 
de 10% do território nacional, 
abrangendo os estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, Piauí e Minas Gerais.

Porque essa vegetação 
precisa ser preservada?

Estudos mostram que esse é 
o terceiro ecossistema brasileiro 
mais degradado, ficando atrás 

apenas da Mata Atlântica e do 
Cerrado. Na Bahia, sua situação 
ainda é mais alarmante. O esta-
do que detém 34% da Caatinga e 
é o que mais desmatou o bioma 
na história.

De que maneira a Caatinga 
pode se tornar uma fonte de 
energia?

O manejo florestal da Caa-
tinga é uma técnica que os pes-
quisadores já desenvolveram e 
que pode substituir as práticas 
ilegais predatórias de retirar a 
lenha da Caatinga na região da 
Paraíba. Esta iniciativa pretende 
conciliar o uso e a conservação 
da Caatinga, uma vez que a lenha 
tem papel muito importante na 
produção de insumos para a 
construção civil e seu manejo 
adequado garantirá segurança 
energética para as empresas, 
renda adicional para os agricul-
tores e a manutenção do bioma.

Como se aplica essa téc-
nica?

Nós sabemos que a Caatinga 
tem uma capacidade de regene-
ração enorme. Então, o manejo 
funciona num sistema em que, a 
cada ano, o produtor tira lenha 
de apenas uma parte do terre-
no. No ano seguinte, o recurso 
florestal é extraído de outro 
talhão, e assim sucessivamente, 
para que a vegetação se rege-
nere numa área enquanto ele 
trabalha em outra. O agricultor 
familiar volta a retirar a mesma 
quantidade de madeira depois 
de 15 anos. Com isso, ele cria 
um sistema de talhonamento 
que vai possibilitar a cada ano, 
explorar uma área e retornar a 
ela após 15 anos. Ou seja, ele 
sempre vai manter um rendi-
mento sustentável.

O manejo 
funciona num 
sistema em 
que, a cada 
ano, o produtor 
tira lenha de 
apenas uma 
parte do 
terreno.

A
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EXCLUSIVO

Qual a importância dessa 
técnica para o produtor rural?

A importância dessa técnica 
é que nós mostramos ao produ-
tor rural que a floresta tem um 
valor econômico que não é ne-
cessário ele utilizar ela de forma 
predatória. Para que o produtor 
tenha conhecimento sobre a téc-
nica o SFB, tem várias chamadas 
do Fundo Nacional do Desenvol-
vimento Florestal, principalmen-
te de assistência técnica no que 
diz respeito à capacitação das 
equipes nas áreas de extensão 
rural, formação de técnicos de 
nível médio no manejo florestal, 
onde nós trabalhamos com a ca-
pacitação e assistência técnica. 

Ao realizar o manejo, os agri-
cultores familiares têm acesso 
a uma fonte adicional de renda 
e asseguram que a floresta da 
Caatinga continue de pé, garan-
tindo sua sustentabilidade inde-
finidamente. Esta é a premissa 
do manejo: A perpetuidade da 
floresta, com benefícios para as 
gerações atuais e futuras.

Essa técnica vem sendo 
aplicada na Paraíba?

Nós temos uma boa notí-
cia para a Paraíba. Através de 
recursos do Fundo Nacional 
sobre Mudança do Clima (Fun-
do Clima),  nós acabamos de 
firmar uma parceria no sentido 
de capacitar esses técnicos de 
nível médio e, principalmente dá 
assistência aos produtores que 
querem fazer manejo florestal 
da Caatinga. O Fundo também vai 
atender agricultores familiares 
de Pernambuco e Rio Grande do 

Norte por meio de chamadas de 
projetos abertas.

Quem é responsável por 
essa ação no estado?

Na Paraíba, o serviço flores-
tal é feito através da unidade re-
gional do SFB, que fica instalado 
em Natal – Rio Grande do Norte 
está fazendo chamadas para o 
financiamento de assistência 
técnica a esses produtores. E 
nós esperamos agora, através da 
parceria com o Sistema Faepa/
Senar, no sentido que isso seja 
fortalecido e que ganhe escala 
porque a matriz energética do 
Nordeste, a exemplo da Paraíba, 
fortemente depende ainda da 
lenha da Caatinga e, hoje essa 
lenha vem sendo feita de forma 
predatória.

Quantos recursos estão 
sendo investidos no combate 
à degradação da Caatinga?

O combate à degradação da 
Caatinga receberá R$ 3 milhões. 
A liberação do recurso foi for-
malizada no dia 29 de agosto 
último, durante a 7ª Reunião 
Ordinária do Comitê Gestor do 
Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima (Fundo Clima). Ao todo, 
somente em 2012, o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) libe-
rou R$ 12 milhões para diferen-
tes iniciativas englobadas pelo 
Fundo em todo o país. A verba 
destinada à Caatinga permitirá 
a promoção do uso múltiplo 
sustentável da área. O termo que 
viabilizou o repasse foi assinado 
entre o Fundo Clima e o Serviço 
Florestal Brasileiro. 

Fale sobre outras ações 
sobre o manejo da vegetação 
da Caatinga?

No último mês de julho o 
FNDF e o FNMC lançaram duas 
novas chamadas de projetos que 
vão contribuir para a susten-
tabilidade da cadeia da lenha e 
do carvão no Nordeste, região 
que tem cerca de 30% da matriz 
energética formada por esses 
produtos florestais.

A estratégia dos fundos, 
geridos pelo SFB e pelo MMA, é 
apoiar, de um lado, agricultores 
da reforma agrária com assis-
tência técnica para a produção 
de lenha e carvão por meio do 
manejo florestal. E, de outro, as 
empresas que consomem esses 
insumos no aquecimento de 
fornos, para que alcancem uma 
maior eficiência no uso desses 
recursos florestais.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Em cima da hora

Governo autoriza construção
ESCOLA TÉCNICA DE MAMANGUAPE

Obra de R$ 7,2 mi está den-
tro do projeto de implanta-
ção de 15 instituições na PB

O governador Ricardo 
Coutinho autorizou, ontem, 
o início das obras de cons-
trução da Escola Técnica 
de Mamanguape. A obra, 
orçada em R$ 7,2 milhões, 
está dentro do projeto de 
implantação de 15 escolas 
técnicas no Estado. Ainda na 
solenidade, realizada na Pra-
ça Antenor Navarro, foram 
liberados mais de R$ 200 mil 
em crédito para cerca de 80 
empreendedores da cidade 
de Mamanguape. 

A escola, que será ins-
talada no conjunto Nossa 
Senhora da Penha, terá ca-
pacidade para 1.200 alu-
nos, quadra poliesportiva 
coberta, oito laboratórios, 
sala multimídia para pro-
fessores e alunos, bibliote-
ca e auditório para mais de 
200 pessoas. O governador 
Ricardo Coutinho disse que 
a escola profissionalizante 
vai ter um reflexo positivo 
para toda a região do Vale 
do Mamanguape e repre-
senta uma esperança nova 
para os jovens terminarem 
o Ensino Médio com uma 
profissão. 

“Essa é a primeira or-
dem de serviço para a cons-
trução da Escola Técnica de 
Mamanguape e na próxima 
semana autorizaremos as 
obras de Bayeux e João Pes-
soa. Essa é uma ação fun-
damental porque a Paraíba 
precisa formar técnicos para 

FOTO: Divulgação

Blitz: 800 quilos de 
lagosta apreendidos

Uma blitz conjunta da Receita 
Estadual e Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), do posto de Mata Redonda, 
no distrito de Alhandra, apreendeu, 
ontem, uma carga de lagosta sem 
nota fiscal, oriunda do município 
de Baía da Traição com destino para 
Recife. Cerca de 800 quilos do crus-
táceo alojados em caixas de isopor 
com gelo no interior do caminhão 
foram avaliados em R$ 83 mil.

O auditor fiscal do Posto de 
Cruz de Almas, na BR 101, Rodrigo 
Dias, explicou que como a lagosta 
estava sem nota fiscal o valor da 
multa é de 200% sobre o valor da 
alíquota cheia de  ICMS do produto. 
“Como o preço do quilo gira em torno 
de R$ 100, somente de tributo da 
carga serão pagos R$ 13,6 mil, en-
quanto a multa foi de R$ 27,2 mil.” 

O governador Ricardo Coutinho autorizou o início das obras da Escola Técnica de Mamanguape e liberou recursos para empreendedores 

atender as demandas das 
indústrias, comércios e, ao 
mesmo tempo, credenciar 
a vinda de empresas com a 
oferta de mão de obra espe-
cializada”, afirmou Ricardo. 

Segundo a secretária 
executiva de Educação, Már-
cia Lucena, a Escola Técnica é 
de fundamental importância 
e vem associada com uma 
política educacional para a 
juventude ter acesso à for-

mação profissional e à prepa-
ração para ingressar no mer-
cado de trabalho.        

A estudante da Esco-
la Estadual Senador Rui 
Carneiro, de Mamanguape, 
Eliete Lopes, afirmou que 
a escola profissionalizante 
“vem em boa hora para que 
possamos aprender uma 
profissão e chegarmos mais 
preparada para consegui-
mos melhores empregos”.  

Ela está cursando o 3º ano 
do Ensino Médio e afirmou 
que pretende fazer algum 
curso técnico que será dis-
ponibilizado para conseguir 
um acesso mais rápido ao 
mercado. 

Empreender
Um dos beneficiados 

com recursos do Empreen-
der foi o vendedor de água 
de coco, Jailson  Silva, que 

vai aproveitar o crédito para 
comprar mais um carrinho 
refrigerado e aumentar a 
compra do produto para a 
venda. “Esse apoio do Em-
preender possibilitará que 
eu tenha um aumento na ren-
da mensal, que hoje é de R$ 
1.400. A matemática é sim-
ples: mais carrinho e mais 
coco significará uma renda 
melhor no final do mês”, des-
tacou o empreendedor. 

“Evite as queima-
das”. Este é o slogan 
da campanha que vai 
ser lançada hoje pela 
Sudema em parceria 
com a Energisa. O lan-
çamento acontece às 
9h, no auditório do ór-
gão, em João Pessoa. 
Durante a solenidade 
vai ser apresentada a 
cartilha info-ilustrati-
va desenvolvida como 
fonte de informação 
para  escolas, comuni-
dades e para o setor 
usineiro de nove muni-
cípios paraibanos.

A cartilha traz di-
cas do que pode ou não 
ser feito com relação 
as queimadas, trechos 
das legislações que re-
gem o meio ambiente 
e sobre a queima con-
trolada, além de jogos 
educativos para ensinar 
brincando. A campanha  
pretende despertar a 
consciência ambiental 
na sociedade para que 
se evitem a queimada 
em matas, ou qualquer 
material orgânico ou 
inorgânico.

Para a superinten-
dente da Sudema, Lau-
ra Farias, essa parceria 
com a Energisa vem so-
mar forças no comba-
te às queimadas. “Essa 

campanha pretende 
conscientizar quanto 
aos incidentes ambien-
tais causados pela quei-
ma, sem perder de vista 
os problemas relacio-
nados às queimadas e 
as consequências para 
a saúde da população 
e ao meio ambiente. 
Além, é claro, de inten-
sificar a fiscalização das 
atividades no período 
de queima controla-
da”, ressalta Laura.

“Atualmente, a Su-
dema é o único órgão 
na Paraíba responsá-
vel por emitir a auto-
rização e o termo de 
compromisso para a 
queima controlada”, 
informa a superin-
tendente. Dentro da 
campanha “Evite as 
queimadas”, a Coorde-
nadoria de Educação 
Ambiental da Sudema 
(Ceda) vai realizar pa-
lestras e oficinas em 
escolas e usinas de 
cana-de-açúcar. Já a 
Energisa vai promover 
atividades e divulgar 
o projeto nas comuni-
dades locais dos mu-
nicípios de Pedras de 
Fogo, Santa Rita, Luce-
na, Mataraca, Rio Tin-
to, Jacaraú, Itabaiana, 
Juripiranga e Caaporã.

Sudema fiscaliza e 
orienta a população

QUEIMADAS

A indústria da transfor-
mação foi o setor que mais 
gerou empregos no mês de 
agosto na Paraíba, com 4.617 
novos postos de trabalho, o 
que representa um cresci-
mento de 6,33% em relação 
ao mês anterior. A maior va-
riação, porém, foi na agro-
pecuária que, apesar de ter 
absorvido um contingente 
menor de trabalhadores – 
1.723 –, teve uma variação de 
19,07%. No total, foram gera-
dos 7.851 empregos celetistas 
em agosto no Estado, o que 
corresponde a uma expansão 
de 2,24% em comparação ao 
mês de julho. Agosto de 2012 
representa o 4º melhor resul-
tado desde 2003, conforme 
os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), vinculado ao 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE).

O número de vagas aber-
tas no setor de serviços, que 
vem em terceiro lugar, che-
gou a 701 (0,59%); seguido 
pela construção civil, com 474 
(1,08%) e o comércio, com 
354 novos postos e variação 
de 0,40%. A maior queda, de 
-35%, foi na área de Serviços 
Industriais de Utilidade Públi-
ca (Siup).

O economista Renato Sil-
va de Assis, do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), observou que o mer-
cado de trabalho formal na 

Paraíba tem certa sazonalida-
de. Considerando o número 
de admissões e demissões, há 
um saldo negativo na geração 
de empregos entre os meses 
de janeiro e abril, com o fecha-
mento de postos de trabalho 
formais. 

Ele explicou que a partir 
de maio, tem início a geração 
positiva que perdura até agos-
to, mês recorde na geração 
de emprego. Em setembro, 
o saldo ainda é positivo, mas 
menor que no mês anterior, 
assim como acontece em ou-
tubro e novembro. Dezembro 
sempre fecha com resultado 
negativo, com o maior núme-
ro de desligamentos. “Agosto 
e setembro sempre têm os 
melhores resultados do ano, e 
muito se deve ao setor sucro-
alcooleiro que tem safra entre 
junho e setembro. 

Comércio
Apesar do saldo de ape-

nas 354 novos postos de tra-
balho no comércio paraibano 
durante o mês de agosto de 
2012, o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL) Eronaldo Maia 
considerou o índice normal 
para o período. 

“Tudo tem relação com a 
época. Depois de novembro, 
a geração de empregos no 
comércio volta a crescer com 
os empregos temporários de 
final de ano. O quadro de tra-
balhadores é ampliado tam-
bém porque muitos acabam se 
fixando no quadro. Agora não 
é época de contratar e sim, de 
manter”, pontuou.

Paraíba registra um 
crescimento de 2,24% 

GERAÇÃO DE EMPREGOS PSS-2013: 35 
mil já pagaram 
taxa de inscrição, 
segundo BB 

Trinta e cinco mil can-
didatos pagaram a taxa de 
inscrição para do Processo 
Seletivo Seriado 2013 (PSS), 
segundo Banco do Brasil. 
Os dados foram divulgados 
ontem e a Comissão Perma-
nente do Vestibular, Coper-
ve, deve divulgar hoje o nú-
mero total de inscritos no 
concurso. Ao todo, 75 mil 
pessoas se inscreveram no 
vestibular da Universidade 
Federal da Paraíba que ofe-
rece este ano 5.036 vagas 
para os mais de cem cursos 
da instituição.

Segundo o presidente 
da Coperve, professor João 
Lins, a divulgação estava de-
pendendo apenas do balanço 
divulgado pelo Banco do Bra-
sil para que fossem contabi-
lizados todos os números do 
concurso. “Após o último dia 
de inscrição tínhamos que 
esperar um prazo de quatro 
dias para a compensação 
bancária ser efetuada e ter-
mos um número exato de 
inscritos”, disse.

O professor João Lins 
ainda revelou que a concor-
rência geral do PSS-2013 só 
deve ser divulgada no próxi-
mo mês. “A previsão é que na 
segunda quinzena de outubro 
divulguemos a concorrência 
de todos os cursos da UFPB”, 
garantiu. As provas do vesti-
bular acontecem nos dias 18 
e 19 de novembro, e 16 e 17 
de dezembro deste ano.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Inscrição no IFPB 
termina hoje

Quem estiver interessado em 
se inscrever no Processo Seletivo 
dos Cursos Técnicos (PSCT 2013) do 
Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e se 
beneficiar com a isenção do paga-
mento da taxa de inscrição, deve se 
apressar. O prazo termina hoje. Os 
candidatos devem atender aos crité-
rios descritos nos editais disponíveis 
a partir do link http://www.ifpb.edu.
br/ingresso/processo-seletivo/
Cursos-tecnicos. Entre os critérios: 
ser aluno da rede pública ou bolsista 
integral em escola privada, receber 
Bolsa Família ou outros requisitos 
legais. O IFPB está ofertando 3.174 
vagas em cursos técnicos para quem 
é concluinte do ensino fundamental 
ou do ensino médio.

Harrison Targino 
deixa o Governo

O secretário de Estado da 
Educação, Harrison Targino, infor-
mou ontem, que deixará o cargo e 
voltará às suas atividades profis-
sionais como professor e advogado. 
Ele adiantou que sua decisão já foi 
comunicada ao governador Ricardo 
Coutinho, durante conversa na 
Granja Santana, ocasião em que 
agradeceu a oportunidade de co-
laborar com o povo da Paraíba na 
área da Educação.

“Saio com a consciência tran-
quila de ter retribuído com zelo a 
confiança em mim depositada, ten-
do buscado exercer a função com 
respeito à coisa pública, cumprindo 
rigorosamente os ditames legais”, 
ressaltou Harrison Targino, desejan-
do sucesso à gestão do governador 
Ricardo Coutinho.

Nélson Machado em 
evento na capital

Um dos mais aguardados 
eventos do calendário do Conselho 
Regional de Contabilidade da Paraíba 
(CRCPB), o Simpósio de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, acontece 
hoje e amanhã no auditório do Fórum 
Cível da Capital. O evento contará, 
entre diversos nomes de destaque 
no cenário nacional, com a partici-
pação do ex-secretário Executivo do 
Ministério da Fazenda ex-Ministro da 
Previdência, Nélson Machado.

A proposta do Simpósio é tratar 
do funcionamento da transparência da 
gestão pública no país de forma ampla 
e abrangente, de modo que direciona-
se aos profissionais das áreas de 
contabilidade egestão pública, porém 
interessa a pessoas oriundas de diver-
sas áreas do conhecimento.  
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Projeto divulga poesia 
em árvores na cidade de 
Campina Grande
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Deneil Laranjeira lança hoje o disco Irresistível Miudinho, 
na capital, no qual faz uma releitura da obra de Alfredo Gama

Nação Maracahyba 
participa da Expomusic 
em São Paulo

O Palhaço, é o 
representante do Brasil 
no Oscar 2013
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MÚSICA TEATRO

O pianista recifense Deneil 
Laranjeira tem encontro 
marcado com o público 
pessoense hoje, às 19h, na 
Usina Cultural Energisa. A 
apresentação faz parte da 
turnê de lançamento do 
CD Irresistível Miudinho 

na capital. O músico vem de um show em 
Maceió-AL e segue ainda para Fortaleza-
CE e Natal-RN, todas com entrada franca.

O novo trabalho de Deneil Laranjeira 
consiste em uma releitura do também 
pernambucano Alfredo Gama, músico 
nascido no século XIX. Nas apresentações, 
Laranjeira as divide em duas vertentes: a 
artística e a didática.

Durante a artística, ele apresenta 
versões das peças de Gama, como ‘Miu-
dinho’, ‘Valsa da saudade’ e ‘Vem Lili’. 
Os músicos Mariza Johnson, Fabiano 
Menezes, Rozilda Vasconcelos e Pierre 
Gonçalves o acompanham nos violinos, 
e Gilberto Campello e Gilberto Sales o 
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Cairé Andrade
Especial para A União

acompanham na percussão. Resumindo, 
o artista apresenta no total 17 músicas, 
sendo 13 do disco Irresistível Miudinho 
e mais quatro do músico homenageado.

Já na vertente didática, Laranjeira 
procura interagir com o público entre as 
músicas, explicando, por exemplo, como 
foi o processo de seleção das músicas e 
sobre o período histórico em que foram 
feitas, além de contar um pouco sobre a 
vida e obra de Gama.

Apesar de não ser um disco autoral, 
ele não deixa de ter a personalidade de 
Deneil. É recheado de diversos gêneros 
musicais, como o tanguinho, a valsa e a 
marcha carnavalesca. Ou seja, como o 
próprio Laranjeira afirma, ele fez esse 
trabalho de forma mais leve . “Não procu-
re virtuosismo neste CD, não foi isso que 
eu procurei”, o disco é uma releitura, não 
apenas em relação à instrumentação, mas 
também aos aspectos interpretativos.

Tanto o processo de gravação do 
CD Irresistível Miudinho quanto a turnê 
referente, foram resultados de projetos 
enviados à Prefeitura do Recife. O CD foi 
financiado através de um projeto aprova-

do pelo Sistema de Incentivo à Cultura da 
Prefeitura do Recife (SIC), e as gravações 
ocorreram em agosto de 2010.

Após isso foi realizado um projeto 
que futuramente seria aprovado pela 
Fundação do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico de Pernambuco (Fundarpe), que 
resultou em apresentações em teatros, 
auditórios e escolas da rede pública do 
Estado de Pernambuco, entre agosto e 
novembro de 2010. 

Já em 2012 a turnê do Show Irresis-
tível Miudinho, também financiada pela 
Fundarpe, foi dividida em duas partes: a 
primeira durou os meses de abril e maio, 
nas cidades do interior de Pernambuco. 
Já a segunda é a que traz o artista a João 
Pessoa, além de mais três capitais: Ma-
ceió-AL, Fortaleza-CE e Natal-RN.

Deneil Laranjeira conheceu Alfredo 
Gama através de um encontro com o dra-
maturgo, romancista e poeta Ariano Su-
assuna, há dez anos. Deneil nunca havia 
ouvido falar em Gama antes, o que o levou 
a pesquisar sobre a obra do músico e a 
encontrar cerca de 150 composições suas 
na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Alfredo Gama, também conhecido 
como “Nazareth do Norte” em referên-
cia ao compositor Ernesto Nazareth, foi 
um pianista e compositor pernambuca-
no nascido em 1867. Sua carreira resul-
tou em uma “herança” de 250 compo-
sições, das quais ainda restam algumas 
inéditas. Sua primeira composição foi 
a polca ‘Ave do Paraíso’. Gama também 
escreveu comédias e peças musicais, 
incluindo algumas para Alda Garrido. 
Teve também as valsas ‘Valsa dos que 
Sofrem”, ‘Valsa dos que sonham’, ‘Valsa 
dos que ficam’, ‘Valsa da saudade’, ‘Tem-
pos saudosos’ e ‘Como é bom Sonhar’ 
gravadas por Mário de Azevedo no LP 
Tempos Saudosos - Músicas de Ernesto 
Nazareth e Alfredo Gama - Mário de 
Azevedo e Seu piano.

Segundo Laranjeira, a música eru-
dita serviu apenas como base técnica 
para o seu aprendizado, e todo o resto 
foi devido ao conhecimento adquirido 
informalmente, através da vivência com 
colegas músicos. Em suas palavras: “A 
música erudita foi a minha escola, o resto 
foi aprendido na rua”, conta.

Música e didática

O pernambucano Deneil 
Laranjeira interage com 
o público explicando o 
processo de seleção das 
faixas do disco 
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Vivências

Ao comentar aqui sobre a camada de ozônio do pla-
neta, prometi voltar ao assunto, intrinsecamente ligado à 
nossa sobrevivência. E inicio citando trecho de reportagem 
da Agência Estado, assinada por Jamil Chade: “Segundo a 
ONU, a agência espacial americana (Nasa) e 300 cientistas 
de todo o mundo, a capa que protege a vida na Terra dos 
níveis nocivos da radiação ultravioleta parou de diminuir, 
mas não começou a se recuperar. O estudo mostrou que os 
gases que provocavam a perda da camada de ozônio foram 
substituídos com sucesso. Porém, em seu lugar são usados 
produtos que poderão impactar de forma mais intensa as 
mudanças climáticas, se não houver controle”.

Uma esperançosa notícia que certamente merecerá 
outros estudos e análises dos especialistas no tema. Acom-
panhemos os acontecimentos sem perder de vista que 
muito ainda precisa ser feito para ficarmos livres desse 
tormento. 

Os sete flagelos e ação humana
Chamou a atenção dos meus leitores a similitude da 

mensagem do Apocalipse de Jesus, no Quarto Flagelo, 16:8 
e 9, com o tema em questão: “O quarto Anjo derramou a 
sua taça sobre o sol, e lhe foi dado afligir os homens com 
calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o 
intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem a 
autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para 
lhe darem glória”. Uma linguagem profética de há quase 
dois mil anos que diz muito dos tempos atuais. Apesar 
do conhecimento que se têm dos efeitos nocivos de uma 
exposição exagerada ao sol, há quem isso não reconheça 
(que significa “ranger os dentes contra Deus”) e se coloque 
entre os que poderão desenvolver, por exemplo, câncer de 
pele, catarata ou outras doenças. 

Avisos do supremo criador
Trago, por oportuno, trecho de improviso radiofônico, 

de 1991, com a análise dos Sete Flagelos, na série “A Insti-
tuição dos Diáconos”, que apresentei nas aulas do Apoca-
lipse de Jesus para os Simples de Coração:

(...) Advertiu um mentor das Claridades Divinas que 
— “Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória”. Daí 
entendermos o porquê dos Sete Flagelos, citados nos 
capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Trata-se da vindima de 
uma semeadura irresponsável. Paulo Apóstolo aconselhou, 
em sua Epístola aos Gálatas, 6:7: “Não vos deveis enganar, 
porque Deus não se deixa escarnecer; aquilo que o Homem 
semear, isso mesmo terá de colher”.

Vamos ao versículo primeiro do capítulo 15 da Revela-
ção de Jesus segundo João — Os Sete Flagelos: “E vi no céu 

outro sinal grande e admirável, Sete Anjos que tinham os 
sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a Cólera 
Divina”.

Um sinal do céu já é algo muitíssimo significativo. Mas 
João faz questão de ressaltar que este outro sinal é grande 
e admirável. É como a nos chamar a atenção para o fato 
de que não podemos andar distraídos diante do que nos 
poderá sobrevir, pois a manifestação celeste é realmente 
grandiosa, admirável mesmo: nada menos do que Sete 
Anjos traziam os Sete Flagelos, que eram os últimos da 
série de coisas graves — por que não dizer terríveis? — 
que nós, Seres Humanos, fomentamos pelos milênios, tais 
como os males causados à camada de ozônio, muito mais 
prejudiciais do que pode imaginar a Humanidade desaten-
ta, principalmente os jovens, tão esperançosos no futuro; 
porém, em sua maioria, distraídos dos avisos do Supremo 
Criador de todos nós.

O exemplo do telhado
Para ilustrar essa realidade realmente apocalíptica, 

criada pelos homens e não por Deus, é como se, leviana-
mente, tivéssemos derrubado o telhado de nossa casa e 
exposto a família e nós próprios às intempéries, em um 
clima já afetado pela irresponsabilidade de seres ganan-
ciosos. Só que o “aguaceiro” que cai do Cosmos, atraves-
sando o telhado aberto no topo atmosférico da Terra, 
deixa passar coisas piores que chuva, mesmo quando 
ácida. Aí está algo sobre a ação dos Sete Flagelos, provo-
cados pela nossa incúria, que reforça a validade dos aler-
tamentos divinos contidos no Livro das Profecias Finais. 
Exemplo disso temos na descrição do Sétimo Flagelo, 
capítulo 16, versículo 21 do Apocalipse: “Também desa-
bou do céu sobre os homens grande chuva de pedras que 
pesavam cerca de um talento; e, por causa do flagelo da 
saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o 
seu tormento (causado pelos próprios Seres Humanos) 
era sobremodo grande”.

Temos, portanto, que — perdendo o medo do Apoca-
lipse — serenamente desvendar suas advertências, en-
quanto há tempo, e criar juízo para defender nossas vidas, 
porque a esperança é infinita. (...)

 Inspirado no Cristo, tenho afirmado: o Ser Humano 
preferencialmente cresce quando desafiado pelos proble-
mas da existência. Por isso, também com o pensamento 
elevado ao Divino Educador, venho lembrando a vocês que 
é nos momentos de crise que se forjam os grandes caracte-
res e surgem as mais poderosas nações. Quando estamos 
integrados em Deus, as dificuldades só nos fazem crescer. 
Ensinam-nos a lutar com acerto.

O aprendizado de línguas es-
trangeiras é sumamente importante 
em todos os aspectos e até mesmo 
para a saúde mental. O que acho con-
denável é o emprego exagerado de 
expressões estrangeiras, principal-
mente do inglês, em detrimento da 
linguagem pátria. 
Tornou-se comum 
o emprego de ex-
pressões tais como: 
brother, plugar, 
deletar, numa nice, 
play, stop etc.

Isso sem 
contar a preguiça 
de escrever com 
que se comunicam 
as pessoas. Passou 
a ser comum usar, 
principalmen-
te pela internet, 
abreviaturas: tb, vc 
e por aí vai. Aliás, o 
jovem moderno não saber fazer con-
tas, costume abolido com o advento 
das calculadoras, que os tornam 
incapazes de raciocinar. Trabalhos 
escolares? Para que se esforçar, pois 
a internet dá tudo pronto?

Mas, voltando à Língua Pátria, 
sente–se que ela está, no mínimo 
enfraquecendo. Lamentavelmente, 

pois nosso português é rico e belo, 
continuação do latim vulgar. Olavo 
Bilac bem a definiu: “Última flor do 
Lácio, inculta e bela...” Aliás, não é só 
a língua que está perdendo seu valor. 
Os símbolos nacionais também o es-
tão. Ligue a TV nas competições es-

portivas, principalmente 
as futebolísticas. Ao toque 
do hino nacional brasilei-
ro, notam-se que poucos 
atletas cantam-no; outros 
ficam de boca fechada 
pois não sabem a letra, e 
outros procuram disfarçar 
fazer mímica, ficando pa-
recendo aos antigos filmes 
dublados, onde o som saía 
em descompasso com os 
movimentos labiais.

 Ao escrever este 
artigo, sei que me sujeito 
a receber alguns adje-
tivos tais como velho, 

ultrapassado, retrógrado, quadrado 
etc., mas, sinceramente, não me 
importo. Pelo menos fico livre das 
críticas da maioria dos jovens, pois 
estes não têm o costume de ler jor-
nais. Quando eu era bem mais novo 
de idade e estudava no primeiro 
e segundo graus, os professores 
de Português mandavam que se 

lessem artigos de jornais e depois 
redigissem o que se havia entendi-
do. Acostumei-me a lê-los, ficando 
fã dos artigos de Nelson Rodrigues 
e Roberto Campos. Imperdíveis. 
Mas por que me atrevo a escrever 
este artigo? Perdi um pouco da 
paciência quando vi uma chamada 
da poderosíssima TV Globo. Será 
lançado nos próximos dias um pro-
grama musical. Emissora nacional, 
espectadores brasileiros, apresen-
tadora brasileira, músicas brasilei-
ras, intérpretes brasileiros. Título 
do programa: Sound Brazil. Custo a 
entender o porquê de não ser Som 
Brasil.

