
clima & tempo
Sertão

30o Máx.
21o  Mín.

34o   Máx.
18o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,023 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,120 (venda)
EURO   R$ 2,624 (compra) R$ 2,627 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

09h11

21h43

2.0m

baixa

baixa

02h45

15h21

0.6m

0.8m

l  IFPB comemora 103 anos e realiza Mostra Memória a partir de segunda-feira
 
l  Passeio ciclístico “Primavera dos Museus” acontece amanhã na capital 
 
l  Festival Paraibano de Coros termina hoje com apresentações de 16 grupos
 
l  Inscrições para o FIC Augusto dos Anjos seguem até o dia 28 deste mês

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

BPTran faz operação para coibir 
consumo de álcool nas estradas

Os dados apontam que, 
mesmo com o aumento da 
renda, as mulheres paraiba-
nas ganham 8% menos que 
os homens. Página 14

Os alunos do Ensino Fun-
damental recebem orienta-
ção sobre como evitar a pro-
liferação do mosquito Aedes 
aegypti. Página 9

O Governo do Estado lan-
çou ontem à noite a Operação 
“Lei Seca” com o objetivo de 
combater o consumo de ál-
cool por motoristas. Somente 
este ano, o BPTran flagrou 
922 motoristas dirigindo sob 
efeito de álcool. Página 4

Rendimento das 
mulheres cresceu 
21% na Paraíba, 
aponta o IBGE

SES distribui 
cartilhas com 
estudantes sobre 
combate à dengue

peSquiSa

educação

Nublado com 
chuvas ocasionais

PF prende candidato na capital 
que oferecia casas por votos

eLeIções

Página 17

Tratores e outros equipamentos agrícolas entregues ontem representam investimentos de R$ 3,7 milhões feitos pelo Governo do Estado

Peça remete a Grande sertão 
Veredas, de Guimarães Rosa

Ano CXIX
Número 201

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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A Mar Aberto 
está em cartaz 
hoje e amanhã 
no Teatro Piollin

Paraíba recebe 
R$ 8,9 milhões 
para cirurgias 
de ortopedia

Boca de urna 
e transporte 
de eleitores na 
mira do MPe

Página 5

Página 15 Página 18

Altura

2.0m

FoTo: evandro pereira

FoTo: Marcos Russo

FoTo: divulgação 

Governo entrega títulos de posse
O governador Ricardo Coutinho entregou 255 títulos de posse de terra a famílias de 
assentamentos em Araçagi e 23 tratores para agricultores de várias regiões. Página 13

Primavera começa hoje com redução das chuvas Página 10 



UN

Se tudo tivesse ocorrido conforme o 
figurino, o Senado Federal receberia na 
data de hoje um conjunto de propostas 
para a solução das questões relaciona-
das com o sistema federativo brasileiro. 
Mas, como a comissão de especialistas, 
formada desde abril último, não con-
cluiu seus trabalhos, o presidente José 
Sarney não teve outra opção a não ser 
prorrogar este prazo, na quinta-feira 
passada, por mais 30 dias. 

Há quem diga que ao lado das re-
formas política e tributária, a reformu-
lação do Pacto Federativo brasileiro é 
também uma das impossibilidades do 
Congresso Nacional. Discute-se, discu-
te-se, discute-se, mas nada se resolve. E 
no caso do Pacto Federativo acresce-se 
uma curiosidade a mais para que nunca 
se chegue a uma proposta concreta de 
redefinição: é que em tese todos se di-
zem favoráveis a esta mudança, mas na 
prática a situação é outra. 

O Pacto Federativo é um acordo fir-
mado entra a união e os Estados federa-
dos. Este acordo estabelece as funções, 
direitos e deveres da união e dos Esta-
dos. E por ser uma união Federativa, te-
oricamente, o governo deveria ser des-
centralizado, assim como a arrecadação 
tributária. Deixando ao governo Federal 
funções como a defesa nacional, emis-
são da moeda, e a política externa. Como 
funciona no modelo dos EUA.

Porém o Pacto Federativo brasileiro 
centraliza o poder na capital federal, e 
distribui os recursos arrecadados de ma-
neira injusta, gerando guerras fiscais en-

tre os Estados, que são obrigados a redu-
zir sua arrecadação para atrair empresas, 
vale dizer, para gerar desenvolvimento. 
Enquanto isso,  os impostos federais são 
concentrados em Brasília. 

O principal tema debatido pela comis-
são até agora foi justamente esta  guerra 
fiscal que leva Estados a oferecer isenção 
tributária para atrair empresas em busca 
de menor custo produtivo, recebendo, em 
troca, empregos para mão de obra deso-
cupada. Estão também entre os temas em 
análise o Fundo de Participação dos Esta-
dos e a partilha dos royalties do petróleo.

Especialistas defendem a criação de 
um novo modelo federalista para o Brasil, 
o federalismo das regiões, cujo principal 
objetivo é neutralizar a tendência cada vez 
maior de Estados federais monolíticos, ver-
dadeiros Estados unitários que não deixam 
margem de manobra para as unidades 
subnacionais. Com efeito, não há como des-
conhecer a tendência brasileira centraliza-
dora que se consubstancia na área de com-
petência da União que é amplíssima, em 
detrimento de Estados e Municípios.  

Com o sucesso da administração pú-
blica advém da arrecadação de recursos 
oriundos da tributação, faz-se necessário 
criar um sistema tributário que possa 
permitir ao governo o alavancamento 
industrial do Brasil frente às nações mais 
desenvolvidas. Mas esse sistema tribu-
tário deveria, em tese, exterminar as di-
ferenças econômicas entre os Estados e 
promover o equilíbrio financeiro das re-
giões. Reside aí, sem nenhuma dúvida, o 
nó górdio da questão. 

Éramos doidos pelo casal de 
pequineses – freudianos mãe e fi-
lho – que tivemos lá pelo final dos 
anos 70. Ela era Lady por conta da 
personagem do desenho “A Dama e o 
Vagabundo” - Lady and the Tramp -, 
da Disney, com que se parecia muito. 
Não me lembro porque ele era Bug 
-  que significa “percevejo”, “pulgão”, 
no mesmo inglês que a posterior 
informática passaria a traduzir como 
“defeito”, daí o  “Bug do Milênio”. Mas 
bem: fosse “Vagabundo” ou “Defeito”, 
Lady – tal qual Jocasta mais Édipo -  
teve com ele um caso tórrido. 

A coisa toda me veio à baila, 
agora, porque um amigo, poeta lá de 
Osasco, me disse estar interessado no 
Kama Sutra.  

- E é, Hilton? Mas pretende pôr o 
livro em prática, ou é só traquinagem 
de intelectual ? Nada a ver com isso, 
mas não entendo pra quê complicar 
o sexo, instinto tão forte que todos os 
animais o praticam com tanta an-
siedade, simplificação e gozo! Olha, 
eu tinha um casal de pequineses e 
ficava estupefato com a tara – ou 
paixão - dos dois! Lembro-me de que 
os separei, um dia, no cio dela, ape-
nas  pra ver como os nossos  Romeu 
e Julieta se comportariam, e vi, neles,  
o mesmo desespero da dupla shakes-
peariana apartada em face das proi-
bições das famílias inimigas a que 
pertenciam. 