Mas voltando ao estrangeiris-
mo, do jeito que a coisa caminha, 
não duvido nada que alguns idiotas 
queiram trocar os dizeres “Ordem 
e Progresso”, da Bandeira Nacio-
nal, para “Order and Progress”. 
Aí, será a morte total. Em um país 
em que se vê a desvalorização da 
instituição família, a degradação 
de comportamentos sociais, tudo é 
possível. Então me recordo de um 
antigo personagem humorístico de 
Jô Soares. Ao acordar de um coma 
e se inteirar das notícias atuais, 
diz: “Me tira o tubo. Quero dormir 
novamente.”

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Vida longa para 
o romance

Carlos Fuentes é quem proclama: o romance 
terá vida longa. Pelo menos enquanto existir obsti-
nados autores e fervorosos leitores.

“O romancista é, de todos os homens, aquele 
que mais se parece com Deus: ele é o imitador de 
Deus”, dizendo isso François Mauriac causou espan-
to, mas não exagerou. Haverá uma tentativa dessa 
aproximação, se existir entendimento entre o ho-
mem e Deus, por parte de quem trabalha a arte.

Não somente o romancista, mas ao poeta é 
permitido sentir o mundo com olhar diferenciado, 
entender as coisas do Espírito de modo diferente 
da maioria dos seres humanos. Nesse grau também 
inclua-se o construtor da música (clássica) e de 
pintura.

Quando se imagina que o romance caminha len-
tamente, Marília Arnaud comprova o contrário. Che-
ga com o inovador Suíte de silêncios. Fiz uma leitura 
apressada para consolar ânsia e gula. Retornarei em 
breve à leitura para lentamente degustar e apreciar 
a obra desta escritora que sabe escrever.

O romance persistirá enquanto houve noventa 
de esforço e dez por cento de talento. Marília tem as 
duas coisas juntas.

Sempre haverá alguém interessado em Dom 
Quixote, livro que relata acontecimentos de um 
Contingente cheio de realidades comunitárias, num 
tempo perdido na história da Espanha.

O bom romancista é capaz de reproduzir deta-
lhes do escondido nas entranhas e no imaginário do 
povo. Cervantes, Tolstoi, Proust, Faulkner, Thomas 
Mann, Machado de Assis eternizaram o romance. 
Seus livros universalizaram a linguagem e os senti-
mentos humanos. A poesia é intimista.

A Pedra do Reino, do estimado e admirado Aria-
no Suassuna, ajuda a manter a Literatura respiran-
do. Fogo Morto e Grande Sertões: Veredas ergueram 
nossa literatura.

Poucos conseguem transpor o cotidiano das 
ruas e do mato para páginas de livros de forma 
tão bela e poética como Rosa e Ariano. A Pedra 
do Reino e Grande Sertão Veredas salvaram esse 
gênero literário.

A diferença do romance se encontra jus-
tamente nisso: imaginação transformada pela 
experiência.

Fuentes tem razão. O romance não acabará. 
Marília deixa a gente contente. Ela integra safra de 
novos romancistas que constroem novo mundo pela 
literatura. Aldo Lopes, outro paraibano notável, anda 
meio escondido.

O romancista é incitado a ir além do limite de 
seus devaneios e talvez ai resida grandeza compõe 
obra literária. As formas de comunicação em voga 
contribuem para fortalecer o romance.

Imaginação e palavra ganharam dimensão no 
século XIX, quando autores renovaram a linguagem. 
Romancear com imaginação é tudo. Gabriel García 
Márquez não me deixa mentir. Suas novelas e relatos 
estão cheios de imaginação. José Lins do Rêgo cami-
nha na mesma direção.

Durante divagações descobri que para a elabo-
ração literária não basta sensibilidade, mas esforço 
na margem de cem por cento. Noventa por cento de 
dedicação e o restante fica por conta do talento. É 
possível se escrever um bom romance na junção de 
três coisas: esforço, sensibilidade e imaginação.

Depois de sua afirmação bombástica, anos 
depois François Mauriac tocou no mesmo assunto: 
“Minha opinião não mudou. Creio que meus confra-
des romancistas mais jovens se acham grandemente 
preocupados com a técnica. Parecem pensar que um 
bom romance deve seguir certas normas impostas 
de fora. Na verdade, porém, tal preocupação os tolhe 
e embaraça em sua criação. O grande romancista não 
depende de ninguém, exceto de si próprio. Proust 
não se assemelhava a nenhum de seus antecessores, 
e não teve, não poderia ter quaisquer sucessores. O 
grande romancista quebra o seu molde; só ele pode 
usá-lo. Balzac criou o romance balzaquiano; seu 
estilo se adaptava apenas a Balzac”.

José
NunesCamada de ozônio e flagelos do Apocalipse

Língua Pátria
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Nação Maracahyba representará o Estado em 
Feira Internacional da Música em São Paulo 

Em cartaz

Música
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Dredd

Dredd, de Pete Travis, mostra um mundo caótico daqui a 127 anos

Roteiro

TED (TED, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 106 
min. Classificação: 16 anos. Direção: Seth MacFarlane, 
com Mila Kunis, Mark Wahlberg, Giovanni Ribisi. Em um 
Natal, o ursinho de pelúcia de John Bennett ganha vida. 
Os dois crescem juntos e, já adulto, ele deve escolher 
entre ficar com sua namorada Lori Collins ou manter sua 
amizade com o urso Ted. CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h. Manaíra 4: 14h10, 16h45, 19h20 e 21h40. 
Tambiá 5: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

TINKER BELL – O SEGREDO DAS FADAS (Tinker Bell: Secret 
of the Wings, EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 
75 min. Classificação: Livre. Direção: Ryan Rowe. Tinker 
Bell, Periwinkle e seus amigos se aventuram no mundo 
mágico e proibido do Misterioso Bosque do Inverno, 
no qual a curiosidade os levam a uma maravilhosa 
descoberta que irá mudar suas vidas para sempre e 
unirá, finalmente, o Refúgio das Fadas. CinESpaço 3: 
14h, 16h e 18h. Manaíra 6: 12h30, 14h20, 16h10 e 
18h10. Tambiá 6: 14h e 15h30.

DREDD (Dredd. EUA/GBR/IND, 2012). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 95 min. Classificação: 18 anos. 
Legendado. Direção: Pete Travis, com Karl Urban, Lena 
Headey, Domhnall Gleeson. Em 2139, o mundo entrou 
em colapso total e acabou se tornando um deserto, 
conhecido como “A Terra Maldita”. As pessoas vivem 
em Megacidades, onde atuam varias gangues. A Justiça 
não consegue controlar essas gangues. Entram em 
cena os chamados “Juízes”, que tomam o papel de 
juiz, júri e carrasco. Dredd é o mais temido de todos. 
Acusado de assassinato, ele tenta provar sua inocência, 
e descobre que por trás de sua prisão injusta, há um 
plano diabólico acontecendo. Manaíra 5/3D: 12h45, 
14h50, 17h, 19h10 e 21h30

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. Quando o carro da bela e 
jovem Evelina quebra na estrada, ela não faz ideia de 
como seus caminhos serão profundamente alterados 
para sempre. Socorrida pelo gentil Ernesto, Evelina 
logo fica sabendo que tanto ele como ela estão indo 
exatamente para o mesmo hotel. Imediatamente eles 
desenvolvem uma amizade tão sólida que persistirá 
quando ambos passam para o outro plano. Manaíra 1: 
13h40, 16h, 18h20 e 20h30.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 90 min. Classificação: Livre. Direção: Mauro Farias, 
com Heloísa Périssé, Marcelo Adnet, Louise Cardoso, 
Thiago Rodrigues, Márcia Cabrita. Tati escreve tudo 
no seu diário, onde conta detalhes do verão em que 
ficou de recuperação na escola e suas tentativas de 
esconder da sua mãe o boletim. Durante esse período, 
a garota conhece Anita, a nova e espirituosa namorada 
do seu pai. Foi neste verão também que ela sofreu 
por amor, pensando em Zeca, o rapaz mais bonito da 
escola. Manaíra 3: 13h30, 15h30, 17h40 e 19h40. 
Tambiá 1: 20h15.

O Maracatu de baque vi-
rado Nação Maracahyba re-
presentará a Paraíba em dois 
importantes eventos. O pri-
meiro é a 29ª Feira Interna-
cional da Música (Expomusic), 
que acontece na Expo Center 
Norte em São Paulo, onde o 
grupo de cultura popular de 
João Pessoa se apresentará 
no próximo domingo. O outro 
é o Festival Latino America-
no de Arte e Cultura Africana 
(FLACC), que será realizado 
na Universidade de Brasília 
(UnB) no período de 22 a 26 
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Em 2139, o mundo entrou em 
colapso total e acabou se tornando 
um deserto, conhecido como “A Ter-
ra Maldita”. As pessoas vivem em 
Megacidades, onde atuam várias 
gangues. A Justiça não consegue 
controlar essas gangues. Entram 
em cena os chamados “Juízes”, que 
tomam o papel de juiz, júri e carras-
co. Dredd é o mais temido de todos. 
Acusado de assassinato, ele tenta 
provar sua inocência, e descobre que 
por trás de sua prisão injusta, há um 
plano diabólico acontecendo.

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 popu-
lação 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. Auxiliada por 
novos aliados e velhos amigos, Alice precisa lutar 
para sobreviver e escapar de um mundo hostil à beira 
do esquecimento. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h, 
22h. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 17h30, 19h50 e 22h. 
Tambiá 6/3D: 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 pro-
grama de lavagem cerebral muito mais perigoso do que 
aquele pelo qual passou Jason Bourne, desencadeando 
situações que saem do controle. CinEspaço 1: 14h10. 
Manaíra 8: 15h40 e 21h. Tambiá 1: 17h30 e 20h.

TOTALMENTE INOCENTES (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 90 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Rodrigo Bittencourt, com Fábio Assunção, Álamo Faço, 
Mariana Rios, Fábio Porchat. Da Fé e seu irmãozinho, 
Torrado, vivem na favela do DDC, onde o violento João do 
Morro acaba de tomar o poder do ex-chefe, Diaba Loira, 
e virar o novo dono do tráfico local. Um cara do bem e 
amado por todos da comunidade, Da Fé tem uma queda 

por Gildinha, irmã mais velha de seu melhor amigo 
Bracinho. Só que Gildinha só tem olhos para Do Morro 
e Da Fé deduz por ele ser o traficante poderoso que é. 
Os amigos de Da Fé tentam então tentam transformá-lo 
num traficante também. Manaíra 6: 20h e 22h10.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS (Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 105 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Timur Bekmambetov, com Alan Tudyk, Alex Lombard. 
O filme explora a vida secreta de um dos maiores 
presidentes dos Estados Unidos em uma história não 
contada que definiu uma nação, colocando Lincoln como 
o maior caçador dos mortos-vivos da história. CinEspaço 
3: 14h30, 16h50, 19h20 e 21h40. Tambiá 2: 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. Manaíra 2: 14h, 16h30, 18h50 e 
21h15. Tambiá 4: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: Comé-
dia. Duração: 112 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Eric Toledano, Oliver Nakache, com François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um aristocrata rico 
que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. 
Precisando de um assistente, ele decide contratar 
Driss, um jovem problemático que não tem a menor 
experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Aos 
poucos ele aprende a função, apesar das diversas gafes 

que comete. Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada vez 
mais a Driss por ele não tratá-lo como um pobre coitado. 
Aos poucos a amizade entre eles se estabele-se, 
com cada um conhecendo melhor o mundo do outro. 
CinEspaço 1: 16h50, 19h10 e 21h50.

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. Direção: Larry 
Charles, com Ben Kingsley, Megan Fox, Sacha Baron 
Cohen. A heróica história do General Aladeen (Sacha 
Baron Cohen), ditador de um país localizado no Oriente 
Médio, que colocou em risco a própria vida para que a 
democracia jamais chegasse ao local que governa. Ele 
e um pastor de cabras resolvem viajar aos Estados 
Unidos, onde cruzam o país para conhecê-lo melhor. 
Manaíra 3: 21h50.

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 1: 14h15, 16h15 e 18h15. 

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 
8: 13h20 e 18h30.

Cine Sesi Cultural exibe filmes de 
hoje a domingo na cidade de Mari 

O Projeto Cine Sesi Cultural chega hoje a Mari. 
Durante o final de semana os moradores da cidade 
vão poder assistir gratuitamente a filmes de curta e 
longa-metragem, que serão exibidos no largo da Igreja 
Matriz, sempre a partir das 18h30. Os curtas-metragens 
são Até o Sol Raiá (PE), Tyger (SP) e Vida Maria (CE). Já 
os longas são O Palhaço, de Selton Mello, Eu e Meu Guar-
da-chuva, de Toni Vanzolini e a animação Enrolados, 
produção da Disney com direção de Byron Howard e Na-
than Greno. O Cine Sesi Cultural é realizado pelo Serviço 
Social da Indústria (Sesi) e idealizado pela diretora de 
criação da Aliança Comunicação e Cultura, Lina Rosa 
Vieira. Está é a sétima edição do Projeto na Paraíba.

Sertão Itaparica Mundo

Com pouco mais de 29 mil habitantes, a pequena cidade de Flo-
resta – interior de Pernambuco – realizou pelo segundo ano conse-
cutivo um festival independente que se estendeu por duas semanas, 
com uma vasta programação que incluiu música, cinema e dança além 
de debates e oficinas. É o Sertão Itaparica Mundo, um evento de artes 
integradas que chama a atenção pela qualidade da sua programação, 
oferecendo ao público de um pequeno município do Sertão pernam-
bucano diversas atividades gratuitas, incluindo bandas nacionais, 
mostrando que é possível a realização de um festival do gênero para 
além das grandes capitais.

Com duração de treze dias e atrações de várias regiões do Brasil, 
a iniciativa também se estendeu para outras cidades que ficam locali-
zadas no entorno de Floresta, a exemplo de Tacaratu e Belém do São 
Francisco, levando ações como exibição de filmes, palestras e oficinas 
a um público que raramente tem oportunidade de prestigiar ativida-
des artísticas e culturais. Capitaneado pelo Ponto de Cultura Sertão 
Itaparica Mundo e produzido pelo Sambada Comunicação e Cultura, o 
festival tem como objetivo o desenvolvimento de projetos no interior 
de Pernambuco voltados para a formação, pesquisa, divulgação e o 
intercâmbio entre artistas e grupos de várias partes do Brasil.

Na programação musical destaque para o show da banda Ci-
dadão Instigado, que é cearense, mas atualmente está radicada em 
São Paulo. Liderada por Fernando Catatau, um dos guitarristas mais 
criativos da sua geração e produtor dos últimos álbuns do Arnaldo 
Antunes (ex-Titãs) e Arnaldo Baptista (ex-Mutantes), a Cidadão mos-
trou o seu rock psicodélico num set que incluiu músicas dos quatro 
discos da banda. Outra atração do festival, que também está radica-
da em São Paulo e fez uma ótima apresentação, foi a cantora carioca 
Bárbara Eugênia, que dividiu o palco com os pernambucanos da ban-
de Dessinée mostrando um show inspirado no universo pop francês, 
numa mistura de jazz, rock e surf music. Passaram também pelo palco 
do Sertão Itaparica Mundo o som instrumental dos potiguares da Ca-
marones Orquestra Guitarrística e da Coutto Orchestra de Cabeça de 
Aracajú, além das pernambucanas Afoxé Oya Alaxé e Babi Jaques e os 
Sicilianos. Os Djs Tudo (SP), Damata e Incidental (PE), garantiram a 
diversão do público após os shows principais.

Na parte de formação o público teve a oportunidade de partici-
par das diversas oficinas oferecidas gratuitamente, como Iniciação ao 
Audiovisual e Dança Afro. Outra atividade bastante prestigiada foi a 
Mostra Nacional Curta Sertão, com a exibição de curtas metragens de 
várias regiões do país, divididos em duas mostras, uma competitiva e 
outra não, além de uma mostra apenas com animações que percorreu 
algumas escolas da cidade.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Floresta, patrocínio do 
BNDES, BNB, Governo Federal e incentivo do governo do estado de 
Pernambuco através do Fundo de Incentivo a Cultura, o festival Sertão 
Itaparica Mundo cresce a cada ano, mostrando que, apesar do isola-
mento geográfico, é possível realizar um evento com qualidade téc-
nica e artística, mesclando atrações regionais e nacionais, num clima 
onde prevalece a valorização da cultura local e a difusão da produção 
independente.

Arthur Pessoa
Músico
arthurpessoa@yahoo.com.br
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A história de como a 
personagem Mary Poppins 
migrou de um popular 
livro para a telona é o 
tema de um novo filme 
com Tom Hanks e Emma 
Thompson, segundo anun-
ciou a Disney. Saving Mr. 
Banks começou a ser pro-
duzido esta semana e vai 
mostrar como durante 20 
anos Walt Disney tentou 
comprar os direitos da 
obra de P.L. Travers. Hanks 
interpreta Disney, na pri-
meira vez que o lendário 
animador e produtor é 
retratado num filme de fic-
ção. Thompson viverá Tra-
vers, que relutantemente 
cedeu os direitos a Disney, 
mas exigiu controle sobre 
o roteiro e os persona-
gens, o que causou atritos 
entre os dois.

Tom Hanks será 
Walt Disney em 
longa-metragem

 A votação do Os-
car será eletrônica pela 
primeira vez, numa ini-
ciativa que vai agilizar o 
processo e pode aumen-
tar as chances de filmes 
mais ousados. A Aca-
demia de Artes e Ciên-
cias Cinematográficas 
disse que um sistema de 
votação online será usa-
do na 85ª edição da festa, 
cuja entrega dos prêmios 
está marcada para fev-
ereiro de 2013. Nesse 
momento de transição, os 
seis mil membros da Ac-
ademia também poderão 
usar o tradicional papel 
para selecionar os mel-
hores atores, filmes, dire-
tores, roteiristas e outros 
vencedores de 2012.

Oscar 2013 terá 
votação eletrônica 
pela primeira vez

Mídias em destaque

Drops & notas
Foto: Divulgação

Com sete anos de estrada e um disco gravado, o grupo Nação Maracahyba participa de dois eventos internacionais em setembro e outubro

de outubro. O idealizador e 
coordenador do grupo, Lu-
ciano Oliveira, antecipou para 
o jornal A União que em am-
bas ocasiões tocará músicas 
do primeiro CD, Acorda Povo, 
cujo lançamento oficial está 
previsto para o próximo mês 
de dezembro, no Centro Histó-
rico da cidade. 

“A seleção do Nação Mara-
cahyba para participar desses 
dois eventos foi uma surpresa 
para nós, porque a concor-
rência é grande”, confessou o 
percussionista Luciano Olivei-
ra. Segundo ele, o grupo será o 
único representante da Paraí-
ba nos dois eventos. No caso 
do Festival Latino Americano 

de Arte e Cultura Africana, as 
datas de apresentação devem 
ser divulgadas hoje. Diante 
dessas oportunidades, admi-
tiu acreditar serem momentos 
importantes não apenas dar 
visibilidade ao Estado, mas 
também abrir espaços – inclu-
sive em âmbito internacional 
– para o trabalho do Maracatu 
do baque virado. 

Referindo-se ao novo 
CD, intitulado Acorda Povo, o 
coordenador do Nação Mara-
chyba disse que o disco já está 
pronto. No total, são 12 faixas, 
entre maracatus, cirandas e 
cocos. Como exemplo, Lucia-
no Oliveira disse que uma das 
canções do álbum é Dança das 

Lanças, maracatu da cantora e 
compositora paraibana Cátia 
de França.            

Idealizado há sete anos 
pelo percussionista e regen-
te Luciano Oliveira, o Nação 
Maracahyba tem sede no Con-
junto Funcionários II, em João 
Pessoa atua no sentido de for-
talecer e fomentar a cultura 
afro-brasileira na linguagem 
do maracatu de baque vira-
do, promovendo a vivência 
da música, dança, história e 
mitos desta cultura, por meio 
de atividades como oficinas de 
arte educação em comunida-
des, inclusive nas localidades 
consideradas em situação de 
riscos social e cultural.    

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Cinema

O Palhaço, de Selton Mello, é o filme 
brasileiro indicado para concorrer 
a melhor filme estrangeiro

O longa-metragem O Palhaço, dirigido pelo ator Selton Mello, é o 
filme nacional indicado a concorrer a uma vaga na categoria de 
melhor filme estrangeiro no Oscar 2013. O anúncio foi feito ontem 
pela Comissão Especial de Seleção da Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura, no centro do Rio, após mais de duas horas 
de deliberações. O Palhaço disputou a vaga com outros 15 filmes 
brasileiros, entre eles Xingu, de Cao Hamburguer, Billi Pig, de José 
Eduardo Belmonte, Heleno, de José Henrique Fonseca e Paraísos 

Artificiais, de Marcos Prado.
 O longa-metragem conta a história de Benjamin, um palhaço divide o picadei-

ro com seu pai Valdemar, e juntos formam a dupla Pangaré e Puro Sangue. Benjamin 
vive uma crise pessoal, duvidando do seu próprio talento e vivendo pelos cantos sem 
conseguir sorrir. Sem documentos – identidade, CPF e comprovante de residência 
–, ele vive na estrada com trupe do Circo Esperança, mas acha que perdeu a graça 
e decide partir para  tentar outra vida. Mas Benjamim não consegue se adaptar à 
rotina da nova vida e acaba voltando ao circo.

Rumo ao Oscar

 

Quem passar hoje por três pra-
ças de Campina Grande – Bandeira, 
Clementino Procópio e Antônio 
Pessoa, conhecida como Praça da 
Morgação – vai perceber algo di-
ferente nas árvores. Mas não será 
nenhuma intervenção urbanística e 
sim poética, com a edição do Projeto 
Um Poema em Cada Árvore, mobi-
lização que acontece em diversas 
cidades brasileiras, numa iniciativa 
de incentivo à leitura que utiliza as 
árvores como suporte. 

O evento, promovido pelos 
núcleos literários Blecaute e Caixa 

Baixa, em parceria com a Pró-Reitoria 
de Arte e Cultura da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) e o Instituto 
Psia, será aberto às 9h, na Praça da 
Bandeira, e tem como objetivo de come-
morar o Dia da Árvore, reunindo poetas, 
educadores, agentes culturais e sociais 
para levar a poesia onde o povo está.

O Projeto Sou Todo Paz, iniciativa 
do Colégio Motiva, que reúne estudan-
tes com apresentação de trabalhos 
artísticos, distribuição de panfletos 
e material produzido pelos próprios 
alunos com mensagens de reflexão 
acerca da temática. No período da 

tarde, a atividade se dará no Campus 
I da UEPB.

Idealizada pelo poeta Marcelo 
Rocha e realizada pelo Instituto Psia, 
a iniciativa foi uma premiada com o 
Prêmio Vivaleitura 2011, concedido pela 
Organização dos Estados Ibero-Ame-
ricanos, Ministério da Cultura (MinC), 
Ministério da Educação e Fundação 
Santillana. A repercussão nacional do 
projeto somada à sua característica 
pioneira e de fácil replicação permi-
tiu que diversos poetas, educadores, 
agentes culturais e sociais brasileiros 
manifestassem interesse em realizar o 

Projeto Um Poema em Cada Árvore 
em suas cidades.

Um Poema em Cada Árvore 
ocorrerá em 83 cidades de 24 esta-
dos brasileiros, constituindo assim 
uma rede de poetas, educadores, 
agentes culturais e sociais mobili-
zados em fomentar ainda mais as 
intenções do projeto no que refere 
à conquista de novos espaços de 
fruição poética, ampliação do acesso 
da população à poesia, divulgação do 
trabalho de poetas desconhecidos 
do grande público e elevação dos 
índices de leitura em nosso país.

Selton Mello 
interpreta Benjamim, 
que acha que seu 
personagem, o 
palhaço Pangaré, 
perdeu a graça
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Mais da metade da popu-
lação brasileira fazem parte 
da classe média
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Mal de Alzheimer
No Brasil 1,2 milhão sofrem com a doença

“Alzheimer: quanto an-
tes souber, mais tempo você 
terá para lembrar”. Esse é o 
tema deste ano do Dia Mun-
dial da Doença de Alzheimer, 
que é lembrado todo o dia 
21 de setembro. Na Paraí-
ba, as ações alusivas à data 
começaram no último dia 10,  
com uma palestra da presi-
dente da Associação Brasilei-
ra de Alzheimer – Regional 
Paraíba (Abraz-PB), neurop-
sicóloga Regina Neves, sobre 
“Alzheimer, o que você preci-
sa saber”, no auditório da As-
sembleia Legislativa.

De acordo com a pro-
gramação elaborada pela 
Abraz-PB, foi realizada uma 
sessão especial  no plenário 
da Assembleia Legislativa, e 
a partir das 12h30, no Centro 
de João Pessoa, foram dis-
tribuídos folders com infor-
mações sobre a doença. 

Já no dia 11, foi realizado 
um atendimento a população 
no Busto de Tamandaré, na 
Praia de Tambaú, a partir das 
8h, quando também foram 
oferecidos serviços de aferição 
de pressão arterial, teste de 
glicemia, avaliação nutricional, 
avaliação postural, esclare-
cimentos sobre a doença de 
Alzheimer e distribuição de 
folders informativos. 

1,2 milhão de pacientes
Estima-se que no Brasil 

1,2 milhão de pessoas sofram 
da doença de Alzheimer. No 
mundo, o número de pa-
cientes estimado em 2010 era 
de 35,6 milhões. Segundo estu-
do da Associação Internacional 
da Doença de Alzheimer – 
ADI, a estimativa é de que este 
número praticamente dobre a 
cada 20 anos, chegando a 65,7 
milhões em 2030 e a 115,4 
milhões em 2050. 

Na Paraíba, até o mo-
mento não existe um levan-
tamento sobre o número de ca-
sos da doença. A neuropsicóloga 
Regina Neves informou que a 
Abraz-PB, assim como outras en-
tidades no Brasil e na Paraíba, 
tem dificuldade para realizar 
tal levantamento.

A doença de Alzheimer 

acomete inicialmente a par-
te do cérebro que controla 
a memória, o raciocínio e a 
linguagem. Entretanto, pode 
atingir inicialmente outras 
regiões do cérebro, com-
prometendo assim outras 
funções. 

Segundo Regina Neves, 
o principal sintoma é a difi-
culdade na memória de curto 
prazo, mas somente isso não 
significa que a pessoa este-
ja doente, sendo necessária 
a combinação de outros fa-
tores, como dificuldade em 
administrar a casa ou negóci-
os, necessidade de uma as-
sistência na higiene pessoal, 
dificuldade na comunicação 
verbal, problemas de vagân-
cia e alterações de humor e 
de comportamento como agi-
tação e agressividade, poden-
do essa ser física ou verbal, 
além de delírios.

Sinais da doença
Num estágio mais avança-

do, a dependência do porta-
dor de Alzheimer se torna 
mais severa, os distúrbios 
de memória são mais acen-
tuados e o aspecto físico da 
doença se torna mais apa-
rente. Ele pode apresentar di-
ficuldades para alimentar-se 
de forma independente, não 
reconhecer familiares, ami-
gos e objetos conhecidos, 
dificuldade em entender o 
que acontece ao seu redor, 
dificuldade de locomoção, in-
continência urinária e fecal, 
comportamento inadequado 
em público, agressividade e 
agitação.

A causa da doença ain-
da é desconhecida e, embora 
ainda não haja medicações 
curativas, já existem drogas 
que atuam no cérebro tentan-
do bloquear sua evolução, 
podendo, em alguns casos, 
manter o quadro clínico esta-
bilizado por um tempo maior.

Geralmente, a doença de 
Alzheimer começa após os 
60 anos, mas é possível que 
pessoas mais jovens sejam 
acometidas. A doença ocorre 
com uma maior frequência 
em mulheres.

Alguns estudos sugerem 
que manter uma atividade in-
telectual, a exemplo de fazer 
palavras cruzadas, pode re-
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Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

duzir a probabilidade de ser 
acometido pela doença de 
Alzheimer.

Palestras e cursos
Abraz-PB desenvolve 

trabalhos com os cuidadores 
das pessoas portadoras de 
Alzheimer. Regina Neves infor-
mou que a entidade promove 
palestras, cursos e visitas, além 
de atendimento psicológico 
para familiares. 

Ela disse que semanal-
mente, das terças às sextas-fei-
ras, pela manhã, realiza atendi-
mento na Divisão de Psicologia 
da Assembleia Legislativa e no 
último sábado de cada mês, no 
Centro de Atenção Integrada à 

Saúde do Idoso – Caisi, no Hos-
pital Santa Isabel. 

O Estado não possui 
um serviço específico para a 
doença, mas faz a distribuição 
dos medicamentos, além de 
oferecer apoio técnico, aval-
iação e monitoramento dos 
municípios que prestam o 
serviço. 

As pessoas que notarem 
qualquer sintoma do Alzheim-
er devem procurar um médi-
co do idoso, seja um médico 
particular ou um médico do 
Programa Saúde da Família, 
e, no caso da doença ser di-
agnosticada, o paciente é en-
caminhado para o tratamento 
adequado.

Entidades que prestam assistência

- Espaço Humanum - Av. Espírito Santo, 1011 - Bairro dos Estados 
Fone: (83) 3045-3045

- Clube da Pessoa Idosa - Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n Altiplano 
Centro de Convivência do Idoso- Rua Francisca Moura, Centro (próxi-
mo ao Mercado Central)

- Seção de Saúde do Idoso - João Pessoa- Avenida Júlia Freire, s/n – 
3214-7955 

- Caisi - Praça Caldas Brandão (Anexo ao Hospital Santa Isabel) – 
3214-2829

- Associação Brasileira de Alzheimer – Regional Paraíba – 8888-6294

Rio de Janeiro – O médico André Pal-
mini, membro da Academia Brasileira de 
Neurologia (ABN), ressalta que, embora 
não haja dados precisos sobre a doença 
de Alzheimer, ela começa a evoluir no 
Brasil, como resultado do maior desen-
volvimento do país. Com isso, a expectati-
va de vida da população tem aumentado.

Palmini lembra que o principal fator 
de risco do Alzheimer é a idade. “As pes-
soas têm vivido mais no Brasil. A popu-
lação brasileira está se aproximando da-
quela de países mais desenvolvidos. Isso 
quer dizer que o percentual de pessoas 
que atingem uma faixa etária acima de 
70 anos ou 75 anos tem avançado pro-
porcionalmente muito mais do que nas 
outras faixas etárias.”

Segundo ele, a doença está crescen-
do em números absolutos no Brasil, “tor-
nando-se um problema real de saúde 

pública”. De acordo com o neurologista, 
em todo o mundo, a prevalência de pa-
cientes com Alzheimer se aproxima da 
de pacientes com epilepsia, atingindo em 
torno de 50 milhões de pessoas. Palmini 
ressalta que, no passado, a distribuição 
era muito desproporcional, porque os 
países mais desenvolvidos apresentavam 
maior número de casos, uma vez que as 
pessoas viviam mais tempo.

Rede de amigos
Hoje, essa desproporção vem dimi-

nuindo. “O Brasil passa a pertencer ao 
grupo de países desenvolvidos e isso se 
torna um problema importante”. A me-
dicina tem tentado identificar os fatores 
que aumentam ou diminuem a probabili-
dade de pessoas idosas terem Alzheimer.

Fatores de proteção estão ligados 
aos hábitos intelectuais e sociais de vida, 
assim como à alimentação e à atividade 
física. Um idoso que se mostra interessa-
do em ler, por exemplo, aumenta o que 
em medicina se chama de reserva cog-

nitiva. Com isso, ele retarda o apareci-
mento da doença, diz o médico. Palmini 
também recomenda que a pessoa cultive 
uma rede de amigos e tenha contato com 
eles com frequência. Segundo o especia-
lista, estudos comprovam que “quanto 
mais limitado o círculo social do idoso, 
maior a probabilidade de ele ter Alzhei-
mer. Quanto mais ampla essa rede social, 
maior a proteção”.

Preconceitos
O neurologista salientou que os fa-

tores mais caracterizados como redutores 
de risco do Alzheimer. são os hábitos de 
alimentação e atividade física. A priorida-
de deve ser para uma alimentação saudá-
vel, que mantenha os níveis de colesterol 
e glicemia controlados. A pressão arterial 
também deve ser mantida sob o controle. 
O idoso que não fuma e pratica bastan-
te exercícios físicos diminui o risco de ter 
a doença. A presidente da Apaz, Maria 
Aparecida Guimarães, disse à Agência 
Brasil que o objetivo é contribuir para di-

minuir o preconceito que existe no país 
em relação à doença e, ao mesmo tempo, 
chamar a atenção das autoridades para o 
crescimento do número de pacientes com 
Alzheimer no Brasil.

Medicamentos
O laboratório do Instituto Vital Bra-

zil (IVB), localizado em Niterói, na região 
metropolitana da capital fluminense, en-
tregou, em  junho passado, às secretarias 
estaduais de Saúde os primeiros lotes de 
rivastigmina, medicamento destinado ao 
tratamento dos portadores de Alzheimer. 
A fórmula foi desenvolvida nacionalmen-
te após a patente do proprietário original 
ter expirado.

Foram entregues quatro toneladas 
do remédio, que foram distribuídas gra-
tuitamente. A quantidade é capaz de 
atender ao total da demanda do país. De 
acordo com dados da Associação Brasi-
leira de Alzheimer (Abraz), cerca de 6% 
dos 15 milhões de pessoas com mais de 60 
anos sofrem com a doença.

Fatores de risco podem ser reduzidos
Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

Número de pacientes que sofrem da doença deve dobrar a cada 20 anos, segundo estima a Associação Internacional de Alzheimer
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UFRJ desenvolve 
concreto ecológico

Rio de Janeiro – A Coorde-
nação de Pós-Graduação em En-
genharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ) de-
senvolveu alternativas ecológicas 
para matérias-primas do concreto e 
de produtos de fibrocimento (como 
caixas d’água e telhas). Segundo o 
pesquisador Romildo Toledo, o uso 
de materiais tradicionais, como o 
cimento, a brita e o amianto, pode 
ser reduzido ou até completamente 
substituído com a utilização de 
fibras vegetais e materiais recicla-
dos.

No caso do concreto, liga for-
mada por cimento, brita (pedra) e 
areia, é possível reduzir o consumo 
de cimento em 20% a 40% com 
alternativas como cinza de bagaço 
de cana-de-açúcar, cinza de casca 
de arroz e resíduos da indústria 
cerâmica. A brita pode ser completa-
mente substituída por materiais ob-
tidos em demolições de construções 
antigas.

No caso do fibrocimento, usa-
do na fabricação de telhas ou caixas 
d’água, o consumo de cimento pode 
ser reduzido em até 50% com o uso 
de alternativas ecológicas. As fibras 
vegetais substituem as fibras min-
erais tradicionais, como o amianto, 
que provocam danos à saúde hu-
mana. Há estudos com outros mate-
riais como borracha de pneu usado, 
cinzas de esgoto sanitário ou de 
queima do lixo para substituir, pelo 
menos parcialmente, o cimento.

“Alguns tipos de concreto 
ecológico já estão prontos para serem 
repassados ao setor produtivo, 
mas há outros que ainda estão em 
fase final de desenvolvimento. São 
soluções que reduzem impacto na 
construção civil”, disse Toledo.

Comitê vai resgatar a oiticica
Velha amendoeiRa

Planta fornece matérias-
-primas para tintas, vernizes, 
sabão, revestimentos e óleos

Pouco explorada nos dias 
atuais, mas apesar de nunca es-
quecida, a oiticica pode voltar a 
ter os seus dias de glória revi-
vidos com a onda dos biocom-
bustíveis no Brasil. Pesquisas 
desenvolvidas no Laboratório 
de Combustíveis do Departa-
mento de Engenharia Química 
da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)deram re-
sultados mais do que positivos. 
Na UFPE cientistas concluíram 
um trabalho cujo objetivo é 
mostrar que a velha amendoei-
ra ainda é capaz de trazer bem 
mais do que alívio para os dias 
de sol.

Conhecida cientificamen-
te como Licania rigida Benth, 
a oiticica é uma árvore de fo-
lhagem perene, com tronco 
principal curto ramificado em 
uma copa larga e atinge até 15 
metros de altura. A planta pode 
ser explorada para diversos 
fins e já representou período 
de predominância econômica 
no Semiárido brasileiro. Pode 
fornecer matérias-primas para 
tintas, vernizes, fabricação de 
sabão, produção de amêndoas 
e de óleos, móveis, revestimen-
tos e ml com características  
medicinais.

Na Paraíba, a boa nova é 
que no próximo dia 26, na sede 
do Instituto Nacional do Semi-
árido (INSA), órgão subordina-
do ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCTI), em Campi-
na Grande (PB), ocorrerá uma 
reunião do Comitê de Oleagi-
nosas da Paraíba para definir 
a política de resgate da cultura 
da oiticica. 

Medicina
Além da exploração 

múltipla, os estudos sobre o 
potencial hipoglicemiante e 
anti-inflamatório da oiticica 
devem ser intensificados, as-
sim como as pesquisas para 
sua utilização na produção de 
biodiesel em consórcio com 
outras plantas ou isolada.

O Comitê foi criado du-
rante o Seminário Potenciali-
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dades de Produção de maté-
ria-prima para o biodiesel na 
Paraíba, realizado em agosto 
deste ano, em João Pessoa 
(PB).

Caso esta vocação seja 
constatada, o Comitê pode de-
senvolver uma política públi-
ca para inserção desta cultura 
como um arranjo produtivo 
no âmbito do Semiárido, so-
bretudo em Áreas de Preser-
vação Permanentes (APP’s) 

econômico-ecológicas. Deste 
modo, o resgate pode contri-
buir para promover geração 
de renda às populações da 
região.

Durante o Seminário, 
o pesquisador Daniel Duar-
te Pereira, representante do 
INSA, proferiu a palestra inti-
tulada Oiticica como matéria-
-prima para o biodiesel na 
Paraíba, com destaque para a 
importância da redomestica-

ção da planta na recomposi-
ção de matas ciliares voltadas 
à exploração econômica.  Na 
ocasião, ficou definida a data 
para os membros do Comitê 
construírem a política de res-
gate da cultura da planta no 
Semiárido brasileiro.

Identificação de espécies
O recém criado Comitê 

de Oleaginosas decidiu pela 
identificação de quais espé-

cies e subespécies deverão 
ser cultivadas e enviará pes-
quisadores aos municípios 
historicamente produtores 
para identificar matrizes 
de produção para mudas.  
O projeto prevê que a reto-
mada do cultivo da planta 
seja iniciada na Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e 
Pernambuco, com possibili-
dade de expansão para ou-
tros Estados.

Oiticica já teve grande importância na economia na vida de populações do Nordeste cujo óleo era exportado para o Exterior

Alunos da Escola Rural Ma-
ria Veríssimo de Sousa, localizada 
em Caturité (PB), participaram de 
uma Jornada Ecológica de reco-
nhecimento da flora da Caatinga, 
a vegetação típica do Semiárido. 
Na programação do evento, den-
tre outras atividades, constaram 
palestras sobre “O Semiárido e a 
importância da Caatinga”, “Uso 
da Caatinga como forragem para 
alimentação animal”, “Práticas de 

viveiros e preparação de mudas”, 
“Jornadas de estudos e pesquisas 
sobre o Semiárido”.

 Durante as atividades tam-
bém foram apresentados aos alu-
nos aspectos naturais, históricos e 
sociais do Semiárido brasileiro e 
do Bioma Caatinga com a realiza-
ção de uma caminhada pela Trilha 
Ecológica do “João de Barro” no 
Sítio Campo de Emas em Caturité 
(PB). 

Os estudantes fizeram pausa 
em oito estações nas quais foram 
apresentadas espécies da vege-
tação caatingueira e debateram 
aspectos botânicos e fisiológicos 
das plantas nativas. Em seguida 
foi apresentado um painel sobre 
forragens da Caatinga para ali-
mentação animal, a partir das ex-
periências de produção do INSA.

 Durante o evento os alunos 
plantaram sementes de espécies 

da Caatinga no viveiro de mudas 
florestais nativas “Bom Nome”, 
no sítio Umarí (Caturité/PB) e 
como atividade de encerramento 
organizaram grupos de discussão 
para construírem painéis repre-
sentativos da Jornada Ecológica 
e questões a serem abordadas 
e pesquisadas pelo INSA e pelos 
próprios participantes. (Catarina 
Buriti e Rodeildo Clemente - As-
sessoria de Comunicação)

Atividade pedagógica na Caatinga e Semiárido

Brasília - Representante 
dos governos da região Nor-
deste já receberam, em abril 
passado, orientações sobre 
como criar unidades de con-
servação estaduais (UCs) na 
Caatinga e quais os benefícios 
que estas áreas de preservação 
podem trazer para as popula-
ções locais, numa oficina que 
ocorreu em Petrolina (PE), que 
teve a presença de técnicos es-
taduais que trabalham com a 
conservação do bioma, pre-
sente em 850 mil quilômetros 
quadrados do país.

Francisco Barreto Cam-
pelo, diretor do Departamento 
de Desertificação do Ministério 
do Meio Ambiente, explica que 
existe uma tendência de des-
centralização do processo de 
conservação no Brasil. 

Para o engenheiro flores-
tal, no caso da Caatinga, a des-
centralização tem uma função 
ainda mais importante por ser 
considerado o bioma mais po-
puloso do mundo, com impor-
tante função econômica nos 
estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Nor-

te, da Paraíba, Bahia, de Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe e 
Minas Gerais. Segundo dados 
divulgados pelo Ministério do 
Meio Ambiente, 30% da matriz 
energética dessa região vem da 
lenha obtida por meio de ex-
ploração não sustentável. 

A Caatinga também é 
usada para pastagem de gado, 
produção de mel, comerciali-
zação de frutos e como supri-
mento de energia na produção 
de cerâmicas e da indústrias-
de gesso. “O principal vetor 
para desertificação é o uso do 

recurso natural como fonte 
energética sem critérios sus-
tentáveis. Especialmente com a 
seca, o homem vai acabar com 
a única opção produtiva desta 
época, que é a madeira, princi-
palmente se temos uma matriz 
que consome essa lenha”, disse 
Campelo, defendendo um con-
vívio econômico com maior 
eficiência.

Um dos exemplos bem su-
cedidos que foram apresenta-
dos aos técnicos ambientais é o 
de uma indústria de cerâmica 
que utiliza 0,3 metro de lenha 

para produzir um milheiro de 
tijolo, enquanto a média gira 
em torno de 2 a 3 metros para 
um milheiro.

“Temos que fomentar boas 
práticas de uso dos recursos, 
integrando isso nas atividades 
econômicas dos agricultores e, 
ao mesmo tempo, viabilizan-
do a manutenção dos serviços 
ambientais e conservação am-
biental”, defendeu. “Apoio o de-
senvolvimento de novas fontes 
de energia, mas estamos quali-
ficando a fonte que ainda hoje é 
a mais usada”, disse.

Região terá novas unidades de conservação

Brasil atende a onU 
de forma parcial

Goiânia - Das 170 reco-
mendações feitas pelo Conselho de 
Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU), o Bra-
sil só não acatou integralmente 
aquelas conflitantes com a Consti-
tuição Federal e cuja implementação 
exige mudanças na lei, disse a min-
istra dos Direitos Humanos, Maria 
do Rosário.

“O Brasil só não assumiu o 
compromisso de implementar in-
tegralmente as recomendações e 
sugestões em que havia alguma 
contradição com a Constituição 
Federal. Não podemos assumir um 
compromisso de mudança con-
stitucional, principalmente quando 
alguns dos temas estão sendo de-
batidos nacionalmente”, declarou a 
ministra Maria do Rosário.

Conforme a Agência Bra-
sil antecipou, o governo brasileiro 
entregou ontem, em Genebra, sua 
resposta às 170 recomendações 
feitas por 78 delegações de países 
que integram o conselho para que 
o Brasil garanta a observância aos 
direitos humanos. Pelo documento 
preliminar ao qual a reportagem 
teve acesso, o Brasil atenderá inte-
gralmente 159 das 170 sugestões. 
Dez serão atendidas parcialmente e 
uma foi rejeitada: a da organização 
das polícias, e que foi proposta pela 
Dinamarca.

De acordo com Maria do Rosário, 
a sugestão trata da unificação, pelos 
estados, das polícias Militar e Civil e 
não exatamente da desmilitarização. 
“Este é um longo debate que o Brasil 
vem fazendo. Ainda assim, não estamos 
convictos de que, hoje, este seja o único 
ou o melhor caminho para melhorar as 
condições de atendimento policial e da 
segurança pública”, disse a ministra.
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População brasileira
Mais da metade fazem parte da classe média

Brasília - Atualmente mais 
da metade da população brasilei-
ra (53%) fazem parte da classe 
média, o que significa um total de 
104 milhões de brasileiros. Nos úl-
timos dez anos, foram 35 milhões 
os brasileiros incluídos na classe 
média. Os dados foram divulgados 
ontem pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (SAE) da Presidência 
da República no estudo Vozes da 
Classe Média.

A pesquisa classifica como 
classe média os que vivem em fa-
mílias com renda per capita men-
sal entre R$ 291 e R$ 1.019 e tem 
baixa probabilidade de passar a 
ser pobre no futuro próximo.

De acordo com o estudo, a ex-
pansão desse segmento resultou 
de um processo de crescimento do 
país combinado com redução na 
desigualdade. A estimativa é que, 
mantidas a taxa de crescimento e 
a tendência de queda nas desigual-
dades dos últimos dez anos, a clas-
se média chegue a 57% da popula-
ção brasileira em 2022.

Os dados indicam que a redu-
ção da classe baixa foi mais intensa 
do que a expansão da classe alta. 
De 2002 a 2012 ascenderam da 
classe baixa para a média, 21% da 
população brasileira, enquanto da 
classe média para a alta ascende-
ram 6%.

Incremento à economia
O ministro da SAE, Moreira 

Franco, destacou o importância 
do crescimento da classe média 
para movimentar e impulsionar a 
economia do país, pois essa fatia 
da população responde por 38% 
da renda e do consumo das famí-
lias. “Em torno de 18 milhões de 
empregos foram criados na última 
década, esses empregos formais 
foram associados a uma política 
adequada de salário mínimo que 
deu ganhos reais acima da inflação 
aos brasileiros”, disse Franco.

O crescimento da renda da 
classe média tem sido maior do 
que o do restante da população, de 
acordo com os dados apresenta-
dos no estudo. Enquanto na última 
década a renda média desse seg-
mento cresceu 3,5% ao ano, a ren-
da média das famílias brasileiras 
cresceu, no mesmo período, 2,4% 
ao ano.

“A classe média brasileira vai 
movimentar em 2012 cerca de R$ 
1 trilhão”, estimou Renato Meirel-
les, do instituto de pesquisa Data 
Popular, que participou da elabo-
ração do estudo.

O estudo usa como base dados 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e do Instituto 
Data Popular.
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Brasília - Aproximadamente 
80% dos novos integrantes da clas-
se média brasileira são negros. Nos 
últimos dez anos, a classe média 
teve um crescimento de 38% e hoje 
abrange 53% da população, o que 
significa 104 milhões de brasileiros. 
Os dados são do estudo Vozes da 
Classe Média pela Secretaria de As-
suntos Estratégicos (SAE) da Presi-
dência da República.

“Uma das característica da 
classe média é que os grupos que 
entraram eram os que estavam me-
nos representados. Agora ela [classe 

média] é muito mais heterogênea do 
que era há dez anos. As empregadas 
domésticas que eram uma fração 
menor ampliaram a participação, os 
negros aumentaram. Quase 80% do 
aumento na classe média referem-
-se à população negra”, disse o se-
cretário de Assuntos Estratégicos da 
SAE, Ricardo Paes de Barros.

Com esse aumento, a represen-
tatividade entre negros e brancos 
na classe média ficou equilibrada. 
Um total de 53% da classe média 
é formada por negros e 47% por 
brancos. O estudo registra que esse 

equilíbrio, no entanto, não significa 
que as desigualdades raciais foram 
superadas, uma vez que perduram 
nas demais classes. Na classe alta, 
69% são brancos e 31%, negros e na 
classe baixa 69% são negros e 31%, 
brancos.

O estudo identificou também 
relações entre o emprego e a clas-
se média. Dos trabalhadores ocu-
pados – formais e informais –, 57% 
estão na classe média. Quando se 
leva em conta apenas os trabalha-
dores formais, esse número sobre 
para 58%.

População negra representa quase 80%

Projeto vai guiar políticas públicas
O projeto Vozes da Classe 

Média foi lançado ontem, às 
10h, em Brasília, com o objetivo 
de realizar estudos sobre a par-
cela da população brasileira que 
mais cresceu nos últimos 10 anos 
e, com isso, possibilitar a ade-
quação de políticas públicas.

O projeto Vozes da Classe 
Média é uma ação conjunta da 
Secretaria de Assuntos Estratégi-
cos da Presidência da República, 
da Caixa Econômica Federal e 
do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento. 

O projeto está organiza-
do em duas grandes etapas: 
Revisitar todas as fontes de 
dados já existentes sobre o 
assunto, como: a Pesquisa Na-
cional por Amostras de Domi-
cílios (PNAD) e a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF), 
ambas produzidas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); pesquisas do 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea); da Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI); do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD); e do Instituto Data 
Popular.

Ao todo, será analisado um 
conjunto de vinte e sete pesqui-
sas realizadas nos últimos três 
anos, com abrangência nacional, 
tratando da opinião das diversas 
classes de renda brasileira sobre 
22 temas públicos de relevância 
para o bem-estar individual e 
para o desenvolvimento do país.

Coletâneas Vozes
Os resultados dessas análi-

ses serão divulgados em edições 
eletrônicas bimestrais dos Ca-
dernos Vozes da Classe Média. 
Cada um abordará um tema es-
pecífico, como visão de futuro, 
protagonismo, qualidade e utili-
zação dos serviços públicos. Para 
facilitar o acesso ao conteúdo 
dos Cadernos, serão publicadas 
anualmente as Coletâneas Vo-
zes da Classe Média, reunindo, 
atualizando e aprofundando as 
análises bimestrais.

Na segunda etapa do pro-
jeto, serão realizadas pesquisas 

primárias em 10.000 domicílios 
espalhados pelas cinco regiões 
brasileiras. Os mesmos domicí-
lios serão entrevistados repe-
tidas vezes com periodicidade 
anual. Com esse painel fixo de 
famílias, poderão ser mapeadas 
a evolução e as mudanças, para 
cada faixa de renda, nas neces-
sidades, interesses, percepções, 
valores, atitudes, receios e an-
seios das famílias brasileiras. 
Nessa segunda fase, também 
serão realizadas pesquisas qua-
litativas com grupos focais.

A consolidação de todos 
os dados serão utilizados tan-
to para o entendimento das 
mudanças socioeconômicas 
recentes e de suas consequên-
cias nesta classe da população 
brasileira, como na  adequa-
ção das políticas públicas. Nos 
últimos 10 anos, 35 milhões 
de pessoas entraram na clas-
se média, que passou de 38% 
da população, em 2002, para 
52%, em 2012, somando hoje 
mais de 100 milhões de brasi-
leiros.

Renda per capita se 
situa em R$ 1.019

O governo brasileiro já tem 
uma nova definição para a classe 
média brasileira. Considerando a 
renda familiar como critério bási-
co, uma comissão de especialistas 
formada pela Secretaria de Assun-
tos Estratégicos (SAE) da Presidên-
cia da República definiu que a nova 
classe média é integrada pelos in-
divíduos que vivem em famílias 
com renda per capita (somando-se 
a renda familiar e dividindo-a pelo 
número de pessoas que compõem 
a família) entre R$ 291 e R$ 1.019.

“Quem tiver renda per capita 
nesse intervalo será considerada 
classe média”, disse Ricardo Paes 
de Barros, secretário de Ações Es-
tratégicas da SAE, em São Paulo. 
Segundo ele, a definição de classe 
média foi finalizada após análises 
de propostas com mais de 30 alter-
nativas, feitas em quatro reuniões 
da equipe técnica da secretaria e 
mais duas da equipe de avaliação.

Divisão em grupos
Dentro dessa definição, a co-

missão dividiu a classe média em 
três grupos: a baixa classe média, 
composta por pessoas com renda 
familiar per capita entre R$ 291 e 
R$ 441, a média classe média, com 
renda compreendida entre R$ 441 
e R$ 641 e a alta classe média, com 
renda superior a R$ 641 e inferior 
a R$ 1.019.

“Isso é um ativo para a socie-
dade brasileira. A classe média do 
país representa mais da metade da 
população. Tendo uma definição 
padrão, que seja aceita por todo 
mundo, isso vai facilitar muito toda 
a discussão sobre o que pensa, o 
que quer, o que espera, o que faz 
e qual o padrão de consumo dessa 
nova classe média”, disse Ricardo 
de Barros.

Segundo a comissão, para che-
gar a essa definição a secretaria 
levou em consideração o padrão 
de despesa das famílias e os gastos 
com bens essenciais e supérfluos. 

Segmento vai 
movimentar 
em 2012 cerca 
de R$ 1 trilhão 
e essa fatia 
responde por 
38% do consu-
mo das famílias

Expansão da renda da classe média, que ficou em 3,5%, tem impulsionado o crescimento da economia do Brasil ao longo desses últimos anos



Aniversário da coluna
SERÁ NESTA TERÇA-FEIRA, 25, a reunião das 

patronesses da nossa festa de 16 anos de colunismo 
social, a partir das 17h no Sonho Doce, com um lanche 
caprichado da equipe liderada por Yonne Pimenta.

Os convites ficam prontos hoje, com arte da 
GCA Comunicação e impressão impecável da Gráfica 
JB, dos amigos Maria José e João Batista, parceiros 
de todos esses anos de eventos sociais. 
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Empresária, Marilene Rodrigues Macena, da Kaline Modas e escritora 
Fátima Pessoa

A turma da hidroginástica do Clube Cabo Branco no chá desfile do Santuário: Anamaria Medeiros, 
Lúcia Padilha, Maria José Xavier, Neusa Martins, Magdala e Marcia
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Editor do Jornal A 
União, William Costa, 
arquiteto Expedito 
Arruda, tributarista 
Milton Soares, empre-
sárias Zélia Teotônio 
e Romilda Barreto, 
senador Vital do Rêgo 
Filho, Sras. Judith de 
Barros e Silva Moura e 
Pepita Miranda de Ca-
bral, chefe de gabinete 
do governador, Waldir 
Porfírio, professora 
Adriana Santos Diniz, 
Martinho Sampaio.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O mundo dá voltas, e o 
que parece perfeito hoje, 
pode não valer a pena 
amanhã”

“Dizem que o mundo 
sempre dá voltas. 
Mas o que farei enquanto 
isso?”

ROBERTO BEZERRA SOARES BRUNA BRANDÃO AYRES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Começa hoje e vai até domin-
go o segundo encontro “Sou Mais 
Tambaú”, reunindo 250 agências 
de viagens da Paraíba, Pernambu-
co, Alagoas e Rio Grande do Norte 
no bacana Vila Galé Cabo de Santo 
Agostinho, no Litoral pernambuca-
no, para a palestra motivacional do 
escritor Rogério Caldas.

  Entre as 50 agências parai-
banas estarão a Rogetur, Voyage, 
Saletur, Grantur, Mirella Miramar 
e L&V Turismo que concorrem a 
um carro e duas motos 0km, pelo 
volume de vendas de produtos da 
operadora. 

Zum Zum Zum
   André Esteves tecendo mil elogios ao condomínio Village Turin, localizado 
na entrada de Alhandra, com quiosques, centro comercial, academia, salão de festas e 
quadras de esportes. Mais informações com André pelo telefone  9982-1648.

   Rita de Cássia e Roberto Andrade estão curtindo temporada de férias pela 
Europa. O casal só retorna no início de outubro.

Zélia Teotônio é a aniversariante de hoje

O ARRAIÁ DE CUMPADRE, de Campina Grande, 
que fez e aconteceu no último Maior São João do 
Mundo e Ruraltur, está sendo “case de sucesso” 
no 38º Encontro Braztoa, que termina hoje em 
São Paulo.

O projeto está sendo apresentando como case de 
sucesso em empreendedorismo para representantes 
de todos os destinos do país como operadoras de 
turismo brasileiras e estrangeiras, que participam do 
evento. O Braztoa discute novas ideias, bem como 
apresenta novos produtos e serviços no âmbito do 
turismo rural.  

Case de sucesso

Desfile beneficente
FOI COM UM DELICIOSO chá, assinado por Yonne 

Pimenta, que a valorosa equipe do Santuário da Imacu-
lada Conceição realizou o desfile beneficente em prol de 
melhoria das condições ambientais daquela igreja, localizada 
ao lado do Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Na passarela, a moda verão da grife Kaline, de 
Marilene Macena com acessórios da Coulisse e produção 
das modelos a cargo do Salão Versátil.

A EMPRESÁRIA de 
moda, Norma Pedrosa, 
que em breves tem-
pos leva sua Maison 
de Tambaú para a rua 
Umbuzeiro, em Manaíra, 
retorna hoje de São Pau-
lo. Na bagagem, ela traz 
mais novidades para as 
mulheres usarem nesta 
primavera-verão.

Para dançar
      A ASMIR/PB - As-
sociação dos Militares 
da Reserva Remunera-
da, Reformados e Pen-
sionistas das Forças 
Armadas, sob a presi-
dência do coronel Melo, 
realiza hoje animado 
jantar dançante. 
      Será no restau-
rante Panorâmico, do 
Esporte Clube Cabo 
Branco.

Frei Marcelino Pedro, frei Achilles Coqueijo, frei Eliomar Queiroz e frei 
Gilvan Salviano, integrantes do Santuário Imaculada Conceição
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Nas paradas

O JORNALISTA Kubi 
Pinheiro é quem dá a 
dica: Nina Becker será a 
nova cantora brasileira a 
explodir nas paradas de 
sucesso com o seu CD 
Gambito Budapeste. Cas-
ada com o músico Marce-
lo Callado, que gravou os 
últimos CDs de Caetano 
Veloso.

Moda

Sensual
A MUSA DO VÔLEI e 
campinense Mari Paraí-
ba volta a acontecer na 
mídia nacional com mais 
um ensaio fotográfico 
sensual. 

Desta vez para um 
catálogo de moda, no Rio 
de Janeiro, onde ela foi 
clicada na última segunda-
feira, no bucólico bairro de 
Cosme Velho, tendo como 
tema a floresta.

   Renato e Adriene Rodrigues, da Soltcom, comemoram amanhã o aniversário 
da filha Steffany de forma diferente. Primeiro, os convidados mirins assistem um filme 
às 10h numa das salas de cinema do shopping e depois vão para os comes e bebes.

Famtour
      A PBTUR, com 
apoio do trade turísti-
co paraibano, está re-
cebendo até a próxima 
terça-feira o Mega Fa-
mtour, formado por 35 
agentes de viagens e 
jornalistas argentinos. 
Aqui, eles conhecerão 
nossas potencialidades 
turísticas para serem 
divulgadas nas terras 
de Carlos Gardel.

Aula inaugural
      O PROFESSOR e 
conselheiro federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, Paulo Rober-
to de Gouvêa Medina, 
ministra hoje, às 19h, a 
aula inaugural do curso 
de Especialização em 
Direito Administrativo 
e Gestão Pública do 
Unipê. Na ocasião, ele 
lançará o livro Teoria 
Geral do Processo, 
editado pela Del Rey.

   O aniversário da advogada Maria Diniz Barros, transcorrido no final de 
agosto, será comemorado nesta terça-feira, com uma viagem para a Praia de Pipa, 
no Rio Grande do Norte. Com um seleto grupo de amigas que ficará hospedado no 
Hotel Pipa Atlântico, de Maria Emília Freitas.

   A aniversariante de hoje, empresária Zélia Teotônio comemora a data em 
Recife. No final do mês ela segue para uma temporada em Fortaleza, CE.
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Clementino Fraga recebe 
hoje pólo especializado 
em imunodeficiência
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A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob) está promovendo 
ações educativas nas faixas 
de pedestre em toda a cidade. 
Diversas atividades de cons-
cientização já foram desen-
volvidas neste sentido, entre 
elas, a campanha ‘Respeite a 
faixa, Faça a Sua Parte’. O ob-
jetivo é mudar o comporta-
mento de motoristas e pedes-
tres em relação aos respeito 
às faixas de travessia nas vias 
da cidade. 