Bug & Lady! Nunca mais quise-
mos ter cães, por conta do sofrimento 
intenso que vivemos com a morte 

deles! Com a de Bug nem tanto. Era 
invocado, chatinho. Mas ela sofreu um 
infarto com bombas de São João de-
flagradas por um de nossos vizinhos, 
e nos afligimos muito com sua agonia, 
mesmo assistida por um veterinário. 
Eu a via chorando, carregava-a, mas 
ela gania e eu a deitava, e ela gania e 
ficava em pé, e eu me perguntando 
“Pra que isso, pra que isso?” 

Lady ficava aflitivamente feliz 
quando eu chegava do banco e me 
detinha por um pouco do lado de fora 
do portão! Quando voltamos de um 
mês de férias em Brasília (levando-a 
no fusca), ficamos extasiados com sua 
reação ao chegar: disparou a dar vol-
tas e voltas em torno da casa, numa 
euforia que nos  comoveu a todos, 
porque – extravasando muito – era o 
que todos sentíamos! 

Por isso, toda vez que estou na 
estrada pra Cabedelo e vejo o depó-
sito de materiais de construção com 
letras enormes - “O Mestre” – infali-
velmente começo, embora ateu, a can-
tarolar a oração de São Francisco:  “Ó 
Mestre, fazei-me instrumento de Tua 
paz...”, porque me lembro do grande 
painel que pintei pro terraço de mi-
nha casa, na época de Lady, em que o 
Pobrezinho de Assis chamava peixes e 
pássaros de irmãos, como no filme de 
Zeffirelli, “Irmão Sol, Irmã Lua”. 

Porque Bug e Lady foram nos-
sos irmãos. Vez em quando dou com 
uma foto dela,  belos pelos sedosos e 
alaranjados, os olhos brilhando, e me 
lembro: era humana!

Estou gostando desta campanha. 
Uma disputa quase silenciosa, à meia-voz, 
com poucos carros de som disputando os 
ouvidos dos eleitores. Sem chômícios nem 
carreatas; sem os candidatos esculhambar 
uns aos outros. Nem parece que estamos 
no Brasil, numa cidade pequena. Ninguém 
quer levar cartão amarelo; os candidatos 
estão quietos, mudos, sem mostrar as caras.

O melhor de tudo foi o fim do chô-
mício com seus cantores tão bregas. Seu 
repertório era do pior gosto, como seus 
candidatos e seus eleitores famintos de 
circo. Os chômícios eram acanalhados 
como sua plateia, com seus provocadores 
insultando as pessoas pelas beiradas, pro-
vocando brigas para acabar com a festa.

A panfletagem diminuiu; é pouca a 
distribuição de papéis que não diziam 
nada, nada acrescentavam à ignorância do 
povo explorado, e só serviam para entupir 
as galerias pluviais com seu entulho. São 
poucas as bandeiras debatendo-se nas 
esquinas, abanando as brasas dos sinais fe-
chados. De repente, as campanhas ficaram 
baratas; mas ainda podem baixar mais. 
Será que as favelas serão invadidas pelos 
candidatos ricos, que só vão lá no tempo 
de eleição?

Até agora, só ouvi um jingle da campa-

nha, e assim mesmo tocado baixinho, para 
não incomodar a rua de poucos eleitores. 
Nem mesmo as caixas de correspondência 
estão sendo alvo da propaganda indiscri-
minada. Cadê as camisetas com suas caras 
pintadas, antes distribuídas tão genero-
samente? Havia até quem pagasse para o 
sujeito vestir a camiseta suja de tinta e de 
dinheiro mal lavado. E havia os que com-
pravam a camiseta suada e pagavam para 
o eleitor vestir a outra.

E os bonés? E os broches, os adesivos 
da roupa e dos carros? Não tenho visto 
nada disso. Ou será porque vou pouco às 
ruas, às praças do povo, o céu dos con-
dores? Abro os jornais e eles estão muito 
discretos; é difícil dizer por quem torcem. 
As pesquisas de opinião, que antes saíam 
toda semana, desapareceram dos meios de 
comunicação. 

Ouvindo e vendo o dia de hoje, pre-
sumo que o dia da eleição vai parecer com 
o Dia de Finados. Antigamente até eles, os 
mortos, votavam. Lembro-me de um artigo 
do intelectual Virgínius da Gama e Melo 
saindo em defesa do direito do voto ser 
extensivo também aos mortos. Estou com 
Virgínius. Só os mortos é que deveriam 
votar, pois de nada precisam; são incorrup-
tíveis.

Editorial

Um
Bug & Lady

O nó górdio do pacto

Chômícios

Enquanto a da Paraíba  ain-
da não emite sinal de vida, 
a “Comissão da Verdade” de 
Pernambuco já está  resga-
tando a história dos “Anos 
de Chumbo”. No meio da se-
mana ouviu o temível major 
Ferreira, expoente repressor 
da ditadura naquele Estado  e 
mentor da morte do promotor 
do  “Escândalo da mandioca”.
major Ferreira, mesmo contido 
para não se incriminar, entre-
gou alguns colaboracionistas 
da ditadura e revelou que foi o 
autor da prisão do jornalista, 
então estudante da Católica, 
Ricardo Noblat, a quem amea-
çou se resistisse à prisão. 

Os “canibais do Conde”, que 
vendiam  pastéis recheados 
com carne humana naquele 
município litorâneo, foram de-
nunciados e vão a Júri em Olin-
da, por assassinar mulheres 
naquele município pernambu-
cano. Os advogados alegam in-
sanidade mental para derrubar 
a denúncia. Na Paraíba, nada 
se apurou sobre o trio. 

O badalado e polêmico jogador 
marcelinho Paraíba, que já es-
teve até na Seleção Brasileira e 
se livrou recentemente de uma 
acusação de estupro, deixou o 
Barueri, de São Paulo, onde não 
teve oportunidades. Com pro-
postas na mão, poderá ir para o 
exterior ou voltar a Recife. 

Quem pensa que já viu prefei-
to ruim, não conhece a reali-
dade de Natal-RN. A prefeita 
micarla Sousa carrega nas 
costas 92% de desaprovação. 
O PV quer que ela saia do par-
tido, mas ela vai mais além: 
promete sair da política defi-
nitivamente em janeiro. 

Academia de Letras de Campina Grande está preparando uma justa homenagem 
ao poeta e “ex-tudo” Ronaldo Cunha Lima, que ocupava a cadeira 16 daquela 
Casa, que tem como patrono Zé da Luz. Devem falar na homenagem os acadêmi-
cos Agnello Amorim e Chico maria, dentre outros. Ronaldo ainda era membro da 
Academia Paraibana de Letras, que já o homenageou, e do PEN Clube do Brasil.

Numa época em que tem locutor 
pagando para trabalhar, uma boa 
nova: tramita na Câmara projeto 
de lei do deputado Andre mou-
ra (PSC-SE), que estabelece piso 
salarial de R$ 2,48 mil para os 
radialistas. O valor deverá ser 
pago por uma jornada de 30 horas 
semanais. 

DOS PORÕES

VÃO A JÚRI
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Mário Borba
Presidente do sistema Faepa/Senar
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EXCLUSIVO

Como está hoje a produção 
agropecuária da Paraíba?