O diretor de Operações 
do órgão, Cristiano Queiroz, 
informou que com o reca-
peamento asfáltico em João 
Possoa várias ruas ganharão 

Abordagem nas faixas 
tem o objetivo de orientar 
motoristas e pedestres

13

Semob realiza ações educativas
trânsito mais seguro

novas faixas que protegem o 
pedestre do trânsito. Atual-
mente existem 1.200 faixas 
de pedestres em todo muni-
cípio. O programa de respei-
to à faixa vai ser reativado 
nas principais avenidas de 
João Pessoa como  as ave-
nidas Almirante Tamanda-
ré, Parque Solon de Lucena, 
Epitácio Pessoa, Beira Rio, 
Ayrton Senna, Josefa Tavei-
ra, Valentina de Figueiredo e 
nos locais onde a população 
solicita a Semob este instru-
mento de proteção à vida.  

Durante a ação, educa-
dores estão abordando mo-
toristas e pedestres, dando 
dicas para uma travessia se-
gura nas faixas e entregando 
material educativo à popu-
lação. Os estabelecimentos 
comerciais estão sendo vi-
sitados por um grupo de te-
atro para chamar a atenção 
dos clientes e cartazes serão 

afixados nesses locais. 
“Os trabalhos nas faixas 

de pedestres serão constan-
tes. Queremos percorrer to-
dos os bairros para resgatar 
o sentimento de cidadania 
dos pessoenses em relação à 
faixa de pedestre”, disse o di-
retor de Operações Cristiano 
Quieroz.

alvo da Campanha 
As ações são mais in-

tensas na área central por 
abranger o maior número de 
faixas e de usuários. Bairros 
como Mangabeira, José Amé-
rico, Costa e Silva, Cristo e 
Mandacaru também  estão 
dentro da programação, e re-
ceberão ações educativas em 
diversos pontos, onde foram 
detectados atropelamentos 
ou desrespeito à faixa por 
parte dos condutores e dos 
pedestres. 

“O respeito à faixa de 

pedestre é fundamental 
para dar mais segurança e 
fluidez ao trânsito, mas é 
necessário atenção tanto 
por parte dos motoristas 
quanto dos pedestres”, res-
saltou Cristiano. 

O pedestre deve ficar 
atento, primeiro sinalizan-
do e depois verificando se o 
seu gesto foi percebido pe-
los condutores e, principal-
mente, se os veículos para-
ram, para só então realizar 
a travessia com segurança. 
Já o condutor deve perceber 
que nas faixas onde não há 
semáforo, o pedestre sem-
pre tem a prioridade de tra-
vessia.

reclamação
Motorista de táxi há 32 

anos na praça do Terminal 
Rodoviário de João Pessoa, 
Lourenço da Silva, de 57 
anos, afirmou que a Semob 

tem que investir mais em 
campanhas para conscien-
tizar a população porque 
os pedestres pensam que 
motorista tem bola de cris-
tal ou é mágico para parar o 
veículo assim que eles dão 
a mão. Velocidade é uma di-

nâmica e ao perceber que o 
pedestre levantou a mão o 
motorista precisa de alguns 
segundos para estacionar o 
veículo antes da faixa.

Algumas dicas para re-
alizar uma travessia segura 
em faixa sem semáforo são:

na travessia

saiba mais

  Pedestre: 

n  Coloque-se em um lugar visível ao condutor.
n  Aguarde na calçada o momento certo para atravessar.
n  Acene com a mão pedindo passagem.
n  Aguarde a parada dos veículos.
n  Atravesse sobre a faixa com passos firmes.
n  Agradeça ao condutor .

  Condutor:

n  Reduza a velocidade ao se aproximar da faixa.
n  Observe se há pedestre na faixa ou próximo a ela.
n  Parar antes da linha de retenção.
n  Só siga quando o pedestre concluir a travessia.

Marcos Tadeu
mtlao@gmail.com

O Batalhão de Polícia de 
Trânsito Urbano e Rodoviário 
(BPTran) encaminhou para 
as Delegacias de Polícia Civil 
da região metropolitana de 
João Pessoa 91 pessoas que 
estavam dirigindo sob efeito 
de bebidas alcoólicas. Outras 
363 foram multadas por te-
rem sido flagradas com índi-
ce de álcool entre 0,14 e 0,33 
mg/l de ar expelido dos pul-
mões R$ 957,70, perderam 
sete pontos na carteira de 
habilitação e tiveram o docu-
mento recolhido por três dias 
úteis.

Segundo o sargento 
Nunes, da Assessoria de Co-
municação do BPTran, as 
prisões e flagrantes aconte-
ceram durante as nove edi-
ções da Operação Lei Seca 
- Álcool Tolerância Zero rea-
lizadas este ano. Do total das 
pessoas encaminhadas às 
delegacias, 59 se negaram a 
realizar o teste do bafômetro 
e as demais foram flagradas 
com índice de álcool supe-
rior a 0,34 mg/l de ar expeli-
do dos pulmões.

A Operação Lei Seca - 
Álcool Tolerância Zero vem 

sendo realizada em diver-
sos pontos da cidade, com 
a colocação de guarnições 
equipadas com bafômetros, 
inclusive nas proximidades 
de locais onde acontecem 
eventos festivos.

 
nas rodovias federais 
Conforme levantamento 

realizado pela Polícia Rodo-
viária Federal, 260 pessoas 
foram presas este ano nas 
rodovias federais que cortam 
a Paraíba por dirigir sob o 
efeito de bebidas alcoólicas, 
um aumento de 441,67% em 
relação ao ano passado. 

Os dados apontam ain-
da que a combinação entre 
bebida alcoólica e direção 
é a terceira maior causa de 
acidentes, tendo como saldo 
122 pessoas feridas leve-
mente, 72 com ferimentos 
graves e 19 mortes. “Esses 
números podem ser ainda 
maiores, já que algumas ve-
zes os policiais não conse-
guem identificar a causa do 
acidente devido ao estado 
clínico das vítimas”, observa 
a PRF.

Desde que a Lei 11.705, 
conhecida como Lei Seca, 
foi sancionada em 2008, já 
foram realizados na Paraíba 

10.011 testes de bafômetro, 
resultando em 3.280 multas 
com 308 prisões.  

A multa prevista para 
quem dirige sob efeito de ál-
cool é de R$ 957,70, além de 
retenção do veículo, recolhi-
mento da Carteira Nacional de 
Habilitação, possibilidade de 
suspensão do direito de dirigir, 
prisão e pagamento de fiança. 

mais rigor
A Lei 11.705, popular-

mente chamada de Lei Seca, 
altera os artigos 165 e 306 
do Código de Trânsito Bra-
sileiro, tratando com mais 
rigor o motorista que dirige 
embriagado. Segundo dados 
da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abra-
met), 30% dos acidentes de 
transito são ocasionados 
pela combinação de bebida 
alcoólica e direção.

A Lei Seca está sendo dis-
cutida no Congresso Nacional 
para passar por reformas, tor-
nando-a ainda mais rigorosa. 
Com as mudanças propostas 
na legislação outras provas 
poderão ser utilizadas para a 
constatação da embriagues e 
realização das prisões. O va-
lor da multa também deverá 
ser modificado.

Prisão por embriaguez no trânsito
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Desde terça-feira, está sendo realizada a Sema-
na Nacional de Trânsito 2012 na Paraíba, que este 
ano está incluída na Década Mundial de Ações para 
a Segurança do Trânsito 2011/2020 e tem como 
tema  “Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida”.

A ação, que pretende reduzir em 50% o nú-
mero de acidentes de trânsito em todo o mundo 
de 2011 a 2020, foi proclamada pela Organização 
das Nações Unidas em 2010 e o Conselho Nacional 
de Trânsito definiu o tema da Semana Nacional de 
Trânsito de 2012.

Hoje, às 18h, em frente ao Centro Turístico 
de Tambaú, está previsto o lançamento de uma 
ampla campanha estadual pelo cumprimento 
da Lei Seca com apresentação da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba.

Amanhã, 22, das 8h às 11h, será realizado 
um comando educativo, na Avenida Hilton Souto 
Maior  (estrada da Penha) com participação do Co-
légio da Polícia Militar e do Grupo de Jovens da 
Casa da Paz Maria de Nazaré, do bairro de Man-
gabeira.

Na segunda-feira, 24, as atividades da campa-
nha serão concentradas na Escola Estadual Úrsula 
Lianza, em João Pessoa.  No próximo dia 25, a entre-
ga das primeiras CNHs  sociais encerra as atividades 
da Semana Nacional e Trânsito 2012. A solenidade 
está marcada para as 10h, no auditório da ESPEP.

Segundo o Detran, a Paraíba tem hoje 866.641 
veículos. São 61.586 a mais que em dezembro de 
2012, quando a frota era de 805.055 veículos. Só 
em João Pessoa, estão registrados 275.546 veículos 
e em Campina Grande, 132.983. A frota de motoci-
cletas no Estado hoje é de 371.408 e a Paraíba tem 
hoje 721.606 condutores habilitados.

Cumprimento da Lei Seca

Fonte: Portal do Trânsito

os principais efeitos do álcool 
no organismo 

l Diminuição da coordenação 
motora. 
l Visão distorcida, dupla e 
fora de foco. 
l Raciocínio e reações lentas. 
l Falta de concentração. 
l Diminuição ou perda do 
espírito crítico. 
l Baixa qualidade de julga-
mento.

Principais comportamentos 
nocivos no trânsito

l Excesso de velocidade,
l Manobras arriscadas
l Avaliação incorreta de dis-
tâncias
l Erros visuais com desvios de 
direção
l Erros por reações fora de 
tempo
l Atrasadas
l Perda do controle da situação. 

l O bafômetro é um apare-
lho que mede a dosagem de 
álcool contida no ar expelido 
pelo condutor. Segundo o CTB, 
se a concentração for maior 
que 6 decigramas por litro de 
sangue, o indivíduo está alco-
olizado e, portanto, impedido 
de dirigir.

Foto: Evandro Pereira



Clementino Fraga ganha 
hoje Centro de Imunologia
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 Será inaugurado hoje o 
Centro de Imunologia do Hos-
pital Clementino Fraga na ca-
pital. O pólo será o terceiro no 
Nordeste especializado em 
receber pacientes portadores 
de patologias imunológicas. 
Ele também fará parte do 
programa chamado ‘Hospital 
Dia’, que recebe o paciente na 
unidade para tomar as medi-
cações necessárias aos porta-
dores de imunodeficiências 
sem necessitar de internação. 
Somente no ‘HD’, serão cerca 
de vinte profissionais respon-
sáveis pelo atendimento. A 
inauguração acontece às 11h.

Na ocasião, o hospital 
também realiza um fórum 
nacional que abordará a 
imunodeficiência primária. A 
coordenadora do Serviço de 
Imunodeficiência Primária 
da unidade, Lindalva Lima, 
explicou que a intenção do 
HD é diminuir o número 
de internações de pacien-
tes portadores destas en-
fermidades. O atendimento 
agora será especializado e 
monitorado por uma equipe 
composta por médicos, en-
fermeiros, psicólogos, pedia-
tras, entre outros.

“O HD poderá receber 
tanto portadores das imu-
nodeficiências como crian-
ças portadoras do vírus HIV. 
Estas pessoas vêm ao pólo e 
através do Hospital Dia, re-
cebem a medicação, passam 
por uma avaliação e se não 
for necessário ficarem inter-
nados, eles voltam pra casa 
no mesmo dia”, disse.

Ela disse ainda que o pa-
ciente não precisa ser indica-
do pelos Postos de Saúde da 
Família. “Se um médico des-
confiar que aquele paciente 
esteja com sinais da imuno-
deficiência, ele já pode enca-
minhar para nossa unidade 
para que aquele paciente 
seja atendido”, explicou a co-
ordenadora.

Imunodeficiências pri-
márias são patologias genéti-
cas e hereditárias que fazem 
com que o paciente não seja 
capaz de desenvolver res-
posta imunológica adequada 
às infecções. Não havendo 
defesa efetiva contra certos 
grupos de bactérias, fungos 
ou vírus, o paciente poderá 
desenvolver infecções de re-
petição, por vezes graves e 
debilitantes, deixando seque-
las para toda a vida. O diag-
nóstico precoce e o tratamen-
to adequado são importantes 
para redução da mortalidade 
e do impacto na qualidade de 
vida dos pacientes.

Hospital será o terceiro 
no Nordeste especializado 
em imunodeficiência

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

n Duas ou mais pneumo-
nias no último ano
n Oito ou mais Otites no 
último ano (Inflamação no 
ouvido)
n Estomatites de repetição
n Infecções intestinais de 
repetição
n Asma grave
n Histórico de imunodefi-
ciência na família

Sinais da patologia

Mais de 100 policiais 
federais da Paraíba que con-
tinuam em greve  participa-
ram ontem de mais um ato 
público. Desta vez, eles de-
ram um abraço no Farol do 
Cabo Branco, no Ponto mais 
Oriental das Américas, para 
protestar contra o Governo 
Federal que desde o ano de 
2010, não faz a reestrutura-
ção dos cargos dos agentes 
federais. 

A greve dos policiais fe-
derais completou ontem 45 
dias e segundo o presiden-
te do Sindicato da categoria 
no Estado da Paraíba, Sílvio 
Reis Santiago, eles não que-
rem reajuste salarial, querem 

apenas ganhar os salários, na 
categoria de nível superior e 
não como nível intermediá-
rio.

Em João Pessoa, Cam-
pina grande e Patos existem 
atualmente 250 policiais fe-
derais e praticamente todos 
eles estão de braços cruza-
dos aguardando a reestrutu-
ração dos cargos. Sílvio dis-
se que a única proposta que 
o Governo Federal fez para a 
categoria foi a de 15% de re-
ajuste salarial em três anos, 
mas os policiais não querem 
reajuste salarial.

Com a greve da cate-
goria, todas as operações 
policiais federais, como as 
investigações, continuam pa-
ralisadas na Paraíba. Os agen-
tes só estão agindo em casos 

Protesto reúne centenas de policiais federais
ATO PÚBLICO NO FAROL

de flagrante. Os passaportes 
continuam sendo entregues, 
mas só 30% do efetivo vem 
realizando esse trabalho.

 
GREVE NOS CORREIOS
Os trabalhadores dos 

Correios e Telégrafos da Pa-
raíba participam hoje, às 16h, 
de um ato público no Ponto 
de Cem Réis, no centro de 
João Pessoa juntamente com 
os bancários. A finalidade é 
explicar a população porque 
estão em greve. Segundo o 
presidente do Sindicato dos 
Carteiros, Emanuel Santos, 
a greve continua fortalecida 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos, Sou-
sa e Cajazeiras. Ele disse que 
a grande novidade é que o 
Tribunal Superior do Traba-

lho poderá julgar na próxi-
ma segunda-feira, o dissídio 
coletivo da categoria, já que 
a empresa não aceitou uma 
proposta lançada anteontem 
pelo TST. 

Na Paraíba, a empre-
sa dos Correios e Telégrafos 
colocou todos os funcioná-
rios para trabalhar no setor 
de postagem para evitar ao 
máximo o encalhe de corres-
pondências, mas ainda não 
deu início às contratações de 
mão de obra temporária, até 
porque o dissídio coletivo po-
derá ser julgado na próxima 
segunda-feira.

Em todo o Estado são 
1.480 funcionários e 230 
agências. Com o movimento, 
cerca de 350 mil encomen-
das diárias estão deixando de 

ser entregues aos seus des-
tinatários. Apenas 30% dos 
carteiros estão trabalhando 
durante o movimento grevis-
ta e as prioridades nas entre-
gas são o material via sedex e 
as faturas de pagamentos. As 
faturas de energia e água são 
entregues pelas próprias em-
presas.

O diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Cor-
reios e Telégrafos, (Sintect), 
Marcos Roberto, disse que 
a empresa está oferecendo 
apenas 5,2% de reajuste sa-
larial, enquanto os trabalha-
dores reivindicam 10%, mais 
R$ 200 de aumento linear. Os 
trabalhadores também rei-
vindicam contratação de fun-
cionários e permanência do 
plano de saúde.

José Alves
zavieira2@gmail.com

População recorre aos cartões durante a greve
Com a greve dos ban-

cários vem aumentando 
nos postos de combus-
tíveis e no comércio da 
cidade o uso de cartões 
de crédito. Segundo o 
presidente da Federação 
do Comércio da Paraí-
ba, Marconi Medeiros, o 
comércio local não está 
sendo muito prejudicado 
porque 80% das vendas 
são realizadas através de 
cartões de crédito. Nas 
Casas Lotéricas, a previ-
são é que a partir da pró-
xima segunda-feira, essas 
casas tenham um aumen-
to de clientes em torno 
de 20% em razão da gre-
ve dos bancários, por se-
rem os únicos órgãos pa-
gadores disponíveis para 
a população. 

Nas agências do Banco 

do Brasil e Caixa Econô-
mica continuam faltando 
envelopes para depósitos. 
Nessas agências só estão 
sendo feitos os saques nos 
caixas eletrônicos. Os de-
pósitos estão sendo reali-
zados nas casas lotéricas e 
nas agências Pague Fácil. 
Em outros estabelecimen-
tos bancários como Bra-
desco e HSBC os depósitos 
continuam sendo feitos 
normalmente.

Segundo informações 
do Procon Estadual, ainda 
não há registros de denún-
cias por conta da greve 
dos bancários, mas à me-
dida que algum cliente se 
sinta lesado deve procu-
rar os Procons Estadual e 
Municipal.  O registro de 
qualquer anormalidade no 
período de greve é muito 

importante para que os 
órgãos de defesa do con-
sumidor tomem as devidas 
providências, disse o coor-
denador de atendimento 
do Procon Estadual, Alan 
Richers.

Ato Público
Os bancários em gre-

ve realizam hoje, às 16h 
um ato público no Ponto 
de Cem Réis. O objetivo é 
esclarecer a população o 
motivo da greve e avaliar o 
movimento que entra hoje 
no quarto dia de greve na 
Paraíba.

Reivindicações
Os bancários reivin-

dicam reajuste salarial de 
10,25%, o que representa 
um ganho real de 5%, um 
piso salarial de R$ 2.416,33, 

Fala Povo
“Eu saí de casa em busca de informações 
sobre o meu seguro desemprego, mas 
como não encontrei nenhum funcionário 
no banco, achei melhor pedir informações 
numa casa lotérica. Também pretendo fa-
zer a segunda via do extrato do PIS/Pasep, 
mas disseram que esse serviço só poderá 
ser feito após a reabertura dos bancos. O pior é que gastei duas passagens 
prá resolver essas questões e corro o risco de voltar para casa sem solução”. 

“Com a greve dos bancários tive que 
procurar uma casa lotérica para fazer o pa-
gamento da prestação de meu carro. Acho 
que essa greve vem prejudicando toda a 
população e com tanto desemprego nesse 
país, com tanta gente passando necessi-
dade. As pessoas que têm emprego hoje 
em dia deveriam agradecer a Deus por ter um emprego e não fazerem greve” 

Paulo Sérgio  - frentista

EliSa Santiago  - secretária

planos de cargos e salá-
rios para toda a categoria, 
mais contratações, prote-

ção contra demissões sem 
justa causa e a criação do 
13º auxílio-refeição. (AJ)

Os policiais deram um abraço simbólico no Farol do Cabo Branco em protesto contra o Governo Federal pela falta da reestruturação dos cargos de agentes federais

FotoS: Evandro Pereira



Governo entrega hoje 23 tratores 
que vão beneficiar 2,3 mil famílias
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O governador Ricardo 
Coutinho entrega hoje, às 
10h, na Praça João Pessoa, 
23 tratores com implemen-
tos agrícolas que vão bene-
ficiar mais de 2,3 mil famí-
lias de comunidades rurais 
de diversas regiões do Esta-
do organizadas em associa-
ções comunitárias. A ação, 
realizada em conjunto pelo 
Projeto Cooperar e Empre-
ender-PB, representa um 
investimento de R$ 3,7 mi-
lhões. Na ocasião, também 
serão entregues 225 títulos 
de propriedade de terra às 
famílias dos assentamentos 
Tainha e Mulunguzinho, no 
município de Araçagi. 

“Este evento traduz e re-
sume o esforço do Governo 
Ricardo Coutinho na opção 
em investir na inserção pro-
dutiva de grupos socialmen-
te organizados que com-
põem o universo da pobreza 
rural paraibana”, afirmou o 
gestor do Projeto Cooperar - 
Programa de Combate à Po-
breza Rural, Roberto da Cos-
ta Vital. Segundo ele, a partir 
de 6h a Praça João Pessoa 
será ocupada pela Feira 
Agroecológica, com visita a 
stands temáticos sobre tec-
nologias e serviços presta-
dos pelas diversas entidades 
governamentais visando  ao 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar.

Ele adiantou que, du-
rante a solenidade, também 
haverá distribuição de uma 
cartilha de gestão organiza-
da pelo Projeto Cooperar, 
denominada Tratores na 
Agricultura Familiar, que 
será pedagogicamente usa-
da na capacitação que acon-
tecerá a partir da primeira 
semana de outubro. 

Roberto Vital enfatizou 
que entre as associações 
beneficiárias estão algu-
mas que atuam nas áreas 
do Perímetro de Irrigação 
de São Gonçalo e nas Vár-

zeas de Souza, bem como a 
Coopervida, que integra fa-
mílias do assentamento de 
Nova Vida, em Pitimbu. “O 
Cooperar tem investido fir-
memente nesse município 
no apoio à irrigação de hor-
tifrutícolas agroecológicas, 
criando condições objetivas 
de melhorar a qualidade e 
origem dos produtos ofer-
tados aos consumidores 
de João Pessoa. Tradicio-
nalmente mais de 70% dos 
produtos vêm de estados 
vizinhos”, ressaltou.

Serão beneficiadas 23 
associações comunitárias 
rurais dos municípios de 
Aparecida, Araruna, Barra 
de Santa Rosa, Boa Ven-
tura, Boqueirão, Camalaú, 
Casserengue, Catingueira, 
Condado, Mari, Matureia, 
Olho D’água, Pedra Branca, 
Pitimbu, Remígio, Riachão 
do Poço, Salgado de São Fé-
lix, São José de Espinharas, 
Sossego e Sousa.

Títulos de Terra
Ainda na solenidade, o 

governador Ricardo Couti-
nho fará a entrega de 225 
títulos de terra às famílias 
dos assentamentos Tainha 
e Mulunguzinho, do mu-
nicípio de Araçagi. “Estas 
famílias estão realizando 
um sonho de mais de 10 
anos. Agora elas terão o tí-
tulo definitivo da terra com 
registro em cartório, tudo 
regularizado sem gasto ne-
nhum”, comentou o diretor 
técnico do Instituto de Ter-
ras e Planejamento Agrícola 
da Paraíba (Interpa), Fran-
cisco Elias Ramos.

Segundo ele, nesses 
assentamentos as famílias 
produzem a agricultura de 
subsistência, em especial 
a macaxeira, mas também 
criam animais e ofertam 
mão de obra para os muni-
cípios de Guarabira e Ma-
manguape. “O que devemos 
destacar é que eles serão os 
legítimos proprietários de 
terras, pois antes eram me-
ros ocupantes”, ressaltou 
Elias Ramos, acrescentando 
que as terras ocupam uma 
área de aproximadamente 
300 hectares.

A solenidade acontece às 10h, 
na capital, e também será 
entregue títulos de terra

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Por volta das 2h30 da madru-
gada da última quarta-feira,  a 
agricultora Gislaine Gomes Cirilo, 
22 anos, que mora em Taperoá, 
deu a luz ao primeiro filho que vai 
se chamar “Ruan”. O nascimento 
ocorreu menos de 12 horas após o 
Hospital Geral Dr. Antônio Hilário 
Gouveia, na cidade de Taperoá, 
no Cariri paraibano, ter sido inau-
gurado pelo governador Ricardo 
Coutinho.

Além do parto, a unidade de 
saúde já atendeu a mais de sessen-
ta pessoas nos setores de urgência 
e clínica médica e três estão inter-
nadas em observação.

 A jovem Gislaine deu entrada 
no hospital por volta das 22h30 da 
última terça-feira, onde foi aten-
dida pela equipe de profissionais 
formada pelo médico Lino Lima, 
pela enfermeira Luciana Brasil e 
pelas técnicas de enfermagem e 
parteiras, Maria do Socorro Gou-
veia e Verônica Maria dos Santos.

 De acordo com a enfermei-
ra Maria das Graças Ribeiro, o 
bebê nasceu saudável, pesando 
3,7 quilos e medindo 47 centíme-
tros. Logo após o parto, que foi 
normal, mãe e filho foram para o 
alojamento conjunto onde estão 
recebendo toda a assistência.

 Gislaine Gomes Cirilo afirmou 
que foi bem atendida e recebeu 
toda assistência. “Fui uma privi-
legiada. Ganhar essa criança aqui 
para mim foi bom demais porque 
se não fosse esse hospital teria que 
me deslocar para Campina Grande 
e isso seria muito doloroso”, co-
mentou a agricultora. 

Ela disse que não só ela será 
beneficiada com a inauguração 
do hospital como também várias 
outras pessoas que moram em 
Taperoá e em outras cidades cir-
cunvizinhas e precisam de aten-
dimento médico. “Antes, quando 
alguém adoecia aqui na região, 
era preciso levar para João Pessoa 
ou Campina Grande e agora essa 
peleja, esse sofrimento acabou, 
pois temos um hospital moderno, 

Nasce primeiro bebê em hospital
APÓS INAUGURAÇÃO

com profissionais treinados e com 
equipamentos novos para atender 
a população”, disse a agricultora.

 Para o secretário de Estado 
da Saúde, Waldson Dias de Souza, 
com a inauguração de mais um 
hospital, o governador Ricardo 
Coutinho está cumprindo o que 
prometeu, ou seja, levando saúde 
de qualidade e com eficiência a 
todas as regiões do Estado e para 
que isso aconteça, ele não vem 
medindo esforços para investir na 
recuperação, ampliação e constru-
ção de unidades de saúde em toda 
a Paraíba dotando os serviços de 
profissionais qualificados e equi-
pamentos de última geração para 
atender na média e alta comple-
xidade.

Sobre o hospital
O Governo do Estado investiu 

na construção do Hospital recur-
sos na ordem de R$4.961.015,51 e 
mais de R$ 2 milhões só em equi-
pamentos. A unidade de saúde 
terá um custeio mensal de R$ 1 
milhão. O Instituto Fibra vai ge-

renciar a unidade. O hospital vai 
beneficiar mais de 82 mil pessoas 
dos municípios de Assunção, So-
ledade, Salgadinho, Livramento, 
Desterro,  Maturéia,  Taperoá,  Ju-
azeirinho, São João do Sabugi e 
Cacimba. “Estamos garantindo a 
essa população  serviços de saúde 
de alta complexidade”, disse o go-
vernador Ricardo Coutinho.

 O hospital vai contar com os 
serviços de urgência, emergência, 
clínica médica, clínica cirúrgica, clí-
nica pediátrica, cirurgias eletivas, 
cirurgias gerais, oftalmológicas e 
otorrinolaringologia. A unidade de 
saúde conta ainda com laborató-
rios, sala de raio X, sala de acolhi-
mento, sala de classificação de ris-
co, área de nutrição, duas salas de 
parto, entre outras dependências. 

De acordo com a diretora do 
hospital, Maria de Fátima Dias, 
serão mais de 170 profissionais 
trabalhando em diversas áreas, 24 
horas por dia. A previsão é que o 
hospital atenda 18 mil urgências e 
emergências e realize 1.800 inter-
nações por ano.

O Hospital Geral Dr. Antonio Hilário foi inaugurado na última terça-feira, em Tapeorá

FOTOS: Divulgação

A comporta do açude Capoeira, na 
cidade de Santa Teresinha, no interior 
do Estado, será aberta hoje. A operação 
será realizada pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), 
para atender a demanda da população 
afetada pela estiagem.

Inicialmente, o reservatório ficará 
aberto por 72 horas. Durante este perí-
odo, técnicos da Aesa vão avaliar o nível 
do açude para definir as próximas ope-
rações. “Estamos priorizando o uso desta 
barragem para abastecimento humano. 
Em função da estiagem, não temos como 
manter a vazão constante. Deste modo, 
estamos estudando meios de atender a 
população da melhor forma possível”, ob-
servou o gerente executivo de Operação 
de Mananciais, Gerald da Silva.

O reservatório Capoeira fica loca-

lizado na bacia hidrográfica Piranhas e 
pode armazenar 53 milhões de metros 
cúbicos. Atualmente, ele está com 26% 
de sua capacidade, ou seja, pouco mais 
de 13 milhões de metros cúbicos.

Dos 121 açudes monitorados pela 
Aesa em todo o Estado, quatro estão 
sangrando, 93 possuem capacidade ar-
mazenada superior a 20 por cento, 18 re-
servatórios estão em estado de observa-
ção (menor que 20 por cento do volume 
total) e cinco em situação crítica (menor 
que 5%). A relação completa das barra-
gens monitoradas, com os respectivos 
volumes, pode ser acessada no site www.
aesa.pb.gov.br. A página eletrônica tam-
bém disponibiliza dados agrometeoroló-
gicos (quantidade de chuva, velocidade 
do vento, temperatura e umidade do ar e 
do solo) medidos em tempo real.

Aesa vai abrir comporta de 
açude em Santa Teresinha

AÇÕES CONTRA A SECA

A comporta do Capoeira fica aberta por 72 horas, para atender a população afetada pela estiagem
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Acusado de estuprar menina é preso
POLÍCIA CIVIL

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

 A Câmara Municipal de Campina Grande, por 
propositura do vereador Pimentel Filho, realizou ontem 
uma sessão especial para homenagear as escolas municipais 
que atingiram as médias estabelecidas pelo IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) em 2012.  

l As esCOLAs

Em Campina Grande quatro escolas obtiveram sucesso 
na avaliação, que é promovida e divulgada pelo Ministério 
da Educação. São elas: a Escola Municipal Manoel Francisco 
da Motta, Cassiano Pascoal Pereira, Santo Antônio Promoção 
Humana e Iracema Pimentel. 

Promessas
 

Palavras do candidato a prefeito Sizenando Leal, do PSOL, 
no seu usual tom irônico e cáustico: “Em tempos de campanha, 
os candidatos tradicionais prometem de tudo ao eleitor. Daqui 
a pouco vão prometer até o Céu, sem que sequer as pessoas 
tenham que morrer antes”. 

Pedinte em transporte público

A Superintendência de Transporte Público de Campina 
Grande, STTP, deve proibir pedinte de esmola em transporte 
público, seja para quaisquer propósitos. Esta norma já existe 
em outras cidades, preservando assim o cidadão desse 
peditório já que deveria procurar os serviços de saúde e 
social, hoje bastante universalizado.

esperança
Apesar de não figurar com um bom desempenho nas 

diversas pesquisas de intenção de votos já divulgadas, o 
prefeitável Guilherme Almeida (PSC), da coligação “Campina 
Grande ideal”, garante que não acredita nos números dos 
institutos e diz esperar ir ao segundo turno. 

Boqueirão

Oficialmente, o inverno termina neste final de semana. De 
acordo com números da Agência Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (AESA), o Açude de Boqueirão, que abastece Campina 
Grande, registra atualmente um volume equivalente a 71% da sua 
capacidade. 

Homenagem

Quadro do momento

No total, dos 121 reservatórios monitorados pela AESA, 
apenas quatro estão sangrando. Por outro lado, 18 registram 
volume menor que 20% da capacidade total, e cinco estão em 
situação crítica, com reserva inferior a 5%. A maioria, 93, registra 
mais de 20% da capacidade. 

Vivaleitura 2012

As inscrições para o Prêmio VIVALEITURA 2012 estão 
abertas até o dia 29 de setembro. Nesta sétima edição, um total 
de R$ 540 mil serão oferecidos a iniciativas comprometidas com 
o incentivo à leitura no País. Poderão concorrer instituições públi-
cas, privadas, comunitárias e pessoas físicas maiores de 18 anos. 
Neste ano, serão contemplados 18 projetos, seis em cada catego-
ria, que receberão troféu e o prêmio de R$ 30 mil cada um. 

Premiação
 

Todos os 54 finalistas receberão diplomas e troféus e os 
indicados à Menção Honrosa “José Mindlin”, ganharão diploma e 
medalha. O Prêmio VIVALEITURA  é uma iniciativa do Ministério 
da Cultura (MinC), por meio da Fundação Biblioteca Nacional; do 
Ministério da Educação (MEC); e da Organização dos Estados Ibero-
americanos para Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).  

Aparelho sonoro em ônibus
Curioso; em ônibus da década de 1970 havia placa 

proibindo “aparelho sonoro, charuto e cigarro de palha” (menos 
o da Souza Cruz). Hoje qualquer um pode ligar o som no volume 
que quiser em transporte público em Campina Grande ou 
viajando para João Pessoa, que ninguém vai interferir. 

O jovem preso é acusado de 
estuprar uma menina de 11 
anos de idade, em junho

FOTO: Cláudio Goes

A Polícia Civil em Campi-
na Grande apresentou na 
manhã de ontem, o mecânico 
Tiago Pereira Santos, de 24 
anos, acusado de estuprar 
uma menina de 11 anos, em 
junho deste ano.  O acusado 
foi preso terça-feira (18), à 
tarde, em seu local de tra-
balho, no bairro Centenário, 
por força de mandado de 
prisão expedido pela 2ª Vara 
Criminal de Campina Grande. 
De acordo com a delegada 
Alba Tânia, responsável pelo 
inquérito policial, além dos 
relatos de testemunhas que 
confirmavam o contato do 
acusado com a criança, a polí-
cia contou com as imagens 
gravadas por câmeras de 
segurança de uma empresa, 
que captaram o momento em 
que a vítima caminhava com 
o acusado.

“As imagens foram im-
portantes para a identificação 
de Tiago e além disso, os re-
latos das testemunhas e o 
reconhecimento do acusado 
não deixam dúvidas de que 

ele foi o autor desse crime”, 
afirmou a delegada, acres-
centando que o depoimento 
do próprio acusado também 
corrobora com o inquérito.  

Em depoimento à polí-
cia, Tiago confessou ter agre-
dido a criança após a nega-
tiva de uma relação sexual e 
afirmou não lembrar o que 
aconteceu em seguida. “De-

pois de ganhar a confiança 
da menina, ele a conduziu 
até o local do crime e pediu 
para ter a relação sexual 
com ela. Como ela recusou, o 
acusado a espancou e em se-
guida a violentou”, detalhou 
a delegada.  A menina con-
tinua recebendo atendimen-
tos psicológicos e mantida 
em segurança numa casa de 

abrigo, em Campina Grande. 
A Polícia Civil deve indiciar 
também a mãe da vítima por 
abandono de incapaz. Tiago 
Pereira Santos foi autuado 
por estupro de vulnerável, 
crime previsto no artigo 
217-a, do Código Penal, que 
prevê pena de oito a 15 anos 
de reclusão, e será conduzi-
do ao presídio do Serrotão.

Teatro, origami, desenho e tingimento são alguns 
dos workshops oferecidos neste segundo semestre de 
2012, pelo Núcleo de Artes e Cultura Poeta José Alves 
Sobrinho, no Campus V da Universidade Estadual da 
Paraíba, em João Pessoa, para estudantes, professores, 
técnicos administrativos da Instituição e a comunidade 
em geral.

Os primeiros workshops ocorrem nos dias 22 e 29 de 
setembro, com a formação de origami, ministrada pela 
arte-educadora Ieda Lígia, das 8h às 12h, e o treinamen-
to de desenho, a ser ministrado pela professora e artista 
plástica Fátima D’Paula, das 13h30 às 16h30. Cada for-
mação totaliza carga de 8 horas/aula. As inscrições para 
os workshops podem ser feitas até o dia de início das 
atividades.

Também estão previstas formações voltadas a edu-
cadores, como teatro na escola e projetos culturais na 
educação. E para o público em geral, dança-afro, indí-

gena e popular, e do ventre; planejamento de eventos, 
entre outros.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Artes, 
Lisianne Saraiva, esse novo formato de formações passou 
a ser oferecido no intuito de possibilitar a participação 
de pessoas que possuam pouco tempo para se envolver 
em ações dessa natureza, mas que tenham interesse em 
conhecer as diversas linguagens artísticas.

Criado em 2011, o Núcleo de Artes José Alves So-
brinho promove oficinas de violão, teatro, dança, canto, 
pintura, desenho, entre outros, voltados à comunidade 
acadêmica e público dos bairros do Cristo, Rangel e pro-
ximidades do Campus V da UEPB. Atualmente, a equi-
pe do Núcleo é formada por Lisianne Saraiva, Fátima 
D´Paula, Cely Sousa, Ieda Lígia e Jandaciara Giscia.

Outras informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (83) 8740-8045 ou pelo email nucleodeartescv@
gmail.com.

Núcleo de Artes do Campus V da UEPB João Pessoa 
inscreve para workshops voltados à comunidade

NO FIM De seMANA

O início da primavera no 
Brasil é marcado por um dia 
típico e bastante especial, o 
Dia da Árvore, celebrado hoje, 
em virtude de sua importância 
para a vida humana e para o 
meio ambiente. Sendo assim, 
a data não poderia ser esque-
cida por um projeto de gran-
de destaque da Universidade 
Estadual da Paraíba, o Adote 
uma Árvore, que há anos vem 
promovendo a arborização 
urbana em Campina Grande e 
outras cidades do interior pa-
raibano.

Segundo seu idealizador, 
o botânico Ivan Coelho, este 
dia é um “bônus” no calendário 
de comemorações ambientais, 
já que, no Nordeste, o Dia da 
Árvore é lembrado no mês de 
março, por motivos bem justi-
ficáveis. “O Dia de Árvore, que 

se comemora hoje, é conside-
rado nacional, mas funciona 
melhor para o Sudeste e para 
o Sul do país. No Nordeste, ele 
acontece na última semana de 
março e coincide com o início 
das chuvas, quando as mudas 
podem se desenvolver melhor. 
Nós abraçamos as duas datas, 
porque, afinal, todo dia é Dia da 
Árvore e merece ser referen-
ciado”, explicou o professor.

Pensando nisso, a UEPB 
promove uma série de ativida-
des neste Dia da Árvore, com a 
distribuição de mudas de árvo-
res no Quartel do Exército de 
Campina Grande, localizado no 
bairro da Palmeira, e na Em-
brapa Algodão, no Centenário. 
Só no Exército, a previsão é 
que sejam plantadas 800 mu-
das de árvores, ação que terá 
início hoje e continua ao longo 

das próximas semanas. Já para 
a Embrapa, serão destinadas 
150 mudas.

Além disso, uma ação edu-
cativa será realizada na Escola 
Infantil Monte Carmelo, em Bo-
docongó, onde o professor Ivan 
Coelho e demais educadores 
promoverão palestras lúdicas 
sobre educação ambiental, re-
síduos sólidos, poluição sonora 
e horta comunitária feita com 
garrafas pet.

Segundo Ivan Coelho, 
mais 15 escolas em Campina 
Grande já se cadastraram junto 
ao Projeto Adote uma Árvore 
solicitando o recebimento de 
cartilhas educativas sobre o 
plantio de mudas, bem como 
instruções, palestras e as pró-
prias mudas. Em contrapartida 
à grande demanda, o projeto 
mostra-se bem preparado, já 

que a produção das três cen-
trais de plantio (viveiro de 
Bodocongó, horto da UEPB e 
viveiro de Lagoa Seca) chega a 
mais de 10 mil mudas e plantas 
por mês. Como, nas palavras 
do professor Ivan, “ninguém 
faz meio ambiente sozinho e 
ecologia se promove todo dia”, 
as pessoas que desejarem con-
tribuir com o reflorestamento 
de áreas podem colaborar com 
a doação de sacos próprios 
para o plantio, terra vegetal e 
esterco, além de sementes, que 
devem passar por um processo 
de controle de qualidade pelo 
Ministério de Agricultura.

Os interessados em par-
ticipar podem entrar em con-
tato com o responsável pelo 
projeto Adote uma Árvore, 
através do telefone (83) 8835-
7821.

Universidade Estadual comemora a data com 
várias atividades em instituições de ensino

DIA DA ÁRVORe

Delegada da Polícia Civil Alba Tânia na coletiva à imprensa sobre a prisão do acusado de estupro

Balancetes

 De acordo com a Lei 9.096/95 (artigo 32, parágrafo 3º), 
os diretórios municipais devem encaminhar balancetes mensais 
aos juízes eleitorais durante os quatro meses que antecedem as 
eleições e também nos dois meses posteriores. O prazo para as 
legendas entregarem o balancete de agosto termina amanhã.  Os 
balancetes devem conter a discriminação detalhada dos valores e 
destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário.



PCB acusado de jogada eleitoral
FOGO AMIGO

Secretaria nacional garante 
que partido não pode fazer 
alianças na PB, este ano 
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Mensalão: Roberto 
Jefferson e mais 11 
réus são condenados
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 8h, tem 
reunião com a coordenação de 
campanha. Ao meio-dia, conce-
de entrevista a uma emissora 
de rádio. Às 16h, faz caminhada 
na Josefa Taveira. Às 19h, bate 
um papo com apoiadores sobre 
saúde na sede do partido. 

Antônio Radical 
(PSTU)

Às 9h, tem reunião políti-
ca. Às 13h, concede entrevista à 
imprensa. Às 17h, faz caminhada 
no Vieira Diniz, com concentra-
ção na Rua Miranda do Amaral. 
Às 20h, tem reunião política em 
Cruz das Armas/Jardim Alvorada 
II. Às 21h, tem reunião política 
no  Geisel, próximo ao Campo 
do Santos.

A candidata, às 6h, faz 
adesivagem no cruzamento da 
Avenida Nossa Senhora de Fáti-
ma com a Avenida Rui Barbosa. 
Às 8h30, faz caminhada na co-
munidade Santa Clara no Cas-
telo Branco. Às 18h30, se reúne 
com lideranças comunitárias, no 
bairro de Tambiá. Às 19h, faz ca-
minhada em Mangabeira VII.  

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

A candidata, às 10h, par-
ticipa de mobilização dos tra-
balhadores dos Correios, em 
greve. Às 15h, visita Feira do 
Empreendedor. Às 19h, participa 
de reunião com coordenação de 
campanha. 

Às 7h, faz adesivagem no 
Viaduto do Cristo. Ao meio-dia, 
concede entrevista à imprensa. 
Às 14h, assina pacto pela Igual-
dade Racial, no Hotel Netuan-
nah, no Cabo Branco. Às 15h30, 
visita o Instituto dos Cegos. Às 
17h, faz caminhada no Centro. 
Às 19h30, faz caminhada no 
Bairro 13 de Maio.

O candidato, pela manhã, 
faz visitas no bairro de Mira-
mar. Às 16h, faz panfletagem na 
Avenida Ruy Carneiro, próximo 
ao Mercado de Artesanato. À 
noite, faz visitas no bairro do 
Cristo Rangel.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

A exemplo do que já havia 
confirmado ao jornal A União 
em junho deste ano, o secre-
tário-geral do Partido Comu-
nista Brasileiro, Ivan Pinheiro, 
disse ontem por telefone de 
São Paulo que o partido ainda 
está sob intervenção na Para-
íba e que, em consequência 
disso, não pode estar partici-
pando de nenhuma aliança ou 
coligação nas eleições deste 
ano no Estado.

“Nós já comunicamos 
isso desde o começo do ano e 
foi surpresa nos procurarem 
esses dias tentando confir-
mações sobre nosso posicio-
namento na Paraíba”, afirmou 
Ivan Pinheiro, ao explicar que 
as pessoas que começaram a 
representar o PCB na Paraíba 
só pensavam no partido em 
períodos de eleição, por esse 
motivo a nacional partiu para 
intervenção.

Ivan Pinheiro disse que 
desconhece apoio do partido 
a qualquer candidato e que 
nem tem tido mais contato 
com as pessoas que anterior-
mente respondiam pelo PCB 
em João Pessoa e na Paraíba. 

Ademilson José
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“Estamos preparando uma 
nota sobre tudo isso e já que 
o PCB não participa de elei-
ção na Paraíba este ano não 
queremos mais tratar do as-
sunto”, disse ele, ao evitar ci-
tar nomes, mas referindo-se 
claramente a Gervásio Neto, 
que era presidente do partido 
em João Pessoa e que nesses 
últimos dias chegou a reve-
lar através de alguns blogs 
que o PCB estava deixando  
a coligação encabeçada por 
Estela Bezerra (PSB) para se 
integrar à encabeçada pelo 
deputado estadual Luciano 
Cartaxo (PT).

A entrevista de Ivan Pi-
nheiro aconteceu no começo 
da manhã e, perto do meio dia, 
a direção nacional realmente 
expediu nota que foi publica-
da em primeira mão na pági-
na do partido na Internet. Na 
nota, a direção nacional não 
só descarta a participação do 
partido nas eleições da Para-
íba, como também trata por 
“oportunistas e estelionatá-
rios” aqueles que ainda tem 
usado o nome da legenda a 
favor ou contra qualquer can-
didato nas eleições de João 
Pessoa e de qualquer outro 
município da Paraíba.   

A reportagem tentou falar 
com Gervásio Neto, mas não 
conseguiu localizá-lo. Confira 
abaixo a nota divulgada pela 
Secretaria Nacional do PCB.

Os 77 promotores eleito-
rais de Justiça do Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
participam hoje, a partir das 
8h30, do III Encontro de Pro-
motores Eleitorais, promovi-
do pela Procuradoria Geral de 
Justiça do MPPB, em parceria 
com o Ministério Público Fe-
deral (MPF) e a Controladoria 
Geral da União (CGU).

O encontro, no Auditó-
rio da Procuradoria Geral de 
Justiça, em João Pessoa, vai 
focar especificamente o dia 
das eleições e os promoto-
res das 77 zonas eleitorais 
do Estado serão orientados 
acerca do transporte irregu-
lar de eleitores, a chamada 
boca de urna, a captação ilí-
cita de votos e a prestação de 
contas dos candidatos.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
começou ontem a preparação 
das urnas eletrônicas para as 
eleições 2012. Em  João Pes-
soa, tudo deve ficar pronto 
até o dia 27.

Esse procedimento será 
realizado nos Núcleos de As-
sistência Técnica às Urnas 

Eletrônicas (NATU’s) locali-
zados nos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos, Cajazeiras e Pombal.

“Por questões de segu-
rança, a urna eletrônica não 
possui nenhuma conexão 
com o mundo externo: seja 
rede, internet, wi-fi ou 3G. 
Para gravar os dados neces-

sários para as eleições é re-
alizado esse procedimento 
que consiste em gravar os 
dados de eleitores, candida-
tos, municípios e seções nas 
urnas eletrônicas utilizando 
as mídias geradas nos dias 
17 e 18”, explicou a secretária 
de Tecnologia da Informação, 
Luciana Norat.

Nesse mesmo evento, 
as urnas são lacradas e é fei-
ta a auditoria em, pelo me-
nos, uma urna de cada um 
dos municípios paraibanos. 
Esse processo é realizado na 
presença de representantes 
de agremiações partidárias, 
membros da OAB e ministé-
rio público.

As urnas eletrônicas passam por processos de preparação, lacre e auditoria, que garantem a lisura da votação e apuração dos votos

TRE-PB começa a preparar urnas
ELEIçõES 2012

“ESTELIONATÁRIOS E OPORTUNISTAS”

“Tomamos conhecimento de mais uma manobra de 
um grupo de estelionatários políticos que agem no Esta-
do da Paraíba se utilizando do nome do PCB (Partido Co-
munista Brasileiro) para jogadas eleitorais.

Em nota distribuída à imprensa, uma auto-proclama-
da “direção do PCB na Paraíba” informa, a poucos dias 
das eleições municipais, que mudou de candidato a pre-
feito de João Pessoa. A nota é assinada por um cidadão 
que foi expulso do PCB e que fazia parte também de uma 
comissão provisória destituída pela direção nacional do 
Partido, junto ao TRE-PB, em 7 de julho de 2011, quando 
foram também dissolvidas todas as direções municipais do 
PCB no Estado. Tanto é assim que o PCB não tem candi-
dato nem participa de coligação, não só em João Pessoa 
como em nenhum município paraibano.

Esse grupo de oportunistas e estelionatários foi expulso 
do PCB exatamente por fazer do jogo institucional um meio 
de obter vantagens materiais e pessoais espúrias e inconfes-
sáveis. Como não bastou a expulsão para cessar a falsidade 
ideológica, adotaremos a partir de agora outras medidas ju-
diciais para preservar a identidade e a história do PCB.

O mais estranho deste novo episódio, com os mesmos 
personagens, é o fato de meios de comunicação paraiba-
nos - que conhecem muito bem esta história, tanto que 
já noticiaram a expulsão e a destituição desses meliantes 
- continuarem dando abrigo ao estelionato, cúmplices das 
mesmas armações.

A decisão desse grupo de mudar de candidato cer-
tamente é ditada pelo “quem dá mais”. Como não têm 
ideologia nem princípios, rastejam-se erraticamente no 
campo da política burguesa, vendendo mentiras em tro-
ca das sobras do poder.

Quem os quiser comprar, que o faça. Mas não em 
nome do PCB”. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2012 
Secretaria Nacional do PCB”

Os Centros de Comando 
e Controle das Eleições, que 
funcionarão em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, vão 
combater os crimes eleitorais 
de forma imediata, na Paraíba.

Uma solenidade realiza-
da ontem, no Fórum Eleitoral 
da capital, instalou oficial-
mente o Centro de Comando e 
Controle de João Pessoa.

Os Centros são uma ini-
ciativa da Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Seds), aprovada pelo Pleno 
do Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB), e vai 
garantir tranquilidade aos 
eleitores paraibanos durante 
o pleito 2012. 

Nos Centros de Comando 
e Controle, representantes da 
Justiça Eleitoral e das polícias 

Civil, Militar, Federal e Rodovi-
ária Federal estarão reunidos 
em salas situadas nos municí-
pios de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos. “Essas são três 
cidades polos do Estado, o que 
vai garantir agilidade no aten-
dimento nas principais regiões 
da Paraíba”, comenta o delega-
do Isaias Gualberto, assessor 
de Ações Estratégicas da Seds.

Em eleições anteriores, 
de acordo com Isaias Gual-
berto, os órgãos da Segu-
rança Pública atuavam de 
maneira isolada, o que difi-
cultava o trabalho da Justiça 
Eleitoral. Ainda segundo o 
assessor, com os Centros, o 
juiz eleitoral poderá encami-
nhar diretamente as deman-
das aos órgãos competentes.

“A Seds, mais uma vez, 

investe na integração reunin-
do, em conjunto com a Justiça 
Eleitoral, todos os que atuam 
diretamente na segurança das 
eleições, de maneira a centra-
lizar as informações e garan-
tir à população respostas em 
tempo real a qualquer ocor-
rência registrada no primeiro 
e segundo turno das Eleições 
2012”, comentou o secretário 
da Segurança, Cláudio Lima.

O titular da Seds também 
lembrou que no primeiro tur-
no das eleições, cerca de 7 mil 
policiais militares, 1.300 poli-
ciais civis e 1.300 bombeiros 
militares estarão nas ruas da 
Paraíba e que a Polícia Civil 
atuará  no combate aos cri-
mes eleitorais nos municípios 
onde a Polícia Federal (PF) 
não tem sede.

Centros de Comando vão 
reprimir os crimes eleitorais

PLEITO SEGURO Promotores se 
reúnem hoje 
para discutir 
pleito do dia 7



Deputados farão “peregrinação”
EM DEFESA DA TRANSPOSIÇÃO
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A Assembeia Legislativa 
da Paraíba aprovou o pro-
jeto de Lei 1.134/2012, de 
autoria da deputada Gilma 
Germano (PPS), que cria um 
Disque Denúncia para rece-
ber reclamações referentes à 
violência ou qualquer tipo de 
crueldade praticados contra 
os bichos no Estado. O ser-
viço servirá de instrumento 
de combate aos maus-tratos 
praticados contra os animais.

O projeto foi publicado 
no Diário do Poder Legisla-
tivo (DPL) de ontem e nos 
próximos dias a lei deve ser 
sancionada pelo Governo do 
Estado para, em seguida, en-
trar em vigor.

A deputada Gilma Ger-
mano disse que a propositura 
surgiu diante da preocupação 
com a saúde e integridade 
dos animais, pois é “público 
e notório o tratamento cruel 
que vêm sofrendo alguns bi-
chos no Estado, como acon-
teceu com o cachorro que foi 
arrastado no asfalto dentro 
de um saco plástico por um 
senhor, no bairro de Jaguari-
be, em João Pessoa (PB), em 
novembro do ano passado”.

De acordo com a depu-
tada, para o cumprimento da 
Lei será disponibilizado um 
número telefônico exclusivo. 
O Disque Denúncia será gra-
tuito, divulgado, mantido e 
regulamentado pelo Governo 
do Estado e manterá, a crité-
rio dos denunciantes, o direi-
to ao sigilo absoluto sobre os 
nomes e endereços.

“As denúncias recebidas 
serão cadastradas, selecio-
nadas e averiguadas a fim de 
que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis”, completou.

O deputado estadual e 
ex-governador, Wilson Bra-
ga (PSD), disse ontem na 
Assembleia  Legislativa que 
esteve visitando os municí-
pios do Vale do Piancó no 
último final de semana e 
que, além da paralisação 
de boa parte das obras do 
São Francisco, muitos mu-
nicípios não recebem chu-
va há mais de dez meses e 
continuam muito graves as 
condições de trabalho e de 
vida da população.

“O agravamento da seca 
é uma situação que qual-
quer pessoa pode perceber 
quando viaja pela região e 
as autoridades precisam 
adotar alguma providência 
que, pelo menos, amenize 
essa situação”, afirmou o 
deputado, ao ressaltar que 
a falta d’água tem afetado 
a qualidade de vida e tam-

bém a produção, exigindo 
ações mais fortes e mais 
urgentes da parte do Go-
verno Federal.

“Em todos os municí-
pios que visitei, pude ver 
que a situação realmente é 
de muita dificuldade no Vale 
do Piacó e no Sertão”, justifi-
cou o deputado Wilson Bra-
ga, ao observar que o minis-
tro  da Integração, Fernando 
Bezerra, precisa urgente-
mente ser alertado sobre 
tudo isso pelas lideranças 
paraibanas da Câmara e do 
Senado Federal.

Para Wilson Braga, “é 
preciso cuidar dos proble-
mas da seca de forma efetiva 
e permanente e não somen-
te quando o problema está 
na mídia. “A nossa bancada 
federal precisa fazer alerta 
junto aos ministérios, e isso 
não faz parte de medidas que 

podem ser deixadas para de-
pois da eleição”, disse.

Como parlamentar do 
Sertão e mais precisamente 
de Cajazeiras, o deputado 
estadual Vituriano de Abreu 
(PSC) está de pleno acor-
do com o posicionamento 
do ex-governador e desta-
cou que, nesses últimos dez 
meses, ninguém viu sequer 
“um pingo de chuva em sua 
região.”

“Acho que a comitiva de 
lideranças nordestinas que 
vai a Brasília alertar sobre 
paralisação de obras no São 
Francisco também precisa 
ampliar as nossas  reivindi-
cações ao problema da seca 
de um modo geral. Também 
é muito grave a situação das 
populações sertanejas situ-
adas fora do complexo da 
transposição”, comentou Vi-
turiano de Abreu. (A.J.)

Acompanhado de outros 
parlamentares do Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Ce-
ará, o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Ricardo Marcelo (PEN), vai 
comandar uma “peregrinação  
nordestina” pelos gabinetes 
de vários ministros e da pre-
sidente Dilma Rousseff, pe-
dindo a retomada das obras 
de transposição de águas do 
Rio São Francisco.

A informação foi pres-
tada ontem pelo deputado 
estadual Francisco Quintans 
(DEM), ao observar que “a 
prioridade da retomada das 
obras está situada no trecho 
do Eixo Norte, que vem do 
Alto Sertão até próximo do 
município de Monteiro”.

 O parlamentar explicou 
que depois das visitas feitas 
pela comissão da Assembleia 
foi constatado que, além da 
paralisação das obras, que 
trouxe desemprego, há tam-
bém as consequências, que 
são o fechamento de comér-
cios e o completo abandono 
das áreas que eram ocupa-
das pelas obras”.

Parlamentares paraibanos 
prometem ir até Brasília 
pedir retomada das obras
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Quintans explicou que 
os integrantes das bancadas 
federais dos quatro Estados 
também serão comunicados e 
integrados à comitiva que vai 
fazer a “peregrinação nordes-
tina” em Brasília, inclusive, no 
que se refere aos senadores, 
que são três por Estado e que, 
na Paraíba, são Vital do Rêgo 
(PMDB), Cícero Lucena e Cás-
sio Cunha Lima (PSDB).

Ele explicou que o re-
latório elaborado este mês 
pela comissão da Assembleia 
fará parte do material a ser 
entregue em cada gabinete, 
mas as principais reivindica-
ções serão destacadas para 
que a presidente Dilma e os 
ministros da área possam 
antecipar providências mais 
urgentes.

“É preciso que as autori-

dades e a população saibam 
que, em muitos locais onde 
as propagandas da mídia fa-
lam em obras avançadas, na 
verdade, ainda não existem 
nem processos de licitação”, 
revela Assis Quintans, ao 
salientar que só consegue 
ver essa realidade com mais 
precisão quem, como ele, for 
checar in loco a situação do 
projeto da Transposição.

O deputado Assis Quintans visitou as obras e ficou preocupado com a situação em alguns trechos

Braga e Vituriano alertam sobre seca

Wilson Braga: “Situação difícil no interior”

Combate a 
maus-tratos a 
animais ganha 
novo serviço

Vituriano de Abreu: “População está sofrendo”

Assembleia amplia os 
espaços pela Transposição

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Louve-se o empenho da Assembleia Legislativa da 
Paraíba na sua luta para garantir as obras que permitirão 
as águas do Rio São Francisco chegarem ao Estado para 
matar a sede de boa parte da população. O deputado Assis 
Quintans (Democratas) vendeu a ideia da transposição e 
ela logo foi compreendida pelo presidente da Casa, depu-
tado Ricardo Marcelo. 

Quintans planejou a visita de uma comitiva da Assem-
bleia ao canteiro de obras da transposição no Ceará, Para-
íba e Pernambuco e recebeu todo o apoio do presidente 
Ricardo Marcelo. 

Anteontem, numa visita que fez à Assembleia Legisla-
tiva, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) se comprometeu 
a ajudar a Assembleia Legislativa da Paraíba em sua luta. 

Lindbergh se comprometeu em ajudar a AL na luta 
encampada em defesa da transposição de águas do Rio São 
Francisco. O senador disse que vai tentar viabilizar uma 
audiência da Comissão formada na Casa para fiscalizar a 
execução da obra com a presidente Dilma Rousseff (PT), 
em Brasília.

“Tudo que interessa ao Nordeste e a Paraíba eu quero 
estar junto. O deputado Wilson Braga (PMDB) me falou que 
a Assembleia está preparando um relatório e eu me colo-
quei à disposição para tentar agendar uma audiência com 
a presidenta Dilma. Quero ajudar no que for possível, estou 
à inteira disposição da Casa. Já disse a Wilson e aos demais 
parlamentares que quero estar nesta batalha”, afirmou.

“A ajuda do senador Lindberg é muito bem-vinda. 
Nosso propósito é somar para construir uma Paraíba justa 
e desenvolvida para todos os paraibanos”, disse o presiden-
te Ricardo Marcelo.

Noutra direção

O advogado Harrison Targino não é mais secretário de Educação 
do Estado. Ele entregou o cargo ao governador Ricardo Coutinho para 
disputar a presidência da OAB-PB. Advogado influente nos meios 
jurídicos, Harrisson é professor e um dos profissionais mais sãos 
sobre o entendimento do Direito. 

Deverá enfrentar Odon Bezerra. 

Sem tempo

O senador Cássio Cunha Lima encontrou um jeito de participar 
da campanha em diversos municípios da Paraíba, já que não pode 
atender a todos os convites para participar de comícios e caminhadas. 
O senador quer prestigiar os aliados e está enviando áudios com 
mensagens gravadas para candidatos a prefeito. 

A última mensagem que o senador gravou foi a Irma Cunha, 
candidato do PSB no município de Cruz do Espírito Santo.

A briga é feia

A briga entre os candidatos a vereador por uma vaga na Câmara 
Municipal de João Pessoa é feia. O clima entre eles é de vaca desconhecer 
bezerro, já que uns tentam invadir áreas que são de outros. Ora se a cidade 
é de todos, não tem essa estória de área de um. Todos podem pedir votos em 
todos os bairros. 

E não se fala mais nisso. 

Relatório

Na última terça-feira (18), a Casa de Epitácio Pessoa concluiu o relatório da 
visita de inspeção às obras do projeto, realizada entre os dias 4 e 7 deste mês. 
No documento - que será encaminhado à Presidência da República, ao Congresso 
Nacional e autoridades dos nove estados nordestinos - são elencadas 14 
sugestões para viabilizar a conclusão do projeto e otimizar sua execução. O trabalho 
foi conduzido pelo deputado estadual, Assis Quintans (Democratas).

As águas do Rio São Francisco só chegarão à Paraíba se houver o empenho 
de muitos. A articulação com o senador Lindbergh Farias é muito importante 
pelo prestígio que ele tem no governo e junto à presidente Dilma Rousseff, 
principalmente. 