Como nós estamos em um pe-
ríodo seco, o inverno praticamen-
te não choveu, a chuva foi entre de 
20% a 30% do que se esperava, 
em consequência desse fato, nós 
não tivemos produção do milho e 
feijão neste ano na Paraíba, o que 
representa uma perda de mais de 
90%, porque muitos agricultores 
não plantaram e quem plantou 
perdeu. A cana-de-açúcar teve 
uma produção média de 35% a 
40%, na plantação do abacaxi nós 
também tivemos uma perda, além 
das perdas em lavouras temporá-
rias. Então, podemos afirmar que 
este ano não foi promissor para 
agropecuária no Estado.

O rebanho também sofreu 
queda?

Sim. O rebanho também está 
passando por dificuldades, mui-
to embora o Governo do Estado 
tenha feito todo um esforço, e 
vem realizando ações a exem-
plo do Programa de Distribuição 
de Ração Animal, que é feito em 
abundância, e agora mesmo o 
governador enviou um projeto 
que foi aprovado na Assembleia 
Legislativa, destinando mais R$ 
7 milhões para compra proteina-
do, que não será suficiente para 
atender o nosso rebanho que é de 
mais de um milhão de cabeças de 
gado. Muitos agricultores já tive-
ram a oportunidade de levar seu 
rebanho para outros Estados, ou-
tros estão vendendo o rebanho e 
muitos não tiveram condições de 
fazer a reposição do seu rebanho. 

A Paraíba neste ano, com cer-
teza irá perder de 30% a 40% do 
seu rebanho e nós levaremos cerca 
de 3 a 4 anos para recuperar esse 
rebanho. A destruição dos campos 
de palma pela cochonilha do car-
mim, também é responsável pela 
queda do rebanho no Estado.

Quais as ações que tem 
sido feitas contra a infestação 
da cochonilha do carmim nos 

campos de palma da Paraíba?
A questão sobre o combate 

a cochonilha do carmim ainda é 
bastante complicada. Em 2003 eu 
participei do IV Congresso Inter-
nacional de Palmas no México, em 
2007 nós trouxemos o VI Congresso 
Internacional de Palmas aqui para 
Paraíba, já fizemos dois seminá-
rios regionais de Palma no Estado, 
sendo um a cada dois anos.  Após a 
realização do último Congresso Na-
cional da Palma, o congresso foi um 
divisor de águas. 

Os produtores rurais, técni-
cos, pesquisadores e estudantes 
puderam conhecer com profun-
didade as características e formas 
de utilização da palma, confir-
mando sua importância como a 
alternativa mais viável para o Se-
miárido brasileiro. O tema tomou 
uma dimensão maior na Paraíba e 
hoje ela está presente na confec-
ção de cosmético, culinária, entre 
outros que estão se agregando ao 
seu valor.

Que tipo de danos a cocho-
nilha do carmim causa a palma 
forrageira?

A praga atua através da ali-
mentação continuada, aliada ao 
aumento da infestação, ameaçan-
do seriamente a cultura da palma 
forrageira por deixar a planta de-
bilitada, provocando seu amarele-
cimento, seca e morte em curto es-
paço de tempo. Segundo dados do 
Ministério da Agricultura (MAPA) 
e da Defesa Vegetal Estadual-PB, 
já foram detectadas populações 
economicamente danosas da co-
chonilha do carmim em mais de 
80 municípios da Paraíba.

Qual a importância da palma 
forrageira para o agricultor?

A palma forrageira é uma im-
portante alternativa econômica e 
social para o Semiárido brasileiro 
por se apresentar como a prin-
cipal fonte de alimento para os 
rebanhos bovinos, caprinos e ovi-
nos da região, sobretudo nos lon-

Ações para reduzir

gos períodos de estiagem.

O que é a cochonilha 
do carmim?

É um tipo de inseto 
que ataca a palma for-
rageira. Ele é originário 
do México, mede de 2 a 
5 milímetros de comprimen-
to e se alimenta parasitando 
a seiva da planta por outros 
insetos produz ácido carmíni-
co, substância de cor vermelha 
intensa, usada como corante 
alimentício. Quando não contro-
lada a praga é bastante agressiva 
e pode destruir completamente a 
palma forrageira em poucos me-
ses.

Quais as ações estão sen-
do realizadas para combater 
essa praga?

A Embrapa vem trabalhando 
algumas variedades resistentes a 
praga que estão sendo plantadas 
no Estado. O Instituto Nacional 
do Semiárido também tem inves-
tido, a Federação da Agricultura 
e Semiárido correu atrás de um 
inseticida para matar a cochoni-
lha do carmim, porque não exis-
tia nenhum produto registrado 
no Ministério da Agricultura 
para ser usado no combate a essa 
praga. Por conta disso, o produ-
tor não podia usar nenhum tipo 
de produto porque não tinha au-
torização do Ministério para isso 
e aquele que usasse estaria usan-
do irregularmente. Não tinha um 
produto específico, estudado até 
hoje que pudesse ser usado.

Quais as alternativas utili-
zadas pelo agricultor?

Uma alternativa no combate 
à cochonilha do carmim é a uti-
lização de variedades resistentes 
da palma, como a espécie conhe-
cida como orelha de elefante, 
de origem mexicana e também 
cultivada na Bahia e a cultivar 
Palmepa PB1, desenvolvida pela 
Embrapa e Emepa. Trabalhos de 

disseminação e multiplicação de 
sementes resistentes estão acon-
tecendo em vários municípios do 
Sertão paraibano, como Catolé do 
Rocha, Patos, Catingueira e Apa-
recida. 

Incentivados pelo Sistema 
Faepa/Senar-PB, instituições de 
ensino e produtores rurais estão 
utilizando a espécie orelha de ele-
fante, alcançando ótimos índices 
de produtividade e mostrando que, 
ao contrário do que se acreditava, 
a palma também cresce e serve 
como produto gerador de renda no 
Sertão e no Alto Sertão.

Como esse produto foi de-
senvolvido?

Um inseticida desenvolvido 
pela empresa israelense Mile-
nia Agrociências do Paraná, um 

produto que leva o nome comer-
cial de Galil SC, aguarda apenas 
o registro estadual e publicação 
da liberação de uso no Diário 
Oficial da União para início da 
distribuição e será lançado aqui 
na Paraíba nos próximos dias. 
Por outro lado nós estamos em 
contato com uma empresa de 
São Paulo, que é de produtos 
biológicos, inimigo biológico 
da cochonilha do carmim. Isso 
tudo tem um custo porque é 
um projeto de custo alto, mais 
nós já encontramos parceiros 
que vão investir no projeto em 
uma ação conjunta com o Senar 
e que será feito através de um 
laboratório em São Paulo para 
que possamos conseguir o ini-
migo natural da cochonilha. 
Isso tem sido um esforço do sis-
tema Faepa/Senar. 

O uso do agrotóxico é pre-
judicial para o cultivo da palma?

Se olharmos pelo lado prá-
tico para solucionar o problema 
veremos que não é o meio ideal, 
porém é uma solução imediata. 
Quem quer tomar um antibióti-
co ou fazer uma quimioterapia. 
Ninguém quer fazer isso. Então, o 
defensivo agrícola é um antibióti-
co usado da planta e não se pode 
abrir mão. 