Por isso, nesse ponto, a Assembleia está no caminho certo. 

Baixou o nível

A campanha vai se encaminhando para o seu final, mas o nível de 
agressividade entre os candidatos aumentou muito. Dê uma olhada no Guia 
Eleitoral de cada, nas entrevistas concedidas, nos comícios que vai aprovar o 
que estou dizendo. 

Agressão nunca se transformou em voto – nem aqui nem 
alhures. 

Foto: Ortilo Antônio



Rio de Janeiro – Agenda-
dos para 2016, os próximos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos, que ocorrerão na cidade 
do Rio de Janeiro, deverão 
concentrar grande parte dos 
esforços do próximo prefeito 
carioca. A preparação para 
o principal evento esportivo 
mundial envolverá grandes 
obras de infraestrutura e a 
construção e reforma de ins-
talações esportivas.

A cidade também será 

destaque na Copa das Confe-
derações, em 2013, e na Copa 
do Mundo, de 2014, receben-
do os jogos finais das duas 
competições da Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa).

A disputa eleitoral muni-
cipal deste ano, na capital flu-
minense, terá oito candidatos 
a prefeito. Além de Eduardo 
Paes (PMDB), que busca a re-
eleição, concorrem à prefeitu-
ra Antonil Carlos PCO (PCO), 
Aspásia (PV), Cyro Garcia 
(PSTU), Fernando Siqueira 
(PPL), Marcelo Freixo (PSOL), 
Otávio Leite (PSDB) e Rodri-

go Maia (DEM).
Com 4,7 milhões de elei-

tores, as 51 cadeiras na Câ-
mara Municipal serão dispu-
tadas por 1.581 candidatos.

Segunda cidade mais po-
pulosa do país, com 6,32 mi-
lhões de habitantes, o Rio de 
Janeiro enfrenta problemas 
comuns a grandes metrópo-
les latino-americanas, como 
o trânsito caótico e moradias 
inadequadas. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), um em 
cada cinco habitantes do Rio 
de Janeiro vive em favelas.

Sai em outubro pacote para 
portos e aeroportos do país

De olho nas Olimpíadas, Rio 
tem 8 candidatos à prefeitura 

Rio de Janeiro – O pre-
sidente da Empresa de Pla-
nejamento e Logística (EPL), 
Bernardo Figueiredo, infor-
mou ontem que o pacote de 
medidas para portos e ae-
roportos deve ser divulgado 
no começo de outubro, e não 
no final deste mês, porque “o 
modelo de concessão ainda 
não está definido”.

Falta o governo con-
cluir o processo de análise 

e tomar a decisão, disse ele, 
durante sessão especial do 
Fórum Nacional, promovida 
pelo Instituto Nacional de 
Altos Estudos, na sede do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), no Rio.

De acordo com Figueire-
do,  a concessão do Aeropor-
to Internacional do Rio de Ja-
neiro/Galeão-Antonio Carlos 
Jobim está entre as medidas 
a serem anunciadas. Ele res-
saltou, porém, que o pacote é 
mais amplo que a concessão 

do Galeão. “Não é só isso. 
Essa é uma das ações.”

 Para Figueiredo, o atual 
modelo de concessão aplica-
-se mais a aeroportos de 
grande porte. Ainda há dúvi-
das sobre a viabilidade des-
te modelo para aeroportos 
menores, mas todas as pos-
sibilidades estão sendo ana-
lisadas, disse ele. Uma delas 
prevê que a União tenha uma  
golden share (ação preferen-
cial de classe especial) nos 
aeroportos concedidos à ini-
ciativa privada.

JULGAMENTO DO MENSALÃO

Joaquim Barbosa votou pela 
condenação de 12 réus do 
chamado Valerioduto

Relator condena Roberto Jefferson
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O ministro-relator do 
Mensalão, Joaquim Barbosa, 
votou ontem, no STF (Supre-
mo Tribunal Federal), em Bra-
sília, pela condenação do ex-
-deputado Roberto Jefferson, 
do PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro), por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

No total, foram conde-
nados pelo relator 12 réus 
em razão dos repasses ile-
gais feito pelas empresas do 
publicitário Marcos Valério, 
a mando do PT (Partido dos 
Trabalhadores) aos partidos 
da base aliada no primei-
ro governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2006). A 
maioria deles foi condenada 
por corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e formação 
de quadrilha.

Do PP (Partido Progres-
sista), foram condenados 
Pedro Corrêa, Pedro Henry 
- ambos ex-deputados fede-
rais - e João Cláudio Genú, as-
sessor do partido na Câmara 
dos Deputados. Os três foram 
condenados por corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e formação de quadrilha.

Já entre os réus do PL 
(Partido Liberal, atual PR), 
Barbosa condenou Val-
demar Costa Neto, Carlos 
Alberto Rodrigues (Bispo 
Rodrigues)  - ambos ex-
-deputados federais - e Ja-
cinto Lamas, ex-tesouteiro 
da sigla. Costa Neto e Lamas 
foram condenados por cor-
rupção passiva, lavagem de 
dinheiro e formação de qua-
drilha. Já Rodrigues foi con-
denado por corrupção pas-

siva e lavagem de dinheiro.
Do PTB (Partido Traba-

lhista Brasileiro), Barbosa 
condenou Roberto Jeffer-
son, Romeu Queiroz - ambos 
ex-deputados federais - e 
Emerson Palmieri, ex-tesou-
reiro da legenda. Jefferson e 
Queiroz foram condenados 
por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. 

O réu José Borba, ex-
-deputado federal do PMDB 
(Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro), foi con-
denado por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro.

O magistrado também 
condenou Enivaldo Quadra-
do e Breno Fischberg, ambos 
ex-sócios da corretora Bô-
nus-Banval, acusada de par-
ticipar das operações para 
repassar os recursos do vale-
rioduto para parlamentares. 
Ambos foram condenados 
por lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha.

“A corrupção passi-
va se traduz no fato de um 
parlamentar receber estas 
quantias estonteantes de di-
nheiro, que me parece claro, 
estão expostos nos autos, e a 
lavagem de dinheiro decorre 
de toda esta ‘mise-en-scéne’, 
esta engenharia posta em 
prática pelo (Banco) Rural 
e pelo pivô de todos estas 
(ações) que era o senhor 
Marcos Valério”, afirmou 
Barbosa.

“A lavagem de dinhei-
ro funcionou como grande 
catalisador dos crimes de 
corrupção passiva”, afirmou 
Barbosa. “(Assim,) os réus 
ficaram livre, livres para uti-
lizarem como bem entendes-
sem (os recursos recebidos) 
ao seu proveito ou a de seu 
partido”, completou.

Barbosa: “Parlamentares recebiam quantias estonteantes” Jefferson: condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

13 senadores 
apresentam 
emendas à MP 
da Energia

Em seu voto, Barbosa 
rechaçou as teses de vá-
rias defesas, de que o di-
nheiro repassado aos par-
tidos tinha como objetivo 
pagar despesas e dívidas 
de campanha não decla-
radas à Justiça Eleitoral 
- prática conhecida como 
caixa dois. “Teria que ser 
muito ingênuo para acei-
tar essa alegação.”

“O que houve foi a 
compra de parlamentares 

para consolidar a base de 
apoio do Governo”, disse 
Barbosa. “A lealdade, de 
fato, é uma arma dos par-
lamentares.”

Para sustentar a tese 
de que o dinheiro com-
prou o apoio de parla-
mentares no Congresso, 
Barbosa citou votações na 
Câmara dos Deputados, 
como as reformas da pre-
vidência e tributária, nas 
quais os deputados dos 

partidos votaram quase 
que integralmente com a 
base aliada. “Se os parla-
mentares divergissem das 
ordens do governo (...), 
deixariam de receber os 
milhares de reais em es-
pécie que vinham sendo 
agraciados”, afirmou.

Ao finalizar seu voto, 
Barbosa citou depoimento 
da presidente Dilma Rous-
seff, quando ocupava a 
chefia da Casa Civil, que, 

segundo ele, teria ficado 
“supresa” com a rapidez 
com que foi aprovado o 
novo marco energético, 
votado no Congresso na 
época do Mensalão.

Entre os acusados 
neste item, apenas An-
tonio Lamas, irmão de 
Jacinto, foi absolvido da 
acusação de lavagem de 
dinheiro, já que Barbo-
sa considerou não haver 
provas contra ele.

“A lealdade, de fato, é uma arma dos parlamentares”

Iniciada na última 
terça-feira (18), a greve 
dos bancários registrou, 
em seu primeiro dia de 
vigência, a paralisação 
de 5.132 agências e cen-
tros administrativos em 
todo o país, segundo 
balanço divulgado pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Con-
traf-Cut).

Projeto do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), 
em análise no Senado, 
modifica a lei que trata 
do direito de greve, de-
fine as atividades essen-
ciais e regula o atendi-
mento das necessidades 
inadiáveis da comunida-
de (Lei 7.783/1989) para 
incluir todos os serviços 
bancários como essen-
ciais. Pela legislação em 
vigor, apenas a compen-
sação está no rol das ati-
vidades essenciais.

Ciro Nogueira ar-
gumenta que é possível 
garantir o direito de 
greve e, ao mesmo tem-

po, o acesso da popula-
ção aos serviços bancá-
rios.

“Com intuito de 
atender às necessida-
des dos cidadãos bra-
sileiros, este rol deve 
contemplar todos os 
serviços bancários a 
toda população e não 
só a compensação ban-
cária (como já previsto 
em lei), mas também 
aos idosos, gestantes, 
deficientes físicos e à 
sociedade de um modo 
geral, pois todos são de 
utilidade pública, es-
senciais à própria vida 
e, portanto, não po-
dem ter interrupção”, 
afirma.

O PLS 127/2012 já foi 
aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) e encaminhado 
para a de Assuntos So-
ciais (CAS), onde deverá 
receber decisão termi-
nativa, mas a pedido do 
senador Paulo Paim (PT-
-RS), o projeto passará 
também por análise da 
Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa (CDH).

Projeto modifica lei 
sobre direito à greve

BANCOS

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Iara Guimarães Alfafin
Da Agência Senado

Treze senadores são au-
tores de 75 das 431 emendas 
oferecidas à medida provisó-
ria (MP 579/2012) que trata 
da renovação das concessões 
de geração e distribuição de 
energia elétrica e estabelece 
regras para redução de tari-
fas. O texto começou a trami-
tar no Congresso no último 
dia 14 e o prazo para apre-
sentação de emendas termi-
nou na terça-feira (18).

A MP autoriza, entre 
outras medidas, a prorroga-
ção de contratos de geração, 
transmissão e distribuição 
de energia hidrelétrica por 
até 30 anos e os de geração 
de energia termelétrica por 
até 20 anos, desde que as 
concessionárias concordem 
em retirar, do preço da tari-
fa, a remuneração de investi-
mentos já amortizados.

Também prevê a an-
tecipação do processo de 
prorrogação para contra-
tos com vencimento nos 
próximos cinco anos. Com 
a MP, o governo quer pro-
mover uma redução média 
de 16,2% na conta de luz 
das residências e de até 
28% nas tarifas cobradas 
do setor produtivo.

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Rodrigo Baptista
Da Agência Senado
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Washington (Reuters) 
- O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, man-
teve uma vantagem de 5 
pontos percentuais sobre o 
republicano Mitt Romney na 
disputa presidencial norte-a-
mericana, segundo pesquisa 
Reuters/Ipsos ontem.

Obama tem 48% das in-
tenções de voto contra 43% 
do republicano, na nova edi-
ção da pesquisa diária online. 
Obama lidera essa pesquisa 
ininterruptamente desde 7 
de setembro, logo depois da 
convenção democrata que 
homologou sua candidatura.

“Primeiro foi um impul-
so, e depois foi um impulso 
pós-convenção, e aí foi o re-
síduo do impulso, e agora 
é simplesmente uma lide-
rança”, disse a especialista 
em pesquisas do Ipsos, Julia 
Clark.

Obama tem vantagem de 
dois dígitos sobre Romney na 
avaliação de vários atributos 
pessoais, desde a simpatia 
até a capacidade de proteger 
empregos e sua “aparência 
presidencial”. Romney só 
leva vantagem no quesito 

“ser um homem de fé”, por 43 
a 34 por cento.

A vantagem de Obama 
permaneceu quase inaltera-
da na última semana, perí-
odo em que Romney sofreu 
vários reveses - o principal a 
divulgação, na segunda-feira, 
de um vídeo gravado secreta-
mente, no qual o republicano 
desqualifica o eleitorado de 
Obama por se vitimizar e de-
pender demais do governo.

O vídeo dominou o no-
ticiário, mas dificilmente 
decidirá o voto dos eleito-
res independentes, que vão 
se basear mais em critérios 
econômicos, segundo Clark. 
Como o eleitorado acredita 
que a economia vai na dire-
ção certa, ainda que de forma 
oscilante, parece haver uma 
inclinação por Obama.

Clark disse que as pes-
quisas ainda podem se acir-
rar, mas previu que Obama 
tem 70 a 80 por cento de 
chance de vencer a eleição de 
6 de novembro.

A pesquisa ouviu 2.078 
eleitores registrados e 1.437 
prováveis votantes entre os 
dias 16 e 20 de setembro. A 
margem de erro entre os vo-
tantes registrados é de 2,5 
pontos, e entre os prováveis 
eleitores é de 2,9 pontos per-
centuais.

Pesquisa aponta o atual 
presidente com 48% contra
43% do seu adversário

Obama fortalece liderança com   
5 pontos à frente de Mitt Romney

MUNDO

Dois homens-bomba de-
tonaram explosivos em um 
restaurante no centro da ca-
pital da Somália, Mogadíscio, 
causando a morte de pelo 
menos 15 pessoas ontem, 
disseram testemunhas. O 
ataque acontece uma sema-
na após os militantes terem 
feito um atentado cujo alvo 
era o presidente recém-elei-
to do país.

Nenhum grupo assu-
miu a responsabilidade pela 
ação. No entanto, as suspei-
tas recaem sobre o grupo mi-
litante islâmico Al Shabaab, 
que vem promovendo uma 
campanha de atentados sui-
cidas desde que se retirou da 
capital, no ano passado, du-
rante uma ofensiva militar.

“Até o momento confir-
mamos 15 mortos, incluindo 
dois jornalistas locais e dois 
policiais”, disse à Reuters o 
porta-voz da polícia, general 
Abdullahi Barise, chefe do 
departamento de investiga-
ções criminais.

Depois das explosões, 
um fotógrafo da Reuters dis-
se ter visto vários corpos, 
bem como as cabeças decapi-
tadas dos dois homens-bom-
ba. Poças de sangue cobriam 
o chão do restaurante, de 
propriedade do conhecido 
empresário somali Ahmed 
Jama, que retornou de Lon-
dres para seu país com a fi-
nalidade de fazer negócios, 
apesar das advertências de 
alguns amigos.

Dois atentados suicidas 
matam quinze na Somália

AÇÃO TERRORISTA
Pelo menos 54 pessoas mor-

reram ontem em um bombardeio 
que atingiu um posto de gasolina 
na província de Al Raqqa, no nor-
te da Síria, onde há intensos com-
bates entre rebeldes e forças do 
governo, segundo ativistas.

O presidente da Síria, Bashar 
al-Assad, disse que os grupos ar-
mados no país “não serão vence-
dores” na luta contra o governo, 
acrescentando que a “porta para 
o diálogo continua aberta”.

Em declarações à revista se-
manal egípcia Al-Ahram Al-Araby, 
que será publicada na sexta-feira, 
Assad afirmou que “grupos arma-
dos praticam terrorismo contra 
o Estado. Eles não são populares 
dentro da sociedade ... eles não 
serão vitoriosos no final”.

Um vídeo divulgado por ati-
vistas, identificado como sendo de 
Al Raqqa, mostrou nuvens de fu-
maça escura saindo da carcaça de 
um posto de gasolina, diante do 
olhar atônito de algumas pessoas.

Forças governamentais bom-

bardearam rebeldes perto da 
fronteira com a Turquia, a cerca 
de 30 quilômetros ao norte, nos li-
mites de Al Raqqa, que na quarta-
feira foi tomada por insurgentes.

Uma testemunha da Reuters 
no lado turco da fronteira escu-
tou disparos intensos e explosões 
perto do posto fronteiriço de Tel 
Abyad, onde uma bandeira da 
oposição ainda tremulava. Mora-
dores correram para a fronteira 
quando os disparos se intensifi-
caram.

 Foi impossível verificar a au-
tenticidade do vídeo dos ativistas, 
e o governo restringe o trabalho 
da imprensa internacional na Sí-
ria, o que dificulta a confirmação 
dos relatos que chegam do país.

O governo de Bashar al Assad 
tem usado helicópteros e aviões 
de combate para bombardear 
partes do país onde há atividade 
insurgente, incluindo bairros resi-
denciais na capital e nas principais 
cidades sírias.

As forças do governo atacam 

postos de gasolina no interior para 
privar os rebeldes de combustível. 
Civis vêm montando locais meno-
res e mais discretos para a venda 
de combustível.

Ativistas dizem que mais de 
27 mil pessoas já foram mortas em 
18 meses de conflito.

Também ontem, o ministério 
sírio da Informação disse que um 
helicóptero militar que caiu perto 
da capital atingiu a cauda de um 
avião comercial saudita, mas que 
as 200 pessoas a bordo não se fe-
riram.

Em terra, forças de segurança 
cercaram e invadiram um bairro 
rebelde na zona sul de Damasco, 
prendendo mais de cem pessoas e 
deixando vários mortos.

Além disso, a imprensa estatal 
disse que soldados mataram cem 
“terroristas” afegãos em Aleppo 
(norte). Rebeldes na área disseram 
que essa informação foi inventada 
pelo governo, e que os militares 
não estiveram no bairro de Bustan 
al Qasr, suposto local da ofensiva.

Bombardeio mata 54 na Síria
CONFLITO ÁRABE

FOTO: Divulgação

Forças leais ao ditador Bashad Assad intensificam os bombardeios contra os rebeldes, causando inúmeras mortes na Síria
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Botafogo faz amistoso
diante do Santa Cruz
no campo do Unibol

nordestino de surf

Paraibanos Ulisses Meira 
e Samuel Igor participam
do evento em Ipojuca-PE

Premiação chega a R$ 30 mil
Os surfistas paraibanos 

Ulisses Meira, Samuel Igo, 
Herbeliel Andrade, Paulo Car-
valho, Raphael Seixas e Yuri 
Nogueira são os nomes do 
Estado na última etapa do Cir-
cuito Nordestino Profissional, 
que ocorre amanhã e domingo 
durante o Mahalo Pernambu-
co Summer Festival, na Praia 
do Cupe, em Ipojuca-PE. A 
etapa contará pontos para o 
ranking brasileiro de surf pro-
fissional. O festival pernambu-
cano oferece a segunda maior 
premiação do calendário da 
Associação Brasileira de Surf 
Profissional (Abrasp) neste 
ano, R$ 30.000,00. Por isso, 
vários surfistas do Sul e Sudes-
te do país também estarão na 
Praia do Cupe disputando os 
1.500 pontos no ranking que 
vai definir o campeão brasi-
leiro da temporada. O evento 
será transmitido ao vivo na in-
ternet através dos endereços 
www.mahalo.com.br e www.
surfcore.com.br. 

Um total de 57 surfistas 
de nove estados do Brasil já 
confirmou inscrição na etapa 
final do Circuito Nordestino. 
O maior pelotão estadual 
vem do Ceará, com dezesseis 
participantes, superando até 
o número de quatorze per-
nambucanos, incluindo um 
surfista de Fernando de No-
ronha, que competirão em 
casa. Doze representantes 

da Bahia, quatro de São Pau-
lo, quatro do Rio Grande do 
Norte, dois do Rio de Janeiro, 
dois de Santa Catarina, dois 
da Paraíba e um do Paraná, 
completam a relação dos ins-
critos.

Alguns surfistas de des-
taque fazem parte desta lista, 
como quatro atletas que já 
defenderam o Brasil na divi-
são de elite do circuito mun-
dial, o ASP World Tour. São 
eles: o pernambucano Paulo 
Moura, o cearense Fábio Silva 
e os potiguares Danilo Costa 
e Marcelo Nunes, que está 
na briga direta pelo título 
nordestino. Tem também o 
bicampeão mundial Pro Ju-
nior da ASP, Pablo Paulino, 
do Ceará, além de campeões 
brasileiros de surf profis-
sional, como o atual líder do 
ranking, Gustavo Fernandes, 
do Rio de Janeiro, o cearense 
Messias Felix e o bicampeão 
Renato Galvão, de São Paulo.

O Mahalo Pernambuco 
Summer Festival é uma realiza-
ção da Associação Nordestina 
de Surf (ANS), da Secretaria de 
Turismo do Governo do Esta-
do de Pernambuco e da marca 
baiana de surfwear, Mahalo. 
Também conta com apoio da 
Prefeitura Municipal de Ipo-
juca, Associação de Hotéis de 
Ipojuca, Blocos Teccel, Edye 
e ASA Classic Wear, além da 
Federação Pernambucana de 
Surf. A etapa final do Circuito 
Nordestino é homologada pela 
Associação Brasileira de Surf 
Profissional (Abrasp).

Quatro partidas
dão sequência ao 
Campeonato de
Beach Soccer

A bola continua rolando 
nas areia da Praia do Cabo 
Branco, pelo Campeonato 
Paraibano de Beach Soccer, 
na arena oficial da Federação 
Paraibana de Beach Soccer 
(FPBS), nesse fim de semana. 
Serão duas partidas no sába-
do  e mais duas no domin-
go pela primeira rodada da 
competição. Tudo vai aconte-
cer em frente ao Sesc Hotela-
ria e do Corpo de Bombeiros 
na cidade de João Pessoa.

Na rodada do sábado às 
15h a Associação Moroni en-
frenta o Vitoria do Varadouro. 
Logo depois é a vez do Guara-
ni do Róger pegar o Porto de 
Jacaraú em mais um confron-
to desse início do certame 
estadual. Complementando 
a rodada no domingo, às 10h 
acontece o confronto entre 
a ADM Mangabeira contra a 
Servicar, e no encerramen-
to da rodada o Palmeiras vai 
duelar contra o Gama Menino 
Jesus, fechando a rodada des-
se final de semana.

Se as disputas ainda es-
tão no começo no torneio 
masculino, no feminino a 
competição vai chegando à 
sua metade. As semifinais 
do primeiro turno serão na 
próxima terça-feira. O pri-
meiro jogo será às 20h entre 
o CCLB do Alto do Mateus e 
o Clube Maníacos. Em segui-
da, será a vez do Santa Cruz 
de Santa Rita e o América do 
Rangel disputarem uma vaga 
na decisão. Os vencedores 
decidem o primeiro turno no 
domingo que vem.

O presidente da Fede-
ração Paraibana de Beach 
Soccer, Aílton Cavalcanti, tem 
elogiado bastante o nível téc-
nico das competições. “ Tem 
surgido bons atletas tanto no 
masculino como no femini-
no. Isto mostra a nossa evo-
lução”, disse.

O Billabong CBS 
Brasileiro de Surf 2012, 
organizado pela Con-
federação Brasileira de 
Surf (CBS), tem sua ter-
ceira e penúltima etapa 
nos próximos dias 28, 29 
e 30 na Praia do Centro, 
no Balneário Camboriú, 
Santa Catarina. A Paraí-
ba está bem representa-
da na categoria Júnior e 
Mirim entre os homens, 
com Elivelton Santos, 
uma das principais pro-
messas do surf brasilei-
ro. A disputa pelo título 
Júnior segue em aberto, 
com o ranking embola-
do devido ao equilíbrio 
entre os atletas.

Nela, o cearense 
Michael Rodrigues é o 
líder desde a largada, 
somando ao primeiro 
lugar (1000 pontos) um 
sétimo (531), seguido 
agora pelo paulista vi-
ce-campeão mundial 
Deivid Silva, que repe-
tiu quarto lugar (729 
pontos) nas duas eta-
pas e tomou a segunda 
posição no ranking do 
paraibano que vem em 
terceiro, mas com chan-
ces reais de título.

Se na Júnior, Eli-
velton está em terceiro 
na sua categoria de ori-
gem, a Mirim, o garo-

to vem “sobrando” na 
competição com 2000 
pontos após ter venci-
do as duas etapas da 
competição, num de-
sempenho excelente e 
bastante elogiado pela 
Federação Paraibana. 
Em segundo vem o ca-
rioca Lucas Silveira com 
1629 pontos, enquanto 
Igor Moraes de São Pau-
lo fecha os três primei-
ros lugares com 1092.

Ceará na ponta
O Rio de Janeiro 

venceu a segunda eta-
pa superando dificul-
dades de treinos, pois 
as pranchas da maioria 
dos atletas só chega-
ram a Ilhéus na tarde 
anterior ao primeiro 
dos três dias da dispu-
tada prova.

Apesar do título 
da etapa foi o Ceará 
quem se manteve líder 
com o segundo lugar 
em Ilhéus e agora soma 
1900 pontos. O Rio de 
Janeiro está agora em 
segundo com 1656 e 
vem seguido de perto 
pelos paraibanos que 
têm 1629. Na disputa 
por equipes estaduais 
não há descarte, pois 
eventuais pontuadores 
que não possam estar 
presente em uma etapa 
sempre terão substitu-
tos.

Elivelton vai disputar o
Brasileiro em Camboriú

Ulisses Meira é um dos paraibanos que vai competir no Circuito Nordestino Profissional de Surf que começa amanhã em Pernambuco

As disputas dos Jogos Escolares 
da Paraíba 2012, categoria B (15 a 17 
anos), na modalidade atletismo, conti-
nuam hoje de manhã na pista de atle-
tismo do Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), a partir das 8h20. Os 
atletas da modalidade competem no 
salto em distância, 110m rasos, lan-
çamento do dardo, salto em altura, 
800m rasos e 1000m rasos. Amanhã, a 
partir de 8h30, os estudantes voltam à 
pista do Unipê para disputar as finais 
no salto em distância, salto em altura, 
arremesso de peso, 100m rasos, 200m 
rasos, 400m rasos, 800m rasos, 1500m 
rasos, 3000m rasos, 100m sobre barrei-
ras, 110m sobre barreiras, salto triplo, 
lançamento do disco e revezamento 
medley.

Também no sábado, estudantes 
da 1ª Região de Ensino vão colocar 
o físico de lado e exercitar a mente 
através dos duelos no xadrez. A com-

petição escolar na modalidade será 
realizada, a partir de 8h, na Escola In-
ternacional Cidade Viva, localizada no 
bairro do Bessa.

Os campeões das duas modalida-
des que já serão conhecidos amanhã 
vão representar a Grande João Pessoa 
na Etapa Estadual dos Jogos Escola-
res deste ano. Esta segunda etapa vai 
ocorrer no próximo mês, na cidade 
de Patos, mesmo local que recebeu 
a competição na categoria A (12 a 14 
anos). Os vencedores da Etapa Esta-
dual serão responsáveis por levarem 
a bandeira da Paraíba às Olimpíadas 
Escolares Brasileiras, que serão dispu-
tadas em novembro, em Cuiabá-MT.

No próximo dia 29, os Jogos Esco-
lares seguem com as disputas no kara-
tê e no tênis de mesa. Os lutadores da 
arte marcial competem, a partir das 
8h, no Centro de Ensino da Polícia Mi-
litar, em Mangabeira. Já os atletas do 
tênis de mesa se encontram a partir 
das 8h na Vila Olímpica Ronaldo Ma-
rinho.

Provas de saltos e velocidade
seguem hoje na pista do unipê

JOGOS ESCOLARES

Herbert Clemente
Especial para A União

FOTO: Marcos Russo

A pista do Unipê está 
sediando não só as 
provas dos Jogos 
Escolares como também 
do Campeonato Paraibano

FOTO: Divulgação

Pedro Alves
Especial para A União



Começam as inscrições para 
88a Corrida de São Silvestre
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AMADOR

Este ano a prova mais 
tradicional do atletismo
será na manhã do dia 31

O São Paulo demitiu o técnico Emerson Leão no dia 4 de 
julho, dias após a eliminação da equipe na semifinal da 
Copa do Brasil. Três meses depois, o treinador resolveu 
acionar o clube do Morumbi na Justiça. O atual técnico 
do São Caetano disse que o Tricolor está em débito e 
que uma audiência para discutir o assunto está marcada 
para o dia 15 de outubro. “Eu sou a favor da lei. Por isso, 
o São Paulo vai se encontrar comigo, já que não cumpriu 
a lei”, afirmou. O treinador tinha vínculo com o Tricolor 
Paulista até o dia 31 de dezembro. Não havia multa 
rescisória no seu contrato.

Calote no Leão

A manipulação dos 
resultados da Seleção

O que praticamente todo desportista brasileiro 
sabia, parece que agora vai se concretizar oficialmente, 
o que, no mundo da bola, é a maior vergonha nacional, 
principalmente se tratando de um time pentacampeão 
do mundo, onde muitos dizem que é o melhor e mais 
bonito futebol do planeta. O pior é que estaria envolvido 
diretamente com o escândalo, a nossa Confederação 
Brasileira de Futebol, ou precisamente, o presidente José 
Maria Marin, que assumiu o cargo disposto a colocar 
ordem na casa.

Pois é... a bomba bem da China, o mesmo país que 
recentemente foi vítima de uma goleada histórica em-
placa pelo Brasil, em Recife. Os 8 a 0 em prol da Seleção 
Brasileira, a mesma de Mano Menezes, pode ter sido um 
“arrumadinho”. A manipulação do resultado foi denun-
ciada ontem pelo jornal chinês “China Daily”. Em letras 
garrafais, o veículo de comunicação afirma que a partida 
do último dia 10 pode ter sido fruto de uma manipulação 
de resultado.

A publicação diz que uma corretora europeia de 
seguros, cujo nome não foi revelado, estaria por trás de 
combinações de resultados.  O jornal afirma ainda que 
a maior parte das apostas feitas em um site italiano 
apontavam vitória brasileira por 8 a 0 (17,4% das apos-
tas, com chances de até 81 para 1 em caso de acerto). 

Naquele dia “festivo” e ao mesmo tempo “ridículo” 
em Recife, o Brasil goleou os fracos chineses por 8 a 0, 
com gols de Neymar (3), Ramires, Oscar, Lucas, Hulk e o 
zagueiro Liu Janye, contra. 

É... o mar não está muito para peixe não, assim 
como Mano Menezes não está muito para as graças do 
brasileiro. E por aí caminha o nosso pobre futebol nacio-
nal. A Seleção é assim, imaginem os clubes?

Apesar da mudança na 
tabela da Copa Paraíba, o 
Treze B não fará nenhum 
amistoso antes da estreia 
na competição, que aconte-
ce na próxima quarta-feira, 
contra o CSP, às 20h30, no 
Estádio da Graça.

Treze

O que teria feito Mano Menezes a Romário, hoje depu-
tado federal? O baixinho não cansa de criticar o técni-
co da Seleção Brasileira. Já virou questão pessoal. De 
jogador a político e agora a comentarista, Romário não 
cansa de criticar Mano Menezes. A mais nova investidada 
do “baixinho” foi pedir à presidente Dilma Rouseff uma 
decisão junto ao Ministério Público para tirar o técnico 
do comando da Canarinha. Se a ideia pega, vai cair muitos 
treinadores por este país afora.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Federação Paraibana de 
Futebol já marcou a pri-
meira rodada do Paraibano 
Feminino 2012, no próximo 
dia 30. O Botafogo en-
frenta o Sapé e o Kashima 
joga contra o Paraíba de 
Cajazeiras.

Feminino

Apelo a Dilma

A organização da 88a 

Corrida Internacional de São 
Silvestre abriu oficialmente 
ontem as inscrições para a 
edição 2012 da tradicional 
prova de corrida de rua. A 
prova, que tem como no-
vidades o novo horário de 
realização e mudanças em 
relação ao percurso do ano 
passado, terá o retorno à 
Avenida Paulista. As inscri-
ções terão o custo de R$ 120.

O retorno à Avenida Pau-
lista foi decidido pela organi-
zação do evento em conjunto 
com a Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) após 
a edição 2011, onde a prova 
terminou na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, na zona Sul 
da capital paulista, ou seja, 
não teve a tradicional saída 
da Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio para a Av. Paulista.

A chegada, então, vol-
ta a ser em frente ao prédio 
da Fundação Cásper Líbero, 
na altura do número 900 da 
Avenida Paulista. A largada 
continua sendo na mesma 
avenida, na altura da Rua 
Frei Caneca.

Copa América de Basquete vai acontecer na Venezuela em agosto de 2013
A Fiba Américas anun-

ciou o calendário oficial para 
a próxima edição da Copa 
América, que será realizada 
em Caracas, na Venezuela. 
Classificatório para o Mun-
dial de 2014, o torneio conti-

nental terá início no dia 20 de 
agosto de 2013 e terminará 
em 1º de setembro.

Dez países estão confir-
mados como participantes 
da Copa América. Além da 
anfitriã Venezuela, Brasil, Ar-

gentina, Canadá, Jamaica, Pa-
namá, Paraguai, Porto Rico, 
República Dominicana e Uru-
guai disputarão a competição.

Quatro vagas para o 
Mundial de 2014, que será 
realizado na Espanha, esta-

rão em jogo na Copa Améri-
ca. O torneio não contará com 
a participação dos Estados 
Unidos, que já estão classi-
ficados para o Mundial por 
serem os atuais campeões 
olímpicos.

Fernando Alonso defen-
deu a permanência de Feli-
pe Massa na equipe Ferrari 
e atacou os críticos do piloto 
brasileiro, que desde o come-
ço do ano é cotado para deixar 
o time ao final do ano, quando 
termina o seu contrato. O es-
panhol afirmou que não vale-
ria de nada a equipe de Mara-
nello não renovar com Massa 
sem ter um substituto a altura 
para a próxima temporada.

“Se vier alguém para o 
lugar de Felipe, primeiro de 
tudo, teria que ser melhor 
que Felipe. Se escrevem vá-
rias coisas de maneira preci-
pitada. E não sei se as pessoas 
que escreveram isso viram as 
coisas que Felipe Massa fez e 
que outras pessoas fizeram 
na F1”, declarou o bicampeão 
mundial em coletiva de im-
prensa ontem em Cingapura, 
local do GP deste fim de se-
mana e cujos treinos livres 
começam hoje..

Líder do Mundial com 
37 pontos de vantagem para 
Lewis Hamilton, segundo co-
locado, Alonso ainda disse 
que para conquistar o seu ter-
ceiro campeonato, em 2012, 
aposta no fato de que seus ri-
vais enfrentarão uma pressão 
maior por resultados nestas 
últimas sete etapas do ano 
para conseguirem diminuir a 
sua diferença.

“Temos que, mais do que 
tudo, tentar aproveitar a úni-
ca vantagem que temos, que 
não é pontos, mas a pressão 

Fernando Alonso defende permanência
do brasileiro Felipe Massa na Ferrari

A mudança de percurso, 
no entanto, não é a principal: 
neste ano, a São Silvestre será 
disputada durante a manhã. 
É a primeira vez em 88 anos 
de prova que a corrida será 
disputada neste período. A 
largada da prova masculina 
será às 9h, e a feminina, às 
8h40. A primeira do dia será 
para os cadeirantes, às 7h10.

Segundo a organização, 
o novo percurso e a mudança 

no horário da prova resulta-
ram de um estudo encomen-
dado pela Fundação Cásper 
Líbero à Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET).

 A alteração no horário 
tem como principal objetivo 
deixar a dispersão dos par-
ticipantes mais tranquila. O 
ponto foi o mais polêmico na 
edição 2011, quando a chega-
da foi alterada com a justifi-
cativa de não comprometer a 

segurança dos participantes 
e do grande número de pes-
soas que já se concentrariam 
na Avenida Paulista para os 
shows do Réveillon.

As inscrições seguem 
abertas até o próximo dia 30 
de novembro, ou até que se 
completem as 25 mil inscri-
ções disponíveis. Para reali-
zar a sua inscrição, o atleta 
deverá entrar no site www.
saosilvestre.com.br.

A prova feminina terá a sua largada às 8h40, enquanto os homens saem 20 minutos após as mulheres

menor que temos. Dos cinco, 
seis candidatos (ao título), po-
demos falhar uma vez, talvez 
duas, e os outros não podem 
falhar nunca. Portanto, fazer 
sete corridas com a pressão de 
não poder falhar nunca sobre 
nossos rivais, podemos tentar 
aproveitar isso”, explicou.

Já Felipe Massa disse em 
Cingapura que está mais con-
fiante após os seus últimos 
resultados. O brasileiro vem 
de uma sequência inédita em 
2012 de três corridas dentro 
da zona de pontuação, mais 
que dobrando a sua pontua-
ção, de 23 para 47, e subindo 

de 14º para 10º na classifica-
ção geral.

O piloto da Ferrari expli-
cou que não está fazendo nada 
de diferente, mas que antes 
não estava apenas não estava 
conseguindo transformar seu 
desempenho em resultados ao 
final das provas.

“Em termos de velocida-
de e ritmo de corrida, já esta-
va lá antes e eu estava tendo 
boas provas, exceto que sem-
pre alguma coisa acontecia 
que não me deixava ter o re-
sultado no final. Apenas pre-
ciso continuar tentando fazer 
o meu melhor com o carro e 

não estou muito preocupado 
que ainda não assinei meu 
contrato no momento. Me sin-
to mais confiante depois das 
últimas corridas, pois os re-
sultados foram bons e preciso 
continuar assim, tendo boas 
corridas com e a esperança de 
seguir na liderança”

Para a corrida em Cinga-
pura, Massa declarou que a 
equipe Ferrari terá que traba-
lhar para manter o desgaste de 
pneus sob controle, especial-
mente por causa das caracte-
rísticas do traçado, que, segun-
do ele, lembram Mônaco, e do 
calor.

O espanhol afirmou que não tem sentido trazer um piloto com inferior capacidade de Felipe Massa

FOTOS: Divulgação



Botafogo faz amistoso em Recife
preparação

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Equipe que vai disputar a 
Copa Paraíba enfrenta o
mistão do Santa Cruz-PE

Longe da sua torcida o 
Botafogo enfrenta hoje, às 
9h, no CT do Unibol, em Reci-
fe-PE, o mistão do Santa Cru-
z-PE, no primeiro amistoso 
da equipe antes da estreia na 
Copa Paraíba Sub-21, contra 
o Treze, no dia 3 de outubro, 
no Estádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas. 

Um novo Botafogo den-
tro e fora de campo, que tem 
como treinador Pedro Manta, 
que substituiu Neto Marado-
na, além dos atletas da base 
e alguns reforços que foram 
contratados pela diretoria. 
Uma oportunidade para que 
o ex-técnico do Petrolina-PE 
possa observar pela primeira 
vez o time em ação, diante de 
um adversário que utilizará 
jogadores da base e aqueles 
que não estão sendo aprovei-
tas pela Cobra Coral na Série C 
do Brasileirão. 

Além dos atletas que 
participaram da Taça Pa-
raíba Sub-18, como Neto e 
Andrezo (goleiros), Sadan 
(zagueiro) e Cláudio (ata-
cante) o alvinegro da capi-
tal deve colocar em ação os 
novos contratados, como os 
zagueiros Heitor e Kelvin 
(ex-Cabense-PE e Sport do 
Recife-PE), o volante Mané 
(ex-Auto Esporte), o lateral 
esquerdo Douglas (ex-Corin-
thians-SP), o lateral direito 
Tinga (que passou pela base 
do Internacional-RS) e os 
atacantes Rafinha e Wellin-
gton (ex-Salgueiro-PE e ex-
São Pedro de Nova Fribur-
go-RJ). 

Um elenco mesclado 
para se formar um grupo for-
te e competitivo que brigará 
pelo título e a segunda vaga – 
a primeira é do Campinense, 
atual campeão estadual – na 
Copa do Brasil de 2013. 

De acordo com Manta, 
existe a expectativa de rea-
lizar outro jogo-treino, para 
que possa definir o time que 
encara o Galo da Borborema. 

“Iremos  aproveitar o má-
ximo possível os amistosos 
para que possamos definir  
time o ideal para o início da 
disputa. Quero ver os atletas 
em ação e colocar em práti-
ca o esquema que devemos 
adotar”, disse. Sobre a che-
gada de mais um goleiro, um 
volante e um meia, o coman-
dante alvinegro frisou que as 
contratações deixarão o gru-
po “fechadinho” para brigar 
pelo título. “Queremos ter 
opções para que o time possa 
manter o nível e a qualidade. 
Espero que até a próxima se-
mana os reforços estejam in-
tegrados ao restante do elen-
co”, comentou. 

Antecipação de jogo 
O Botafogo pretende so-

licitar a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF), a antecipa-
ção da partida contra o Treze 
para o dia 2 de outubro – o 
jogo está programado para o 
dia 3 - às 20hh30, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silvei-
ra, a Graça, em Cruz das Ar-
mas, na segunda rodada da 
Copa Paraíba Sub-21. A mu-
dança é para não concorrer 
com a transmissão do jogo 
de volta, entre Brasil e Ar-
gentina, que acontecerá no 
dia 3 de outubro, na cidade 
Argentina de Resistência, no 
Superclássico das Américas. 

De acordo com o coorde-
nador de futebol alvinegro, 
Paulo Mayeda, uma forma 
dos torcedores prestigiarem 
o clássico paraibano e no dia 
seguinte assistir o selecio-
nado brasileiro no segundo 
compromisso - no primeiro 
confronto o Brasil levou a 
melhor e ganhou por 2 a 1,  
no Estádio Serra Dourada, 
em Goiás-GO – entre as duas 
forças do futebol mundial. 

“Queremos apenas dar 
condições para que os torce-
dores possam ter condições 
de prestigiar um clássico pa-
raibano, numa competição 
que vale vaga para a Copa do 
Brasil. Não faz parte dos nos-
sos planos concorrer com a 
transmissão do jogo do sele-
cionado brasileiro, principal-
mente contra os argentinos”, 
disse. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Treze encara hoje, a 
partir das 14h, uma viagem 
de seis a sete horas dentro do 
avião, no embarque do Aero-
porto Castro Pinto, em Bayeux, 
com destino a Mato Grosso, 
para enfrentar o Cuiabá-MT, 
no domingo (23), às 16h, no 
Estádio Presidente Dutra-MT, 
pela 13ª rodada do grupo A da 
Série C do Brasileiro. A delega-
ção ficará hospedada no Hotel 
Pantanal Gold Tulid, na capital 
matogrossense. 

Amanhã pela manhã, 
os atletas realizam um re-
creativo no local da partida, 
quando os jogadores farão o 
reconhecimento do gramado 
e um bate bola leve. O objeti-
vo é dar total repouso ao gru-
po para compensar a viagem 
cansativa, para que os atletas 
estejam 100% aptos no desa-
fio fora do Estado. 

Quem ficou em Campina 
Grande foi o zagueiro Márcio 
Garcia, que mesmo liberado 
pelo Departamento Médico, 

não se encontra em condi-
ções físicas e técnicas para o 
jogo. O restante do grupo es-
tará à disposição da comissão 
técnica, com possibilidade de 
manter a mesma formação 
que venceu o Santa Cruz/PE 
(2 a 1), no último domingo, 
no Estádio Amigão. 

Um assunto que o trei-
nador Marcelo Vilar mantém 
a “sete chaves” para não atra-
palhar o planejamento e não 
dar trégua ao adversário. Ele 
ressaltou que o time que vem 
jogando tem agradado e con-
seguindo vencer, facilitando 
um maior entrosamento do 
grupo. “Quanto menos mexer 
será melhor para que os atle-
tas possam manter o foco. Ter 
uma base formada é essencial 
numa disputa difícil”, alertou. 

Destaque do time nos 
últimos compromissos do 
time galista, o goleiro Carlos 
Luna vem surpreendendo e 
colocando “moral” na defesa 
trezeana. 

Alvinegro faz amanhã
treino em Mato Grosso

TREZE

Enquanto o rival voa para Mato 
Grosso, o Campinense pega a estra-
da de ônibus, hoje, às 13h, para en-
frentar 369 Km, com destino a Mos-
soró, no interior norte-rio-grandense, 
quando terá pela frente o Baraú-
nas-RN, no domingo (23), às 16h, no 
Estádio Leonardo Manoel Nogueira, 
o Nogueirão, no jogo de volta pelas 
quartas de final da Série D do Brasi-
leirão. 

A delegação será chefiada 
pelo supervisor do clube, Dorgival 
Pereira, e ficará hospedada no Ho-
tel Termo, em Mossoró-RN. Apesar 
do empate no primeiro confronto 
(1 a 1), no último sábado, no Está-
dio Amigão, a Raposa deixa Cam-
pina Grande confiante em obter o 
acesso a Série C de 2013 fora da 
Paraíba. Para que o sonho se torne 
em realidade o rubro-negro terá 
que vencer para ficar com a vaga. 

Caso termine em 0 a 0 os do-
nos da casa sairão classificados, 
com 1 a 1, a decisão será nos pê-

naltis. Uma opção descartada nas 
hostes do atual campeão paraiba-
no, que prefere decidir durante os 
90 minutos da partida. No jogo de 
vida ou morte para as pretensões ra-
poseiras o mistério continua sendo a 
principal referência da equipe para 
a grande final, que vale uma vaga 
na Terceirona. Como fez nos dois jo-
gos que enfrentou o Centro Sportivo 
Alagoano (CSA-AL), nas oitavas de 
final o treinador Freitas Nascimen-
to fez um treino secreto na última 
quarta-feira, no Estádio Amigão. 

Com portões fechados e a 
presença apenas da comissão téc-
nica e os atletas o comandante 
rubronegro esconde o jogo para 
não dar trégua ao inimigo. Uma 
fórmula que deu certo na vitória 
(2 a 1/Amigão) e o empate (0 a 0/
Rei Pelé), contra o CSA-AL, onde 
o time conseguiu o objetivo. Com 
a força máxima a disposição, Frei-
tas pode utilizar o esquema 3-5-2 
ou 4-4-2, já que terá a obrigação de 

ganhar para carimbar o passaporte 
na Série C do próximo ano. Segun-
do Freitas, clima de decisão é sempre 
de mistério, onde não pode vacilar 
com o inimigo para que o time pos-
sa pregar surpresas no jogo. “Temos 
que agir com prudência e esconder o 
jogo para colocar em prática dentro 
de campo. Nesta reta final tudo é vá-
lido para obter a tão sonhada vaga 
na Série C”, contou. 

Artilheiro do Estadual deste ano, 
com 22 gols, o atacante Warley, es-
pera desencantar em solo potiguar. 
Com apenas três gols na competição 
nacional – o último foi na vitória do 
Campinense sobre o CSA-AL (2 a 1), 
na Serra da Borborema - o matador 
sabe da responsabilidade de apro-
veitar as oportunidades e balançar 
as redes. “Temos que acertar nas fi-
nalizações e fazer os gols necessários 
para que possamos garantir a vaga. 
Espero ter sorte e ajudar o Campi-
nense a conseguir o objetivo”, res-
saltou. 

Delegação viaja hoje para Mossoró onde
vai decidir o seu acesso para a Série C

CAMPINENSE

Gol de Warley na vitória sobre o Baraúnas, na primeira fase do Brasileiro, disputado no Estádio Amigão em Campina Grande

Garotos da equipe Sub-21 do Botafogo vão enfrentar o mistão do Santa Cruz hoje pela manhã no CT do Unibol, em Recife
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Fim da novela: Ganso é do São Paulo
REFORÇO MILIONÁRIO

 Após uma reunião en-
tre a DIS, braço esportivo 
do Grupo Sonda, e dirigen-
tes de Santos e São Paulo na 
manhã de ontem, a “novela” 
Paulo Henrique Ganso pra-
ticamente chegou ao fim. 
Para o meia ser anunciado 
oficialmente no Morumbi, 
falta apenas a assinatura 
do contrato, fato que acon-
tecerá na Vila Belmiro.

Ganso assinará contra-
to de cinco temporadas no 
São Paulo, e receberá cerca 
de R$ 350 mil de salário. 
Para aceitar a proposta de 
R$ 23,9 milhões dos diri-
gentes são-paulinos, o San-
tos envolveu a dívida antiga 
com a DIS.

O clube deixou de exi-
gir o abatimento da dívida 
de R$ 8 milhões que tem 
o grupo de investidores, 
devido as negociações de 
Wesley e André para a Eu-
ropa, mas em troca pediu 
para a empresa reverter à 
penhora de 20% das recei-
tas que o clube tem a re-
ceber de terceiros por um 
imóvel, o CT Meninos da 
Vila, que abriga as catego-
rias de base alvinegras

A penhora do CT era 
um desejo antigo do San-
tos no processo. O clube já 
tinha oferecido o imóvel 
para ser penhorado como 
garantia de pagamento da 
dívida em caso de derrota 
em segunda instância na 
Justiça. Porém, a DIS entrou 
com um recurso. Afirmou 
que o imóvel seria de di-
fícil venda e pediu a troca 
pela penhora em dinheiro. 
A Justiça aceitou e deter-
minou o limite de 20% em 
cada recebimento a que o 
clube tem direito.

No entanto, a empre-
sa aceitou a penhora do 

Meia do Santos é 
negociado por quase
R$ 24 milhões

Três jogos hoje 
pela Série B vão 
movimentar o 
Brasileirão 2012

A vigésima sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B, que começou na 
última terça-feira com a vi-
tória do Bragantino em cima 
do América Mineiro, segue 
hoje com mais três jogos. A 
rodada será finalizada ama-
nhã com mais cinco parti-
das.

Em Florianópolis, San-
ta Catarina, o Avaí recebe o 
Guaratinguetá na Ressacada 
às 19h30. O time catarinen-
se é o nono e quer encostar 
no G-4, já a equipe paulista é 
a primeira da zona do rebai-
xamento e busca uma vitória 
para sair dessa situação. 

Também em Santa Cata-
rina, mas na Arena Joinvile, 
o sexto colocado, Joinvile, 
pega o décimo segundo, o 
Paraná. A partida será às 
21h. No mesmo horário, 
ABC e Guarani jogam no 
Frasqueirão em Natal. O clu-
be potiguar é décimo quin-
to e precisa dos três pontos 
para se afastar da zona da 
degola, enquanto o Guarani, 
na décima primeira posição, 
visa chegar na briga de cima 
da tabela.

Marcelinho Paraíba 
se livra de acusação

ESTUPRO

Mano diz que “vaias” não vão 
atrapalhar o trabalho na Seleção

VITÓRIA SUADA

FOTOS: Divulgação

imóvel para que o Santos 
liberasse a transferência 
de Ganso para o São Paulo. 
Além disso, a DIS investiu 
R$ 7,5 milhões para ajudar 
o clube do Morumbi a pa-
gar os R$ 23,9 milhões, va-
lor proporcional aos 45% 
dos direitos econômicos do 
atleta a que o Santos tem di-
reito.

A novela entre Santos 

e Ganso começou em 2010, 
quando o clube desistiu de 
apresentar ao jogador um 
plano de carreira semelhan-
te ao oferecido a Neymar. A 
diretoria santista voltou 
atrás no “acordo” após o 
atleta sofrer uma grave le-
são no joelho.

O jogador acredita que 
foi desvalorizado pelo clu-
be, já que a diretoria santis-

ta não o procurou durante o 
processo de recuperação.

Além disso, o Santos es-
quentou a briga na Justiça 
com a DIS, braço esportivo 
do Grupo, e detentora de 
55% dos direitos econômi-
cos do meia. O clube não 
repassou 25% da venda de 
Wesley ao Werder Bremen, 
da Alemanha, em 2010.

Por conta disso, Ganso 

recebeu várias propostas 
e esquentou os bastidores 
do futebol no Brasil, com 
os interesses de Grêmio, 
Flamengo, Corinthians e 
Internacional. Os três pri-
meiros conversaram ape-
nas com o jogador e seus 
representantes, enquanto 
o colorado gaúcho fez uma 
proposta oficial ao Santos, 
mas foi recusada. Entretan-

to, o São Paulo foi o clube 
que conseguiu convencer 
a cúpula santista. Após ter 
duas propostas (uma de R$ 
11 milhões e outra de R$ 13 
milhões) por 45% dos di-
reitos econômicos do joga-
dor recusada pelo Santos, o 
clube do Morumbi resolveu 
pagar os R$ 23,8 milhões 
equivalentes a porcentagem 
do Santos.

Durante quase todo o jogo entre 
Brasil e Argentina, na última quarta-fei-
ra, os torcedores presentes no Estádio 
Serra Dourada, em Goiânia, apoiaram a 
seleção e incentivaram mesmo quando a 
equipe não mostrava bom futebol. Po-
rém, no momento em que Mano Mene-
zes tirou Luis Fabiano e, principalmente 
Lucas, já no segundo tempo, as vaias, os 
gritos de “burro” e o pedido por Felipão 
começaram. Mano ignorou a rejeição da 
torcida, e disse “não ter nada para recla-
mar” do público presente na vitória da 
seleção por 2 a 1. 

Nem mesmo o fato de a torcida 
ter pedido a volta de Luís Felipe Scolari 
ao comando da Seleção Brasileira inco-
modou Mano Menezes. A Seleção Bra-
sileira não teve inspiração para furar a 
retranca argentina no primeiro jogo do 
Superclássico das Américas em Goiânia. 
O burocrático empate por 1 a 1 fazia a 
torcida voltar a xingar o técnico Mano 
Menezes de burro e pedir por Luís Felipe 
Scolari. Mas o gol de pênalti de Neymar 
nos acréscimos decretou um 2 a 1 que 
salvou a pele do atual treinador.

Felipão deixou recentemente o Pal-
meiras e, desde então, virou uma som-
bra para Mano na seleção. No discurso, o 
atual comandante do escrete canarinho 
não se mostrou abalado com o fato, mas 

a tendência é que a cobrança por um 
rendimento melhor do Brasil aumente 
ainda mais pelo mau desempenho ape-
sar da vitória. O jogo de volta entre Brasil 
e Argentina será disputado no próximo 
dia 3 de outubro, na cidade argentina 
de Resistência. Se empatar, a Seleção 
Brasileira conquistará o Superclássico das 
Américas pela segunda vez consecutiva.

Torcida não preocupa técnico Mano Menezes

O Ministério Público não 
ofereceu denúncia contra Mar-
celinho Paraíba por estupro. O 
jogador, hoje no Grêmio Barue-
ri, foi indiciado pelo suposto 
crime em uma festa realizada 
em seu próprio sítio na madru-
gada do dia 30 de novembro 
do ano passado, em Campina 
Grande (PB), quando ainda 
defendia o Sport. Na oportuni-
dade, ele teria tentado beijar a 
força a advogada Rosália Zaba-
tos de Abreu.

A acusação não foi encer-
rada, mas o promotor Marcos 
Leite informou que o processo 
não tinha provas suficientes 
para comprovar o beijo lascivo, 
que atualmente é entendido 
como estupro.  Ele pediu que o 
caso seja julgado pelo Juizado 

Especial Criminal, que consi-
dera ações de baixo potencial 
ofensivo e prevê punições 
como pagamento de cestas bá-
sicas ou serviços voluntários.

“O processo não tinha 
provas suficientes para ser 
avaliado pela Justiça comum. 
É muito complicado classificar 
como estupro se não existem 
comprovações da tentativa”, 
disse Marcos Leite.

Após a denúncia, Marce-
linho Paraíba chegou a ficar 
detido por algumas horas em 
um presídio da capital paraiba-
na, mas foi solto. Três amigos 
de Marcelinho, que também 
foram detidos por desacato 
à autoridade durante a festa, 
pagaram fiança de R$ 1.000 e 
foram liberados.

Marcelinho no momento em que era conduzido para a delegacia

O novo jogador do São Paulo disparou contra seu ex-clube ao afirmar que o Santos não deu muita importância para ele no momento em que se recuperava da contusão



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N269/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/10/2012 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa para proceder serviço de recuperação da estufa para produção de 
mudas criticas, destinado a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraiba - EMEPA, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01539-6
João pessoa, 20 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N299/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de capacete para condução de motocicletas, destinado ao 
Departamento Estadual de Transito - DETRAN, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01584-1
João pessoa, 20 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N315/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/10/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de sela para montaria (cavalaria), destinado a Policia Militar 
do Estado da Paraiba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01576-8
João pessoa, 20 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N318/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos excepcionais, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01562-6
João pessoa, 20 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3156/2012 em João Pessoa, 
03 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem Riacho 
dos Cavalos, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, 
entre outros serviços Na(o) – SÍTIO RIACHO DOS CAVALOS-ZONA RURAL Município: RIACHO 
DOS CAVALOS – UF: PB. Processo: 2012-005509/TEC/AA – 1178

SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3155/2012 em João Pessoa, 
03 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem Fari-
nha, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre 
outros serviços Na(o) – SÍTIO FARINHA-ZONA RURAL Município: PATOS – UF: PB. Processo: 
2012-005507/TEC/AA – 1176

SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3198/2012 em João 
Pessoa, 04 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem 
Jangada, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, 
entre outros serviços Na(o) – SÍTIO JANGADA Município: MAMANGUAPE– UF: PB. Processo: 
2012-005512/TEC/AA – 1181

SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3197/2012 em João Pessoa, 
04 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem Tapuio, 
contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre outros 
serviços Na(o) – SÍTIO TAPUIO -  ZONA RURAL Município: SÃO VICENTE DO SERIDO – UF: PB. 
Processo: 2012-005514/TEC/AA – 1183

SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3199/2012 em João 
Pessoa, 19 de setembro de 2012- Prazo: 180 dias. Para Recuperação da Barragem Geremias, 
contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre outros 
serviços Na(o) – SÍTIO GEREMIAS-ZONA RURAL Município: DESTERO– UF: PB. Processo: 
2012-005516/TEC/AA – 1185

JRC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – torna publico que requereu á SUDEMA – Su-
perintendência de Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA PREVIA para o Residencial 
Multifamiliar situado na RUA MARIA JOSE RIQUE QD 010 LT 254 BAIRRO CRISTO REDENTOR 
JP/PB. Nº 2012-006836\TEC\LP-1160

JRC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – torna publico que requereu á SUDEMA – Su-
perintendência de Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA PREVIA para o Residencial 
Multifamiliar situado na RUA ARTHUR BATISTA QD 113 LT 284 BAIRRO JAGUARIBE JP/PB. Nº 
2012-006835\TEC\LP-1159

JUVENICE FERREIRA ALVES –  torna publico que requereu á SUDEMA – Superintendência de 
Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA DE OPERAÇÃO para o Residencial Multifa-
miliar situado na RUA SEVERINA VICENTE FERREIRA LT 213, QD 039 ERNESTO GEISEL JP/
PB. Nº 2012-006812\TEC\LO-3766

MANOEL ALCINDO DE ANDRADE – CNPJ/CPF N° 03.434.985/0001-51 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1950/2012 em João Pessoa, 19 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO 
VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – (G.L.P). Na (o) – RUA: PROJETADA PERIME-
TRO URBANO, S/N, MUNICÍPIO: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2011 – 003332/TEC/LO-1081

RAMON ADONISIO RAMALHO SOARES - CNPJ/CPF Nº 16.602.606/0001-37 - Torna público que 
solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral Inclusive Madeira e 
Artefatos – SOUSA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-006896/TEC/LI-1662

GERALDO ALVES SERAFIM – CPF Nº 528.857.714-53, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O.P Nº 2983/11/PROC. 
Nº 2011 – 006282 – Lavra Experimental de Areia no leito do Rio Araçagí, mecanizada c/uso de 
Draga – DNPM Nº 846.210/2007 - CUITEGI-PB. Processo: 2012-006871/TEC/LOP-0065.

GERALDO ALVES SERAFIM – CPF Nº 528.857.714-53, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Cadastro Consumidor Florestal (P. Juri-
dica) – para uso de lenha na fabricação de tijolos furados – Zona Rural – Sítio Barra – Cuitegi-PB. 
Processo: 2012-006870/TEC/CADPJ-073.

JUVENALDO CAVALCANTI COSTA – CNPJ/CPF Nº 139.272.134-20, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3486/2012 
em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 59 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo TOYOTA/HILUX Placa MOH-6957/PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2012-006412/TEC/AA-1606.

 ASSOCIAÇAO PARAIBANA DOS PRODUTORES DE MEL DA BAIA DA TRAIÇÃO – CNPJ/CPF 
Nº 08.646.604/0001-11, torna público que a - SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Ambiente, Simplificada nº 2667/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias.  Para 
a atividade de: Associação Paraibana dos Produtores de Mel da Baia da Traição, na Aldeia São Mi-
guel – Zona Rural – Município: BAIA DA TRAIÇÃO – UF: PB. Processo: 2012-003660/TEC/LS-0043.

JOSÉ ZILMAR RIBEIRO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 929.310.144-00, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2878/2012 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 – Prazo: 79 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veículo VW/KOMBI, de Placa MMX 7271/PB – Em Toda Cidade – Município: ALHANDRA – UF: 
PB. Processo: 2012-005796/TEC/AA-1341.