Foram 
detectadas 
populações 
economicamente 
danosas da 
cochonilha do 
carmim em 
mais de 80 
municípios 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

clima foi cruel neste ano para agropecuária na Paraíba. A perda estimada 
foi de mais de 90% na agricultura. Muitos agricultores não chegaram 
sequer a plantar e os que arriscaram perderam praticamente tudo porque 
não houve colheita. Quanto ao rebanho, que soma mais de um milhão de 
cabeças de gado no Estado, também acumula prejuízos aos pecuaristas. 
Muito embora o Governo do Estado tenha contribuído com ações, a 
exemplo do Programa de Distribuição da Ração Animal, bem como de um 
projeto enviado aprovado na Assembleia Legislativa destinando recursos 
no valor de R$ 7 milhões para compra de proteinado, a situação dos 
pecuaristas ainda é bastante complicada e isso tem levado muitos a 
vender o gado para outros estados. Na visão de Mário Borba, presidente 
do sistema Faepa/Senar (Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba/ 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o Estado deverá ter uma perda 
em cerca de 30% a 40% do seu rebanho. Na entrevista a seguir ele 
fala sobre as perdas da lavoura e anuncia uma novidade no combate a 
cochonilha do carmim, cuja infestação, ameaça seriamente a cultura da 
palma forrageira que é a principal fonte de alimento para os rebanhos 
bovinos, caprinos e ovinos da região.

 O
prejuízos da seca
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Em cima da hora

Governo lança campanha na PB
OPERAÇÃO LEI SECA

Na oportunidade foi anun-
ciada a realização de con-
curso público no Detran

De janeiro a setembro 
deste ano, 922 motoristas 
foram flagrados, na Paraíba, 
dirigindo embriagados. A 
constatação foi feita durante 
a aplicação de 3.806 testes 
de bafômetro em fiscaliza-
ções realizadas pelo Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito (Detran) e Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
(BPTran). Em 2011, foram 
662. Os dados da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) não 
estão incluídos nesta conta-
gem. Para tentar combater 
a irregularidade, o Governo 
do Estado, através do Ba-
talhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran) lançou 
ontem a campanha ‘Opera-
ção Lei Seca’, dentro da Se-
mana Nacional de Trânsito 
2012, cuja abertura ocorreu 
na última terça-feira (18). 
Foi anunciada a realização 
de concurso público no De-
tran para aumentar o núme-
ro de agentes.

O objetivo é chamar a 
atenção para o cumprimen-
to da lei seca, em vigor há 
quatro anos. Serão realiza-
das diversas ações alertando 
a população sobre os riscos 
de dirigir após ingerir bebi-
da alcoólica. As fiscalizações 
serão intensificadas em todo 
o Estado. 

Durante o lançamento da 
campanha, que aconteceu em 
frente ao Centro Turístico de 
Tambaú, Jaira Lemos, mãe de 
um jovem que morreu há três 
meses em um acidente após a 
ingestão de bebida alcoólica, 
deu um depoimento emo-
cionante. O superintendente 
do Detran Rodrigo Carvalho 
lembrou que é importante 

o trabalho integrado entre 
as secretarias, a exemplo da 
Saúde e Segurança. Em se-
guida, o governador Ricardo 
Coutinho fez a entrega de 
três viaturas equipadas com 
computadores para reforçar 
o trabalho de conscientiza-
ção da lei seca. 

“O trânsito está chegan-
do a um momento insupor-
tável. Muita gente está mor-
rendo, outras ficando com 
sequelas para sempre pela 
falta de respeito às regras 
básicas. Algumas gestões 
que buscam cobrar são vis-
tas como fora da legalidade; 
algumas autoridades acham 
que as leis devem servir ape-
nas quando lhes for conve-
niente. Porém, é preciso lem-
brar que qualquer um de nós 
pode ser vítima”, disse.

Redução nas mortes
O governador admitiu 

que, como qualquer cidadão 
comum, bebe socialmente, 
mas tem a consciência de que 
não pode assumir o volante 
nesta situação. “Se beber, vá 
de táxi, vá de ônibus para não 
prejudicar sua vida ou a do 
outro. Tivemos uma redução 
de 9% no número de mortes 
no trânsito e de 10% no índi-
ce de acidentados. Um terço 
dos atendimentos no Hospi-
tal de Trauma de João Pessoa 
são vítimas de acidentes com 
motos, muitos embriagados, 
sem capacete, e é preciso que 
haja uma mudança de menta-
lidade”, observou. 

Após o discurso do go-
vernador, foi apresentado 
um filme da campanha e co-
meçou também a entrega de 
material educativo. O poli-
cial Eduardo Vasconcelos, da 
Companhia de Policiamen-
to de Trânsito de Campina 
Grande, cantou uma música 
de sua autoria que concorre 

ao Prêmio Denatran de Edu-
cação para o Trânsito 2012. 
Após o lançamento houve 
ainda uma ação educativa 
nos bares e restaurantes da 
orla da capital.

Além de reforçar as 
ações relacionadas ao cum-
primento da lei seca, o Gover-
no do Estado vai determinar 
que haja um envolvimento 
maior da Polícia Militar. Os 
batalhões localizados no inte-
rior do Estado vão estimular 
os órgãos de trânsito munici-
pais a aderirem à campanha. 
O Sindicato dos Taxistas está 
apoiando a ideia de combater 
a mistura de álcool e dire-
ção. São 150 veículos que já 
estão circulando adesivados 
com frases da operação. Ou-
tro parceiro é a Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel) que fará a 
campanha nestes estabeleci-
mentos. 

Investimentos 
Entre os investimentos 

feitos pelo Governo do Es-
tado, está a implantação da 
vistoria eletrônica em João 
Pessoa, Campina Grande e 
Patos. Foram adquiridas mo-
tocicletas para a divisão de 
policiamento de trânsito. O 
Departamento Estadual de 
Trânsito também investiu 
R$1.026.780,00 na aquisição 
de reboques e minirreboques 
para o transporte de motoci-
cletas apreendidas. 

Dos reboques adquiri-
dos, cinco foram doados ao 
BPTran permitindo o fim da 
cobrança da taxa de reboque 
para proprietários de veí-
culos apreendidos durante 
as fiscalizações. Até então, 
o serviço era terceirizado, 
durante as ações do BPTran, 
apenas o Detran contava 
com reboque e dispensava a 
cobrança da taxa.

O Governo do Estado abriu ontem 
a comporta do açude Capoeira, na ci-
dade Santa Teresinha, no Sertão pa-
raibano. A operação foi realizada por 
técnicos da Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa) para 
atender a demanda da população afe-
tada pela estiagem. Mais de 50 irrigan-
tes foram beneficiados pela medida.

Inicialmente, o reservatório fica-
rá aberto por 72 horas. Durante este 
período, técnicos da Aesa vão ava-
liar o nível do açude para definir as 
próximas operações. “O bom dessa 
comporta aberta é que podemos usar 
para o nosso consumo e o consumo 

dos animais, além de podermos irri-
gar as nossas plantações”, disse Irinal-
do Costa, morador do Sítio Barragem 
da Capoeira. 

O assessor técnico de hidrome-
cânica da Aesa, Eugenio Pacelli, re-
conheceu a necessidade dos irrigan-
tes, mas fez um apelo para que eles 
evitem o desperdício. O reservatório 
Capoeira fica localizado na bacia hi-
drográfica Piancó/Piranhas/Açu e tem 
capacidade para armazenar 53 mi-
lhões de metros cúbicos. Atualmente, 
o açude está com 26% de sua capaci-
dade, ou seja, pouco mais de 13 mi-
lhões de metros cúbicos.

Comporta do açude é aberta 
para atender a população

CAPOEIRA

Reservatório ficará aberto por 72 horas para que os técnicos definam as próximas operações
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Novaes ganha 
programa de 
inclusão através 
da música

Estudantes que partici-
pam do Programa de Inclusão 
através da Música e das Artes 
(PRIMA) realizaram nesta sex-
ta-feira (21), um concerto de 
exibição durante a instalação 
do programa para os alunos 
da rede estadual de ensino do 
Bairro dos Novaes. A apresen-
tação aconteceu na Escola Es-
tadual Horácio de Almeida, em 
João Pessoa. O evento contou 
com a participação das duas 
orquestras formadas pelo PRI-
MA do polo de Cabedelo: a In-
fantil e a Jovem. 

O diretor-geral do PRIMA, 
Alex Klein, destacou que esse 
concerto foi uma motivação 
para os estudantes: “Eles po-
dem ver alunos da mesma faixa 
etária tocando e se destacando, 
e saber que daqui a alguns me-
ses serão eles”, disse. O progra-
ma tem por objetivo criar um 
sistema de orquestras, bandas 
e corais juvenis, utilizando o 
ensino da música como catali-
sador humano e de cidadania. 

A coordenadora do pro-
grama no Bairro dos Novaes, 
Caroline Galvão, falou da ex-
pectativa de implantação do 
PRIMA no local.  “ São as me-
lhores. Esperamos que cresça 
e siga o sucesso do primeiro 
pólo. Espero que os alunos se 
empolguem e se inscrevam e 
passem de espectadores para 
participantes”, pediu.

A Semana Nacional de Trânsito 
2012 está incluída na Década Mun-
dial de Ações para a Segurança do 
Trânsito – 2011/2020 e tem como 
tema “Não exceda a Velocidade, Pre-
serve a Vida”. A ação que pretende 
reduzir em 50% o número de aciden-
tes de trânsito em todo o mundo, de 
2011 a 2020, foi proclamada pela 
Organização das Nações Unidas em 
2010 e Conselho Nacional de Trânsi-
to definiu o tema da Semana Nacio-
nal de Trânsito de 2012.

Na Paraíba, várias ações estão sen-
do realizadas desde a abertura, na úl-
tima terça-feira. Para hoje, das 8h às 
11h, está programado um comando 
educativo, na Avenida Hilton Souto 
Maior – estrada da Penha. 

Na segunda-feira (24), haverá 
atividades na Escola Estadual Úrsula 
Lianza. A Semana Nacional de Trân-
sito será encerrada na terça-feira 
(25), às 17h, com uma missa pelas ví-
timas do trânsito que será celebrada 
na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, 
na Avenida João Machado, em João 
Pessoa.

Investigação de autoescolas
Cerca de 25 autoescolas da Pa-

raíba estão sendo investigadas pelo 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran) por irregularidades como 
instrutores sem formação, falta de 
estrutura das instalações, veículos 
irregulares, filiais abertas sem auto-
rização do órgão e participação em 
fraudes. Como pena, os centros de 
formação de condutores poderão ser 

descredenciados. 
Conforme o corregedor do De-

tran Wallber Virgolino, 50% das 
autoescolas envolvidas nas irregula-
ridades ficam na região metropoli-
tana de João Pessoa, 30% em Cam-
pina Grande e as demais na região 
do Sertão. “O processo foi enviado 
à superintendência do Detran, que 
determinou a abertura de uma co-
missão especial para apurar as irre-
gularidades”, disse. 

O prazo para que o processo seja 
concluído varia entre 30 e 60 dias a 
partir da data de publicação no Diá-
rio Oficial. 

Lei Seca
A Lei Seca entrou em vigor em 19 

de junho de 2008.
Ela modificou o Código de Trânsi-

to Brasileiro (CTB), proibindo consumo 
de bebida alcoólica superior a 0,1 mg 
de álcool por litro de ar expelido no 
exame do bafômetro ou 2 dg de álco-
ol por litro de sangue.

O motorista flagrado fica sujeito 
a multa de R$ 957, além das medidas 
administrativas, como retenção do 
veículo e recolhimento do documen-
to de habilitação. 

A carteira de habilitação pode fi-
car suspensa por um ano.

O condutor infrator também está 
sujeito a detenção, de acordo com a 
concentração de álcool no sangue. 

Casos excepcionais, como medi-
camentos à base de álcool e erro do 
aparelho que faz o teste, são consi-
derados.

Ação pretende reduzir em 50% 
o número de acidentes no mundo

O Campinense Clube 
afirma que não houve irregu-
laridades na participação do 
jogador Breno Thiago Gadelha 
Silva no jogo entre Campinen-
se X Baraúnas, que aconteceu 
no último sábado, dia 15, na 
cidade de Campina Grande, 
pelo Campeonato Brasileiro 
de Futebol da Série D.

Segundo o Campinen-
se, no site da Confederação 
Brasileira de Futebol, existe 
um erro no preenchimento 
da súmula do jogo entre Ho-
rizonte, do Ceará e o Campi-
nense, da Paraíba, realizado 
no dia 15 de julho. No do-
cumento consta a troca do 
nome do jogador Luciano 
Silva do Oliveira Nº 4, pelo de 
Breno Thiago Gadelha Silva, 
Nº 3, ficando para Breno uma 
advertência que ele não teria 
recebido. O Campinense in-
formou ainda que a respon-
sabilidade do erro pertence 
ao árbitro principal, que per-
cebeu o equívoco em tempo 
hábil, fez de forma correta e 
pública, a devida correção.

A presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Rosilene Gomes, disse na úl-
tima sexta-feira, que a CBF 
não mudou o seu posiciona-
mento em relação ao caso do 

jogador Breno, do Campinen-
se, assegurando que voltou a 
conversar com o diretor de 
competições, Virgilio Elísio, 
que declarou que o envio da 
documentação ao STJD foi 
apenas para atender uma 
reivindicação da Federação 
do Rio Grande do Norte.

 “Não vejo motivo algum 
para toda essa celeuma criada 
pela Federação do Rio Grande 
do Norte. O Campinense está 
de posse de um documento da 
CBF atestando a regularidade 
do atleta e não há nenhum fato 
novo. É o direito de espernear 
e tumultuar o ambiente do 
nosso filiado nessa partida de-
cisiva”, disse Rosilene.

A presidente da FPF tam-
bém confirmou na manhã de 
sexta, 21, a inclusão do Bota-
fogo Futebol Clube, de João 
Pessoa, nas disputas da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior 
de 2013, prevista para come-
çar no início do novo ano.

“Há dias que vinha con-
versando com o presidente 
Marco Polo Del Nero. Na mi-
nha estadia em Fortaleza, du-
rante o lançamento da Copa 
do Nordeste e no jogo do 
Serra Dourada, entre Brasil 
e Argentina, insisti no tema e 
felizmente ontem ele me deu 
a boa notícia. Que o Botafo-
go faça uma boa campanha 
na competição e represente 
bem a Paraíba”, disse.