EXTRAÇÃO DE AREIA SÃO MIGUEL LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.215.725/0001-95, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3588/2012 em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Lavra de areia no leito do Rio Paraíba, numa área de 39,57 ha, com utilização de draga e de forma 
mecanizada. Referente ao Processo DNPM Nº 846.393/2002, na Fazenda Itapuá / Ponte BR 230 
km 65 – Município: SÃO MIGUEL DE TAIPU – UF: PB. Processo: 2012-002976/TEC/LI-1484.

EJF CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 10.866.494/0001-45, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3318/2012 em João 
Pessoa, 10 de setembro de 2012. Para a atividade de Construção de Edificação Multifamiliar com 
fossa e sumidouro (4 unidades), na Rua Maria Nely Trajano de Souza QD. 158 LT. 295 - Água Fria, 
João Pessoa - PB. Processo: 2012-001338/TEC/LO-0614.

BENTO BEZERRA DE ALMEIDA – CNPJ/CPF Nº 658.372.078-72, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3564/2012 
em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 – Prazo: 54 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo FORD F 1000 de Placa HUN 1424/PB COR BEGE – Em Todo Estado da Paraíba – Muni-
cípio: - UF: PB. Processo: 2010-004891/TEC/AA-1752.

MANOEL DE BRITO NETO – CNPJ/CPF Nº 037. 461.194-72, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2561/2012 em 
João Pessoa, 14 de agosto de 2012 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Projeto de Piscicultura 
com 32 Tanques Escavados, na Fazenda Oriente – Zona Rural – Município: RIACHÃO DO POÇO 
– UF: PB. Processo: 2012-003908/TEC/LO-3287.

GERVASIO AGRIPINO MAIA – CNPJ/CPF Nº 886.233.274-20, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 3172/2012 
em João Pessoa, 4 de setembro de 2012 – Prazo: 75 dias. Para a atividade de: Publicidade Volan-
te – Placas MZG 1297 – Em Toda a Cidade e Região – Município: DUAS ESTRADAS – UF: PB. 
Processo: 2012-004811/TEC/AA-0782.

JOSÉ CLEMENTE MONTEIRO – CNPJ Nº 09.291.600/0001-20, torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, Processo 
n. 2012-006741, para transporte e locação, situada a Rua – R – 230 – Km 11 – Cabedelo – PB.

EDNALDO DE ANDRADE CHAVES – CNPJ/CPF Nº 451.334.844-53, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2728/2012 
em João Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 84 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo VW/KOMBI de Placa MNG-5783/PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2012-005297/TEC/AA-1061.

MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- CNPJ/CPF Nº 00.778.553/0001-70, torna público 
que está requerendo junto a SEMAM- Secretaria do Meio Ambiente, a Licença de Operação de um 
Prédio Comercial , Localizado a Av. Aragão e Melo, s/n – Torre Lote 274 – QD. 071, Para tirar  Carta 
de Habite-se Junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA –PB.

EUNICEA CARDOSO MONTEIRO FORMIGA – CNPJ/CPF Nº 675.602.964-91, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3583/2012 em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bloco 
de 04 Apartamentos Multifamiliar, 02 Terreo e 02 Pavimento Superior com uma Área de 184,95m2 
Na Rua Terezinha de Jesus Cavalcante, QD 105 LOt.210- CUIÁ- Município - JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-001718/TEC/LO-0664.
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Operação “Esqueleto”: novas 
prisões podem ser realizadas 

Algumas das 42 pessoas 
presas durante a Operação 
“Esqueleto”, desencadeada 
na quarta-feira (19) pela Po-
lícia Civil, Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Federal, 
deverão ser transferidas para 
presídios federais, conforme 
admitiu o delegado Cristiano 
Jacques, titular do Grupo de 
Operações Especiais – GOE. 
Ontem o dia foi de interroga-

tório dos acusados.  A polícia 
acredita que outras prisões 
poderão ser efetuadas até 
mesmo porque, oito manda-
dos de prisões ainda estão 
em abertos.

Segundo o delegado 
Cristiano Jacques, a organi-
zação seria responsável por 
comandar o tráfico de dro-
gas no Estado, queimar ôni-
bus, realizar rebeliões em 
presídios, além de ser man-
dante dos principais homi-
cídios violentos registra-
dos na Grande João Pessoa.  
De acordo com a polícia, o 
grupo era responsável por 
60% dos homicídios pra-
ticados em 2012 na região 

metropolitana de João Pes-
soa, na Paraíba. Algumas 
gravações divulgadas mos-
tram que a quadrilha usa-
va muita frieza e crueldade 
nas execuções. 

Foram expedidos 50 
mandados de prisão, dos 
quais 42 foram cumpridos. 
25 foram expedidos para 
suspeitos em liberdade e 17 
são contra acusados que já 
estavam presos e atuavam 
de dentro dos presídios. Os 
suspeitos detidos durante 
a operação serão levados 
provisoriamente para pre-
sídios da capital paraibana. 
A ação, chamada de Opera-
ção Esqueleto, buscou os 

responsáveis pelos crimes 
ocorridos na região metro-
politana de João Pessoa.

Dos 42 mandados ex-
pedidos, 17 tratavam de 
pessoas que já estavam 
presas e chefiavam o tráfi-
co de drogas de dentro da 
cadeia. As outras 25 foram 
presas em João Pessoa e 
no entorno do município. 
De acordo com a Secreta-
ria de Segurança, o Grupo 
de Operações Especiais da 
Polícia Civil (GOE) investi-
gava os envolvidos há mais 
de 2 meses. Na operação 
foram apreendidas uma 
pistola e cerca de 1 kg de 
crack.

Presos na Paraíba deverão 
ser transferidos para 
presídios federais do país

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes – DRE 
efetuou a prisão na manhã 
de ontem, de Marcela Fran-
cisco Pereira, com 21 anos de 
idade e Franciano Rodrigues 
Passos, com 35 anos de ida-
de, no terminal rodoviário da 
capital com cerca de 5 quilos 
de maconha.

Os agentes da Polícia Ci-
vil receberam a informação 
de que uma mulher iria de-
sembarcar na rodoviária da 
de João Pessoa portando a 
droga para ser entregue a um 
homem até então não identi-
ficado pela Polícia.

Os agentes realizaram 
uma campana próximo a 
rodoviária e aguardaram o 
momento em que a mulher 
identificada como  Marcela 
Francisco Pereira, com 21 
anos de idade, que poderia 
estar acompanhada de uma 
criança e que estaria com 
uma mochila cinza e laranja, 
fosse visualizada. 

Quando a mulher foi 

identificada e abordada por 
dois agentes de investigação 
foi encontrado na bolsa dela, 
cinco quilos de maconha 
prensada, sendo localizada 
ainda a pessoa que iria re-
ceber o entorpecente e que 
também foi preso no local 
sendo identificado como 
Franciano Rodrigues passos, 
com 35 anos de idade. 

Os presos foram autu-
ados na Delegacia de Re-
pressão a Entorpecentes da 
capital e os presos deverão 
ser encaminhados ainda pela 
manhã para o Presídio do 
Róger e Bom Pastor. 

Os delegados de po-
lícia da DRE Allan Murilo 
Terruél e Ramirez de Al-
meida São Pedro estão tra-
balhando em conjunto com 
a delegada Maria Solida-
de de Souza buscando dar 
continuidade aos trabalhos 
iniciados na Operação Li-
berdade que já contam com 
quase 110 kg de maconha 
apreendidas.

Casal é preso com 
5 quilos de maconha

NA CAPITAL

Policiais civis e milita-
res continuam diligenciando 
para identificar o grupo de 
criminosos que voltou a as-
saltar caixas eletrônicos na 
Paraíba. Na madrugada de 
ontem, três homens armados 
arrombaram um terminal 
eletrônico que ficava loca-
lizado dentro da faculdade 
Asper, localizada às margens 
da BR 230, no Bairro dos Es-
tados, na capital. 

Segundo informações 
do sargento Júnior, destaca-
do no 1º BPM, os criminosos 
chegaram por volta das 4h, 
onde renderam e amarra-
ram o vigilante. O trio foi em 
direção ao caixa eletrônico 
e utilizando um maçarico 
arrombou o equipamento 
financeiro do banco Santan-

der. 
Conforme informações 

do Centro de Operações da 
Polícia Militar- CIOP, um vi-
gilante de uma concessioná-
ria próxima percebeu uma 
cortina de fumaça saindo da 
faculdade e acionou a Polícia 
Militar.

Quando as viaturas che-
garam à faculdade, os ban-
didos reagiram e efetuaram 
tiros na polícia.

Apesar da troca de tiros, 
ninguém ficou ferido. Os as-
saltantes fugiram levando o 
dinheiro e a arma roubada 
do vigilante que estava sem 
munição.  Os criminosos uti-
lizaram na fuga um veículo 
Siena. Até o momento, os 
bandidos não foram identifi-
cados.

Procurado grupo que 
fez assalto na Asper

CAIXA ELETRÔNICO

Com a redução dos 
preços e do IPI (Imposto 
sobre Produto Industria-
lizado) para os carros 
novos, juros altos e a 
ausência de financeira 
para efetuar as tran-
sações, o comércio de 
carros seminovos na Pa-
raíba vem sofrendo um 
encolhimento no merca-
do nunca visto há várias 
décadas. Foi o que in-
formou o presidente do 
Sinvep (Sindicato do Co-
mércio dos Revendedo-
res de Veículos no Esta-
do da Paraíba), Waldeck 
Pinheiro.

O presidente do Sin-
vep, Waldeck Pinheiro, 
informou que uma reu-
nião foi realizada on-
tem para analisar a vol-
ta de cinco financeiras 
ao mercado de crédito 
para compra de veículos 
na Paraíba - Itaú, HSBC, 
Santander, Bradesco e BV 
Financeira (Banco Voto-
rantin) - está mobilizan-
do o setor empresarial 
do Estado. 

Para que os fi-
nanciamentos sejam 
normalizados e as fi-
nanceiras voltem a dis-
ponibilizarem créditos 
junto aos revendedo-
res, empresários de 
automóveis seminovos 
e motos, e represen-
tantes das financeiras, 
Governo do Estado, 
Justiça Estadual e con-
sumidores se reuniu 
ontem, no Hotel Verde 
Green, em João Pessoa, 
para traçar metas que 
concretizem as opera-
ções de crédito.

Apesar de não quan-
tificar agências de veí-
culos seminovos foram 
fechadas na Paraíba de-
vido à falta de incentivo 

para o setor da parte do 
Governo Federal, Walde-
ck ressaltou que vários 
comerciantes de veículos 
tiveram que fechar seus 
estabelecimentos comer-
ciais, e em consequência 
muitos pais de família 
ficaram desempregados.

De acordo com o 
presidente do Sinvep 
(Sindicato do Comércio 
dos Revendedores de 
Veículos do Estado da 
Paraíba), Waldeck Pi-
nheiro, com a volta dos 
financiamentos com 
linhas de crédito exclu-
sivas para o seminovo, 
o mercado será ativa-
do, o que certamente 
proporcionará o aque-
cimento das vendas e a 
reabertura de 50 con-
cessionárias, aprovei-
tando a mão de obra de 
mil trabalhadores que 
foram demitidos com a 
crise.

“O encontro teve 
como objetivo definir 
o que é necessário para 
fazer as financeiras Itaú, 
HSBC, Santander, Bra-
desco e BV Financeira 
(Banco Votorantin) vol-
tarem a funcionar den-
tro das agências, para 
evitar que a Paraíba seja 
destaque nacional de 
forma depreciativa.

Queremos ver o que 
as financeiras, o Gover-
no do Estado e a Justiça 
Estadual podem fazer 
para tudo voltar ao nor-
mal e a Paraíba não ser 
diferente dos demais 
estados, onde as pesso-
as continuam com seus 
empregos”, destacou 
Waldeck Pinheiro.

Ele afirmou que, 
atualmente, os juros co-
brados nas transações 
com seminovos estão no 
mesmo patamar dos no-
vos, na faixa entre 1% e 
1,5%. 

Venda de seminovos 
tem redução na PB

SEM FINANCEIRA E IPI

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com



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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO ESTA-
DO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os trabalhadores 
da CCB Cimentos do Brasil Ltda, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 25 de setembro de 2012 na sede social desta entidade, situada á Rua 
da Republica, 730, Centro – João Pessoa/PB às 17h00 com 2/3 dos trabalhadores presentes em 
primeira convocação, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer 
números de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura 
do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial 
e/ou autorizar a Diretoria do Sindicato a  instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho.  João Pessoa, 20 
de setembro de 2012. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00027/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2012, que objetiva: Contratação de pessoa juridica do 
rama para fornecimento dos itens que compoe o Projeto de Criação de Galinha Caipira; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTI & PRIMO LTDA - R$ 32.950,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Julho de 2012

CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA
Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa juridica do rama para fornecimento dos itens que compoe 

o Projeto de Criação de Galinha Caipira.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2012.
DOTAÇÃO: 2.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO 

AMBIENTE 20.606.1002.2083 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE 24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS 2.12 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.606.1002.2083 - 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
MEIO AMBIENTE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 24 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00083/2012 - 04.07.12 - CAVALCANTI & PRIMO LTDA - R$ 32.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 013/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2012, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
em serviços gráficos para atender às demandas das secretariais deste município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - R$ 30.537,00.

Sertãozinho - PB, 03 de Setembro de 2012.

ANTÔNIO RIBEIRO FILHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para atender às demandas 

das secretariais deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2012. DO-
TAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, QSE, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00061/2012 - 
04.09.12 - GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA - R$ 30.537,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 014/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2012, que objetiva: Contratação de 
serviços especializados para confecções de Próteses Dentárias; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA - R$ 15.000,00.

Sertãozinho - PB, 14 de Setembro de 2012.

ANTÔNIO RIBEIRO FILHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços especializados para confecções de Próteses Dentárias. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FUS 
e MAC: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2008.2018 - Manutenção dos Serviços 
Públicos de Saúde 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00062/2012 - 17.09.12 - UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2012
OBJETO: Contratação de empresa(s) objetivando o fornecimento de duas motocicletas, zero 

quilômetro, modelo 2012/2012 ou o mais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02110.10.301.2007.1059 - Natureza da Despesa: 4490.52. VIGÊNCIA: 31/12/2012. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/Fundo Municipal de 
Saúde e: CT Nº 00087/2012 - 20.09.12 - GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. - R$ 
19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
OBJETO: Prorrogar o prazo de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do Estádio 

Municipal localizado na sede do Município por mais noventa dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2011.
DOTAÇÃO: Recursos Ministério do Esporte do governo Federal adicionados de contrapartida 

do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020700.27.812.2009.1050 - Natureza da 
Despesa: 4490.51.

DATA DO ADITIVO: 12/09/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 11/12/2012.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 01TP2/2011 - 08.06.11 - CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 
desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento do 
Sr. JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa 
Sra. PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua 
esposa Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO e sua 
esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO; Sr. JOSE WALDOMIRO RIBEIRO 
COUTINHO FILHO e sua esposa Sra. HELANA TAVARES RIBEIRO COUTINHO, nesta data edito 
o Edital do Loteamento “CIDADE SUL-II” – localizado no bairro Gramame, nesta Capital, em zona 
urbana, com uma área total de 149.100,00 m², composto de 14 (quatorze) quadras de números 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, e 185 - com um total de 447 
(quatrocentos e quarenta e sete) lotes residenciais, um lote destinado para o uso de Equipamentos 
Comunitário, e dois para Área Verde, de propriedade do Sr. JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. 
PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. PAULA FERNANDA MORAES COU-
TINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; 
Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR 
RIBEIRO COUTINHO; Sr. JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO FILHO e sua esposa Sra. 
HELANA TAVARES RIBEIRO COUTINHO; objeto da matricula nº 116252, conforme documentação 
necessária planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 22/08/2012, alvará 
de licença de aprovação expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 22/08/2012, sob 
nº 2012/001563, expedido através do processo 2011/134276, publicado no Semanário Oficial de 
22/07/2012 o Decreto Municipal n.º 2012/007619 e demais documentações exigidas pelo art. 18 da 
Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital 
que será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal local, por três dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. Walter Ulysses de Carvalho, 
Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente e subscrevi. João Pessoa, 
18 de setembro de 2012.  

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca 
desta Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento do 
Sr. JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO  e sua 
esposa Sra. PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS 
e sua esposa Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO 
e sua esposa Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO, nesta data edito o Edital do 
Loteamento “CIDADE SUL-III” – localizado no bairro Gramame, nesta Capital, em zona urbana, 
com uma área total de 69.400,00 m², composto de 09 (nove) quadras de números 179, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, e 192 - com um total de 204 (duzentos e quetro) lotes residenciais, um lote 
destinado para o uso de Equipamentos Comunitário, e um para Área Verde, de propriedade do Sr. 
JOSÉ BOLIVAR DE MELO NETO; Sr. PAULO ROBERTO JAQUES COUTINHO e sua esposa Sra. 
PAULA FERNANDA MORAES COUTINHO; Sr. CELSO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS e sua esposa 
Sra. LUCIANA DE MORAIS MELO; Sr. FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO e sua esposa 
Sra. ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO; objeto da matricula nº 116253, conforme 
documentação necessária planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em data de 
22/08/2012, alvará de licença de aprovação expedido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
em 22/08/2012, sob nº 2012/001564, expedido através do processo 2011/134278, publicado no 
Semanário Oficial de 22/07/2012 o Decreto Municipal n.º 2012/007620 e demais documentações 
exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal local, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 6.766/79. Eu, Bel. 
Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro do Registro de Imóveis e Anexos, editei o presente 
e subscrevi. João Pessoa, 18 de setembro de 2012. 

A SONHO DOCE FESTAS LTDA, CNPJ  Nº 10.940.658/0001-37, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO da LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para Indústria, Doceria, Restaurante e Salão de Recepções, situado a Praça da 
Independência  nº 109 Tambiá, João Pessoa-Pb.

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO

A empresa GILDAYRA KATALINE ABRANTES PEREIRA – CNPJ Nº 05.328.420/0001-15, situada 
na Rua Professora Maria G. M. Freire, 147, Funcionários IV – João Pessoa – PB, comunica que o 
funcionário JOÃO HENRIQUE FERREIRA – função Entregador – CTPS nº 53639/009, abandonou 
o serviço, desde o dia 06.09.2012.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 21 setembro de 2012Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

GABINETE DO PREFEITO

DISPENSA DE LICITAÇÃO No 00001/2012.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
HOMOLOGO o presente Processo Licitatório de acordo com o parecer da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITACÃO, contida na ATA de 07 de agosto de 2012 – PROCESSO 
LICITATÓRIO de nº. 00026/2012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 00001/2012, como 
também parecer do Procurador Jurídico do Município, que consta em fls. no presente processo 
licitatório, e ADJUDICO a Empresa: SILVA & LOPES LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob nº. 
09.179.328/0001-91, que apresentou Proposta de Preços no valor total de R$ 364.044,20 (tre-
zentos e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos), para a aquisição de 
materiais de Limpeza e Higiene para atender as Secretarias da Administração Municipal bem 
como o Hospital Municipal - Areia/PB.

Areia/PB, 07 de Agosto de 2012.

Elson da Cunha Lima Filho
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO No 00001/2012
O Prefeito Constitucional do Município de AREIA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 24, 
inciso XI da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à DISPENSA de Licitação e de 
acordo com a ATA da Comissão Permanente de Licitação de 07/08/2012 e com base no Parecer Jurídico 
deste município, RESOLVE ratificar os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 
00001/2012 com a empresa SILVA & LOPES LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob nº. 09.179.328/0001-
91, com o objetivo de aquisição de materiais de Limpeza e Higiene para atender as Secretarias da 
Administração Municipal bem como o Hospital Municipal - Areia/PB. O valor total da Contratação é 
de R$ 364.044,20 (trezentos e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

Areia/PB, 07 de Agosto de 2012.
Elson da Cunha Lima Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato no 00083/2012. Objeto: Contratação de Empresa para a aquisição 

de materiais de Limpeza e Higiene para atender as Secretarias da Administração Municipal 
bem como o Hospital Municipal - Areia/PB. Partes: Prefeitura Municipal de Areia e a Empresa 
SILVA & LOPES LTDA. Processo: 00026/2012 – Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 
00001/2012, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Do-
tação Orçamentária: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Areia/FUNDEB 
40%/PAB/IGD/PETI/PROJOVEM/PAIF/PBT - 0201 - Gabinete do Prefeito - 04.122.2004.2007 
- Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo - 0203 - Secretaria de Adminis-
tração - 04.122.2003.2005 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo - 0204 
- Secretaria de Finanças - 04.122.2005.2009 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material de 
Consumo - 0206 - Secretaria de Educação - 12.361.1003.2003/12.361.1001.2011/12.361.1003.2
016/12.365.1004.2020/12.365.1004.2023/12.366.1005.2024 - Elemento de Despesa - 33903000 
- Material de Consumo - 0207 - Secretaria de Infra-Estrutura - 15.122.2007.2031 - Elemento de 
Despesa - 33903000 - Material de Consumo - 0208 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente - 20.122.2009.2058 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo 
- 0209 - Secretaria de Turismo - 04.122.2011.2059 - Elemento de Despesa - 33903000 - Ma-
terial de Consumo - 0210 - Secretaria de Serviço Social - 08.122.2012.2001/08.243.1024.207
2 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo - 0211 - Secretaria de Cultura e 
Esportes - 13.392.1006.2027/13.122.2013.2077 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material 
de Consumo - 0212 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1017.2050/10.301.1017.2040/10.3
01.1017.2041/10.301.1017.2042/10.301.2006.2037/10.302.1018.2039/10.302.1017.2048/10.
304.1017.2043/10.305.1017.2044 - Elemento de Despesa - 33903000 - Material de Consumo 
e 0213 - Fundo Municipal de Assistência Social - 08.244.1023.2064/08.244.1023.2065/08.24
4.1023.2068/08.243.1024.2070/08.243.1024.2071/08.244.1023.2066 - Elemento de Despesa 
- 33903000 - Material de Consumo. Vigência: de 07/08/2012 até 31/12/2012. Valor Total do 
Contrato: R$ 364.044,20 (trezentos e sessenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e vinte 
centavos). Data da Assinatura: 07/08/2012.

Responsavel.: JOEL  COSMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 187196004-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,00
Cedente.....: PAULO SERGIO DA SILVA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049057
Responsavel.: JOSEFA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 457938404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Cedente.....: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048937
Responsavel.: ROSELAINE DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 037615244-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             12,00
Cedente.....: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048936
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Cedente.....: ROSA MARIA KRAI DE OLIVEIRA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049047
Responsavel.: S P  CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 007834969/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,64
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048952
Responsavel.: STEPHANNY MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014878437/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,70
Cedente.....: L E AVIAMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048345
Responsavel.: ZILDETE DE OLIVEIRA GOMES ME
CPF/CNPJ....: 015153223/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            955,00
Cedente.....: ARAUJO PAIVA C D LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048978
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

                                           Secretaria de Estado da Educação  
Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

Conselho Estadual de Alimentação Escolar – CEAE 
Centro Administrativo Integrado – BL 1 3º andar – Jaguaribe 
Telefone: 83  3214 6058 
 João Pessoa – PB - CEP: 58 015-900 
 

 
RECURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELO FNDE, PARA A SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2012. 
MÊS: JULHO/2012 

 

CA Nº 018907/2012 – 10 DE JULHO DE 2012 

 Rede Estadual 

Programa Data de 
Emissão  Valor em R$ 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA 29/06/2012 30.240,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 29/06/2012 24.240,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 29/06/2012 1.080.456,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – QUILOMBOLA 29/06/2012 7.656,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO 29/06/2012 688.800,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 29/06/2012 417.384,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA 29/06/2012 11.718,00 

 
 

José Cordeiro de Oliveira                                              
Presidente do CEAE/SEE/PB 

 

                                           Secretaria de Estado da Educação  
Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

 
RECURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELO FNDE, PARA A SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2012. 
MÊSES: JULHO e AGOSTO/2012 

 

CA Nº 023032/2012 – 20 DE JULHO DE 2012 

 Rede Estadual 

Programa Data de 
Emissão  Valor em R$ 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 13/07/2012 388.080,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 13/07/2012 388.080,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 13/07/2012 388.080,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 13/07/2012 388.080,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 13/07/2012 388.080,00 

 
 
 

CA Nº 025290/2012 – 02 DE AGOSTO DE 2012 

 Rede Estadual 

Programa Data de 
Emissão  Valor em R$ 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO FUND 31/07/2012 757.416,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 31/07/2012 40.400,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – QUILOMBOLA 31/07/2012 7.656,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA 31/07/2012 19.530,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA 31/07/2012 30.240,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO INDÍGENA 31/07/2012 6.600,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 31/07/2012 1.080.456,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA 31/07/2012 417.384,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 31/07/2012 900,00 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO 31/07/2012 688.800,00 

 
 

José Cordeiro de Oliveira                                              
Presidente do CEAE/SEE/PB 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA DE SANTA RITA 
COMISSÃO DE INQUÉRITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Rua Juarez Távora, s/n, Centro, Santa Rita-PB. Tel. (83) 30499408 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A COMISSÃO DE INQUÉRITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, nomeada pelo Exmo. 
Prefeito Constitucional através da Portaria nº 372/2012, no dever de suas atribuições 
funcionais, e em respeito ao disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, 
convoca os servidores abaixo relacionados, para, no prazo improrrogável de 10 (dez) 
dias, comparecer à sede desta Comissão, no prédio da Coordenadoria de 
Administração, no endereço Rua Juarez Távora, S/N, Centro, Santa Rita-PB, a fim de 
exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa em face do processo disciplinar 
instaurado para apurar o acúmulo ilegal de cargos públicos, denunciadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.    

Salientamos que o não comparecimento à presente convocação 
implicará na aplicação das medidas legais cabíveis.  

   
 

Matrícula Nome 
1 0051832 ARIOSVALDO MELO SOARES 
2 0008338 ARIOSVALDO MELO SOARES 
3 0052262 BENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 
4 0008067 DEISERER DE OLIVEIRA SILVA 
5 0100079 DIOCLECIO DE BRITO 
6 0008238 EMI DE BRITO E SOUZA 
7 0043515 EUZA MARIA DE MELO 
8 0051850 GEUIZA MARIA GALDINO DE FRANÇA 
9 9001559 GUILHERME PAIVA DE OLIVEIRA 
10 0050567 HUMBERTO VIEIRA FARIAS 
11 0052250 IVONETE SOARES NUNES 
12 0005007 IVONETE SOARES NUNES 
13 0061536 JANDIRA MENDES DA CUNHA 
14 0050568 JOSE CLOVIS DOS SANTOS 
15 0051662 JOSE EVALDO FERREIRA DA SILVA 
16 0050581 JOSE MOISES FILHO 
17 0004814 JOSE VAMBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
18 0008331 JOSECILIA DA CRUZ SILVA 
19 0008388 JOSENILDA MENDONCA CAVALCANTE DE LEMOS 

 
ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA DE SANTA RITA 
COMISSÃO DE INQUÉRITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Rua Juarez Távora, s/n, Centro, Santa Rita-PB. Tel. (83) 30499408 

20 9001544 LUDERLI FELIX DE LIMA 
21 0008320 LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO 
22 0008211 LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA 
23 0051667 MAGNOLIA FERREIRA DOS SANTOS 
24 9001565 MANOEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES 
25 0005874 MANOEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES 
26 0100105 MANOEL VIEIRA DA SILVA 
27 0050165 MANOEL VIEIRA DA SILVA 
28 0043537 MARCOS ANTONIO BASTOS DA SILVA 
29 0043026 MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA 
30 0004876 MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA 
31 0033054 MARIA JOSE FARIAS DO AMARAL 
32 0074547 MARIA SALETE CARLOS DE BRITO 
33 0008350 MARLENE LIMA CAVALCANTE 
34 0005906 RANIERY DANTAS DE ABRANTES 
35 0008979 RAQUEL DE PAIVA HENRIQUE 
36 0051628 RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO 
37 0004888 RITA DE CASCIA ALVES COUTINHO 
38 0051630 ROZENILDA BORGES DA SILVA 
39 0004815 VERIDIANA XAVIER DANTAS 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012. 

LIDIANE ALVINO DA SILVA 

PRESIDENTE DA CIPAD 

 
 

 Av. D. Pedro II, 1826 – Torre – João Pessoa – Pb – Fax: 3218-7478  
 

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 
 
PROCESSO Nº 26.09.11.592– PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2012 
DATA DE ABERTURA: 03/10/2012 - ÀS 10:00h. 
REGISTRO CGE Nº 12-01577-6 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES PARA O 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB. 
 
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 
Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará a licitação acima na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o 
critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000 Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 060 – Convênio FINLACEN 
(fundo a fundo). Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 
08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-
mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.    

João Pessoa, 20 de setembro de 2012. 
Karla Michele Vitorino Maia 

Pregoeira Oficial 
 
 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2012
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 03 de Outubro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para 
Aquisição de Equipamentos de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de 
Saúde 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, 20 de Setembro de 2012
JULIERME LINO DE SOUSA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de Preços  
nº  025/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SIFRONIO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de impressões gráficas, para diversas 

Secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.  
VALOR GLOBAL R$: 17.242,00 (dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara – PB, 18 de Setembro de 2012
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012
OBJETIVO: Aquisição parcelada de Material Esportivo, destinado às atividades da Secretaria de Saúde  

e demais programas do município de Condado.
 ABERTURA: 04 de Outubro  as 10h00min 
INFORMAÇÕES: No prédio da Prefeitura, na Rua Padre Amâncio Leite, 395 município de Condado – PB.

Condado- PB, 20 de setembro de 2012 . 
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ

PREGOEIRA OFICIAL

TEIXEIRA SANTOS & AMORIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 
08.329.849\0001-15 torna publico que requereu á SUDEMA – Superintendência de Adm. Do Meio 
Ambiente, a autorização de LICENÇA DE OPERAÇÃO para o Residencial Multifamiliar situado na 
Av Dom Bosco LT 095, QD 13, Cristo Redentor, JP-PB. Nº = 2012-006813\TEC\LO-3767

TEIXEIRA SANTOS & AMORIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 
08.329.849\0001-15 torna publico que requereu á SUDEMA – Superintendência de Adm. Do Meio 
Ambiente, a autorização de LICENÇA PREVIA para o Residencial Multifamiliar situado na Rua Eng. 
Sergio Rubens de A. Lima, LT 327. QD 117, Cristo Redentor, JP-PB. Nº = 2012-006773\TEC\LP-1150

JRC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – torna publico que requereu á SUDEMA – Su-
perintendência de Adm. Do Meio Ambiente, a autorização de LICENÇA PREVIA para o Residencial 
Multifamiliar situado na RUA ARNALDO COSTA QD 143 LT 332 BAIRRO CRISTO REDENTOR JP/
PB. Nº 2012-006833\TEC\LP-1157
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