Clube diz que não 
houve irregularidade

CAmPInEnSE X BARAúnAS

Nádya Araújo
Especial para A União
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Paulo Nunes Batista 
expõe na FCJA a partir da 
segunda-feira
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Não é Mais Aquilo será 
encenado na Usina 
Cultural

Duo de violão e violino 
se apresenta na cidade 
de Zabelê
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TEATRO MÚSICA

Inspirado no livro Grande Sertão: 
Veredas, do mineiro Guimarães 
Rosa, o espetáculo A Mar Aberto 
– cujo texto é assinado pelo ator 
e dramaturgo Henrique Fontes, 
também responsável pela direção 
– será apresentado apenas hoje e 
amanhã, sempre a partir das 20 

horas, no Centro Cultural Piollin, locali-
zado no bairro do Roger, em João Pessoa, 
pelo grupo Atores à Deriva, coletivo do Rio 
Grande do Norte. A encenação integra o 
projeto de circulação intitulado “À Deriva 
pelo Nordeste – Compartilhando Saberes”, 
contemplado com o Prêmio de Teatro 
Myriam Muniz, da Fundação Nacional de 
Arte (Funarte).

Ao longo de 45 minutos - tempo de 
duração do espetáculo - A Mar Aberto, que é 
um projeto independente criado pelo Cole-
tivo Atores à Deriva, conta a história de José 
Hermílio, um velho lobo do mar. Trata-se de 
um homem sábio, que há mais de 30 anos tira 
do mar não apenas o sustento, mas também 
a própria razão de viver. Na labuta diária, ele 
e seus companheiros tentam a sorte, lutando 
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O Coletivo Atores à Deriva apresenta hoje e amanhã, no Piollin, 
o espetáculo A Mar Aberto, que remete a Grande Sertão: Veredas

Guimarães Rosa
Inspirado em 

contra a correnteza e possíveis tormentas. 
Em certo dia, no entanto, “seu” Hermí-

lio se viu, em plena pescaria, traído pelo 
coração. Na cabeça do velho lobo do mar, 
foram as “artimanhas do tinhoso” que lhe 
trouxeram o sobrinho de Rita, Júlio de 
Joana, estudante de medicina que, aos 19 
anos, abandonou a faculdade para ser pes-
cador. O dia dessa pescaria e de resistência 
contra esse desejo “vestido de maldade 
e com feições tão bonitas”, comparado a 
uma luta contra a tormenta interna, forma, 
com a labuta externa, o conflito central da 
história. 

Nesse sentido, o novo texto do drama-
turgo – e também diretor do Coletivo Atores 
à Deriva - Henrique Fontes remete à obra 
Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, 
por alguns aspectos. Um exemplo é o fato 
de que, assim como Hermílio no enredo da 
peça, no livro do escritor mineiro, o pro-
tagonista, Teobaldo, se vê apaixonado por 
outro homem, chamado “Diadorim”, que 
só descobre no final da história tratar-se 
de uma mulher. A Mar Aberto ainda aborda 
outros temas, a exemplo do conflito com o 
próprio desejo, o preconceito, a rudeza e 
a paixão, além da religiosidade e o senti-
mento de culpa.

A Paraíba é um dos quatro estados do 

Nordeste pelos quais o Coletivo potiguar 
está realizando a circulação “À Deriva 
pelo Nordeste - Compartilhando Saberes”. 
Do projeto ainda constam a oficina “Ator 
Dramaturgo”, que o próprio ator e diretor 
Henrique Fontes continua a ministrar hoje 
e amanhã, sempre das 9h às 12h, no Centro 
Cultural Piollin. 

O objetivo da oficina é facilitar proces-
sos criativos em dramaturgia colaborativa, 
durante os quais atores-criadores vivencia-
rão atividades de construção da atmosfera 
cênica, por meio do trabalho de preparação 
do corpo para a criação, leitura e discussão 
de material teórico sobre dramaturgia. A 
outra ação desenvolvida pelo grupo foi um 
seminário com o tema “Compartilhando 
Saberes”, destinado aos grupos locais e 
realizado ontem.  

“Além de mostrar parte do repertório 
do Coletivo, a circulação ainda tem como 
objetivos a realização de trocas estéticas e 
políticas entre outros grupos do Nordeste”, 
explicou o dramaturgo Henrique Fontes. Já 
de acordo com um dos integrantes do grupo, 
o ator Alex Cordeiro, “uma das metas do À 
Deriva pelo Nordeste é criar laços com gru-
pos que tenham o mesmo perfil que o nosso, 
para que possamos manter contato e trocar 
práticas teatrais”. 

Sobre o grupo
O Coletivo Atores à Deriva surgiu no 

final de 2007, no Rio Grande do Norte, com o 
objetivo prioritário de formação continuada 
e experimentação de linguagens teatrais em 
sua complexidade, entre artistas de teatro de 
Natal com experiências variadas do teatro de 
rua e das companhias de comédias tradicio-
nais. Depois de quatro meses de montagem, 
o grupo estreou a peça A Mar Aberto para o 
público em abril de 2008. Ao longo dos anos, 
o espetáculo foi apresentado em festivais pelo 
Nordeste e por outras regiões do Brasil. Além 
do diretor e dramaturgo Henrique Fontes, o 
elenco é formado pelos atores Alex Cordeiro, 
Tházio Menezes, Bruno Coringa, Doc Câmara, 
João Victor e Paulo Lima. 

ServiçO

Espetáculo: A Mar Aberto
Grupo: Coletivo Atores à Deriva (rN)
Direção e texto: Henrique Fontes
Data: Hoje e amanhã 
Hora: 20h
Local: Centro Cultural Piollin, em João Pessoa
Endereço: rua Professor Sizenando Costa, s/n, 
roger (ao lado da Bica)  
Ingresso: r$ 10 e r$ 20
Classificação etária: 18 anos

O ator e dramaturgo 
Henrique Fontes, assina 
o texto e a direção  de 

A Mar Aberto
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Vivências

A memória preserva da nossa vida momen-
tos de encantamento e felicidade, e também não 
esquece outros que  se transformaram em  instan-
tes de ansiedade e de tensão – como é o caso que 
agora relembro.

Nessa sexta-feira,  21 de setembro, me voltou 
a lembrança da  comemoração do Dia da Árvore 
em 1949, uma quarta-feira,  no Grupo Escolar 
Isabel Maria das Neves, na Avenida João Machado,  
onde estudei durante dois anos, preparando-me 
para o temido Exame de Admissão ao Ginásio do 
Liceu Paraibano.

Escolhido para representar o quinto ano pri-
mário na solenidade  com  que as escolas festeja-
vam a data,  vesti – pela primeira vez – um paletó 
que não sei se foi emprestado ou adaptado para o 
meu tamanho pelas mãos  de minha mãe, também 
uma boa  costureira

Era  um paletó de linho branco vestido sobre 
uma camisa, também branca de tricoline e uma 
calça de tropical azul marinho – traje que caía 
bem no menino mirrado,  de estatura própria 
para a idade e para a classe social a que pertencia,  
indicado para plantar uma muda de planta e para 
falar alguma coisa sobre a data.

Na hora da solenidade, aí pelas quatro da 
tarde, um calorão de primavera,  suando às bicas 
e nervosinho da silva, fui chamado pela diretora 
do grupo, a saudosa professora Daluz Bonavides e 
me pus a plantar a muda de cedro que me foi colo-
cada nas mãos. A cova já fora feita e o meu traba-
lho era ajeitar a tenra planta no meio do buraco e 
cobrir com terra vegetal, estrumo e deixá-la bem 
aprumada, o  que fiz com relativa tranqüilidade 

embora já meio tenso  por causa do discurso que 
viria logo depois.

Saquei do bolso do paletó o texto que havia 
escrito e  sei bem que falei da importância das 
árvores para a vida, da sombra e dos frutos que 
elas nos davam, das frondosas mangueiras que 
enfeitavam (e ainda hoje enfeitam) a Avenida João 
Machado e da responsabilidade das crianças e dos 
adolescentes em preservar o verde da cidade.

Sapequei uma citação de Ruy Barbosa que ti-
rei da Crestomatia, que fala da pátria como família 
amplificada e aí incluí as árvores como parte des-
sa família e fui até o monte das oliveiras, referin-
do-me ao calvário de Jesus ao entrar em Jerusa-
lém com os ramos nas mãos. Lembro bem que fui 
bastante aplaudido e, certamente, foi então que 
ouvi, pela vez primeira, a famosa frase:

- O homem, para se realizar, tem de plantar 
uma árvore, fazer um filho e escrever um li-
vro...

Dois terços da tarefa eu já cumpri. A terceira 
parte ainda estou devendo, quem sabe se  nesses 
dias  termino essa empreitada que começou na-
quele longínquo 21 de  setembro de 1949?

Esta semana ao passar  pela João Machado, 
parei o carro   diante do Isabel Maria,  e fiquei  a  
contemplar o velho cedro que na primavera de 
1949 finquei   nos jardins do grupo.  Foi como 
se estivesse homenageando  aquela  árvore com  
mais de  60 anos, agora  com grossos galhos apon-
tando para o céu,  mas ainda    frondosa e bela,  a 
desafiar  o tempo (tanto quanto eu)  e a aumentar 
o verde da avenida, já tão esverdeada pela folha-
gem de  suas  seculares mangueiras.

Segundo alguns relatos 
literários, a redução de danos 
teve origem na Inglaterra, em 
1926, com o relatório Rolles-
ton, que estabelecia o princí-
pio segundo o qual o médico 
poderia prescrever legalmente 
opiáceos para os dependentes 
dessas drogas, sendo este ato 
médico entendido 
como tratamento e 
não  “gratificação 
da adição”. Só nos 
anos 80, no entan-
to, ações baseadas 
nesses princípios 
foram sistematiza-
das em forma de 
programas.

O primeiro 
surgiu na Holanda, 
por iniciativa de 
uma Associação de 
Usuários de Drogas 
preocupada com 
a disseminação da “hepatite” 
entre usuários de substâncias 
injetáveis (UDI).

No Brasil, a primeira tenta-
tiva de se fazer troca de serin-
gas entre usuários de drogas in-
jetáveis aconteceu na cidade de 
Santos/SP, em 1989. No entan-
to, a iniciativa foi frustrada por 
força de uma decisão judicial. O 
primeiro Programa de Redução 
de Danos a trocar seringas no 
Brasil surgiu em março de 1995 
(em Salvador/BA), e a primeira 
lei estadual a legalizar

a troca de seringas foi sancio-
nada no estado de São Paulo em 
março de 1998.

A Política de Redução de 
Danos vigente no Brasil ainda 
é restrita, e constitui-se prin-
cipalmente de programas que 
compreendem um elenco de 
ações desenvolvidas por agen-

tes comunitários de 
saúde especialmen-
te treinados para 
este fim, denomina-
dos “redutores de 
danos”. Tal política 
inclui estratégias 
como troca e distri-
buição de seringas, 
distribuição de 
panfletos educa-
tivo-informativos, 
aconselhamentos, 
encaminhamentos, 
vacinação contra 
hepatite etc.

Em relação a PRD, há críti-
cas e elogios dos mais diversos 
especialistas no tema droga-
dição. O principal argumento 
dos defensores é exatamente 
que ao se distribuir as serin-
gas esterilizadas evita-se a 
contaminação desses usuários 
por doenças graves e contagio-
sas como hepatite e Aids, por 
exemplo. Além do mais, as ati-
vidades educativas informati-
vas e de apoio a estes usuários 
e dependentes têm conseguido 
afastar muitos indivíduos do 

mundo das drogas, conforme 
afirmam os defensores da PRD. 
Por outro lado, há uma cor-
rente de estudiosos do tema 
que faz severas críticas a esta 
política, citando como exemplo 
de fracasso desta estratégia um 
PRD implantado nos EUA (Los 
Angeles), substituindo opióides 
como heroína por metadona, 
que fracassou. Pois se consta-
tou que os usuários engoliam 
metade do comprimido e ven-
diam a outra parte no câmbio 
negro. Outro exemplo citado 
para condenar esta estraté-
gia é o enfrentado pela Suíça 
(Zurique), que no ano de 1975 
implantou um PRD fornecendo 
a própria heroína, pretendendo 
tirar os dependentes das mãos 
dos traficantes, e que tam-
bém fracassou, sendo a cidade 
invadida por usuários de he-
roína de toda a Europa. Nesse 
período houve, em média, um 
aumento de 40% dos índices 
de criminalidade e, por isso, o 
programa foi suspenso.

O nosso ponto de vista é 
que as intervenções terapêuti-
cas direcionadas a desestimu-
lar o consumo, voltadas para 
a abstinência total da droga, 
têm parecido mais eficientes. 
Embora devamos lembrar que 
as recaídas de dependentes são 
comuns nos programas de tra-
tamento. Mas isto não é sinal 
de fracasso. 

jornalista - ademilson1956@gmail.com

Boteco chinês
A espera mais sem futuro a que já ficamos 

submetidos nos últimos anos nessa cidade, foi 
essa do velho Pavilhão do Chá. Inicialmente foi 
cercado de madeira com placas de obras por 
todos os lados e, depois, anos depois, ele nos 
aparece assim com uma luz acanhada e, além 
do mais, estrangeirada.

Calma que explico melhor: Quando o ve-
lho Pavi foi fechado pra balanços e reformas, 
a perspectiva era de que, se não voltasse igual 
aos idos de 30, 40 ou 50, ao menos voltaria 
como mais um espaço de livros, piano bar e 
retretas semanais.

Qual não foi nossa surpresa! Depois de 
inaugurado e, aparentemente, (re)estabeleci-
do, o velho Pavi – que nos perdoe a nova ad-
ministração -, não passa de um boteco chinês, 
onde, ao invés de cultura paraibana e brasi-
leira, nos chega somente vendendo almoço da 
China.

Ora, se pelo menos fosse culinária brasi-
leira, ainda vá lá, mas cultura chinesa, só comi-
da chinesa...(?) Nada de retreta, nada de piano 
bar, nada de sorvete, cafezinho e (por que, não 
dizer), de chopinho ao final de tarde(?)

Nada contra a coisa “puramente comer-
cial”, mas o Pavilhão do Chá, pelo próprio 
jeitão dele, só combina com alguma coisa que, 
paralelamente, envolva ou mexa com cultura e 
com a história dessa cidade.

Pode ficar ali em cima dos batentes do 
antigo Fórum Cível e olhar pra ele que você vai 
notar logo que o bicho - quero dizer, o mo-
numento vivo -, não tem nada a ver com casa 
puramente comercial, seja restaurante, seja 
bar, seja lá o que for.

Pelo semblante e pelo clima dele e da 
Praça Venâncio Neiva de um modo geral, ali só 
cabe coisa parecida com a velha cigarra que, 
todos os dias, à boquinha da noite, canta àque-
la canção que a gente só escutava nos tempos 
de criança lá no interior.

E tem mais: Não sei pra que botaram o 
Pavilhão pra funcionar de novo sem, parale-
lamente, ajeitar e organizar o coreto, aquele 
pedaço que fica lá atrás, bem na frente do por-
tão garagem do Palácio da Redenção e que, ao 
invés de retreta, só tem servido pra reuniões 
improvisadas de drogados.

É bem verdade que acender mais uma luz 
na cidade é sempre importante. Ainda mais 
quando batemos e nos debatemos numa reali-
dade tão violenta que já transformou o român-
tico sentar num banco de praça numa espécie 
de atitude de risco, já que o encontro ou o 
(des)encontro com a marginalidade é quase 
marcado também.

Apesar disso, também não adianta acen-
der luzes apagando ribaltas culturais com 
décadas de histórias que incluíam estrondosas 
cantorias de viola, polêmicos lançamentos de 
livros e animados encontros de namorados 
que, além das belas orquestras da PM e da 
própria Prefeitura, eram brindados também 
pelos apelos de Ronnie Von dizendo “A mesma 
praça/O mesmo banco...”  

Enfim, pra resumir, basta dizer somente mais 
uma coisinha só: Seja qual for o futuro prefeito 
dessa cidade, além das prioridades de saúde, de 
educação e de tudo o mais, um dos compromissos 
que ele deve rever é essa (falsa) mudança que 
tivemos no velho Pavilhão do Chá.

Os atuais inquilinos podem não ter culpa 
nenhuma - podem até continuar -, mas se for pra 
continuar apenas como um boteco comercial, 
que pelo menos seja um boteco nacional...!  

Ademilson
JoséA árvore da minha vida

Política de redução de danos

A Política de 
Redução de Danos 
vigente no Brasil 
ainda é restrita, 
e constitui-se 
principalmente de 
programas que 
compreendem um 
elenco de ações
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Grupo Tenda estreia hoje, na Usina Cultural 
Energisa, o espetáculo Não é Mais Aquilo

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de setembro de 2012

Roteiro

O Grupo Tenda estreará 
o espetáculo Não é Mais Aqui-
lo hoje, às 20h, na Sala Digital 
Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa, localizada 
no bairro da Torre, em João 
Pessoa. Em entrevista para o 
jornal A União, Geraldo Jorge 
– que assina o texto e a dire-
ção – disse que a montagem 
é uma comédia urbana, que 
marca a retomada de produ-
ção direcionada ao público 
adulto. A peça vai permanecer 
em curta temporada, será en-
cenada com reapresentação 
amanhã,  também, apenas no 
próximo final de semana.

De acordo com o diretor 
Geraldo Jorge, a história da 
comédia Não é Mais Aquilo 
gira em torno de uma casa, 
local utilizado para encon-
tros amorosos noturnos fur-
tivos. No imóvel residem a 
proprietária, dona Eulália, 
que é uma solteirona de fa-
mília tradicional, e sua em-
pregada. No entanto, a pa-
troa sequer imagina que, ao 
se recolher para dormir, a 
criada ganhava dinheiro alu-
gando um quartinho nos fun-
dos, onde casais mantinham 
relações sexuais. Apesar do 
enredo, não há cenas consi-
deradas apelativas, mas - isto 
sim - fortes doses de humor 
para o público. 

Com a morte da dona 
Eulália, a casa será vendi-
da por questão de herança. 
No entanto, depois do fale-
cimento da proprietária, o 

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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seu sobrinho neto Rafael, 
acompanhado da esposa, 
vão morar no imóvel. A ação 
tem por objetivo prevenir 
que alguém invada, ou en-
tão que algum outro mem-
bro da família tome posse, 
o que poderia, no futuro, 
acarretar brigas entre os 
parentes. 

Porém, na rotina da 
casa, Rafael conseguiu des-
cobrir o segredo da ex-em-
pregada. Ele, então, passa a 
agir da mesma forma, alu-
gando o quartinho do fundo 
do imóvel, só que às escon-
didas de sua própria mu-
lher, que pouco frequenta 
o local, por estar bastante 

envolvida em seus afazeres, 
incluindo os estudos para 
as provas de um concurso 
para um órgão público. Por 
desconhecer o negócio do 
sexo, o sobrinho neto da 
saudosa dona Eulália se de-
para com situações inusita-
das envolvendo quem está 
à procura de satisfazer as 
fantasias sexuais. 

A casa, finalmente, é 
vendida. Acompanhado da 
esposa, Rafael volta a morar 
com seus pais. Mas, não fosse 
a própria mulher, continua-
ria a explorar o comércio do 
amor. No entanto, o imóvel 
volta a ter uma rotina nor-
mal, pois o novo proprietá-

Oitavas do Choro é atração de hoje 
do Sabadinho Bom

O grupo Oitavas no Choro, que se apresenta hoje, 
a partir das 12h, na Praça Rio Branco, em mais uma 
edição do Projeto Sabadinho Bom, realizado pela 
Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). O Oitavas 
no Choro promete animar o público presente executan-
do compositores clássicos da música popular brasileira, 
como Jacob do Bandolim, Sivuca e Pixinguinha, só para 
citar alguns exemplos. Formado por Cornélio Santana 
(flauta transversal), Manoel Linhares (violão e cavaquin-
ho), João Maria (violão de sete cordas), Edônio Alves 
(pandeiro) e Maryson Guga Borges (violão de seis cor-
das). Além do choro, no repertório há espaço ainda para 
sambas, maxixes e choros-canções. O grupo surgiu em 
2009 e traz no nome uma alusão a um dos intervalos 
musicais que ilustram as partituras do choro.

A história quase se repete

Com uma área de 31,42 quilômetros quadrados, Cabedelo é um 
município com 18 quilômetros de extensão por apenas 3 quilômetros 
de largura, que integra a região metropolitana de João Pessoa. Tem uma 
população de pouco mais de 60 mil habitantes. Segundo dados do IBGE, 
em 2008 Cabedelo possuía a maior renda per capita da Paraíba, que 
foi de em R$ 42.775, e detenta a privilegiada posição de terceiro maior 
Produto Interno Bruto do Estado, com PIB de R$ 2.100.000, perdendo 
apenas para João Pessoa (PIB: R$ 7.600.000) e Campina Grande (PIB: R$ 
3.400.000). 

Sem zona rural e com a avenida principal estabelecida numa rodo-
via federal (BR-230), onde tem o Marco Zero da Transamazônica, com 
suas atrações turísticas naturais (Por do sol na Praia do Jacaré ao som do 
Bolero de Ravel, Ilha de Areia Vermelha, praias atrativas e águas rasas), 
monumentos históricos (Fortaleza de Santa Catarina, ruínas de Alma-
gre), com dois campi universitários e sediando o único porto do Estado, 
Cabedelo merecia ter maior expressividade como centro urbano,

Quem se detiver em analisar, mesmo superficialmente, a história 
político-administrativa de Cabedelo, desde que se emancipou definitiva-
mente de João Pessoa em 1956 (após ter sido vila e depois reincorporada 
à capital), vai perceber que, apesar de todas as condições econômicas 
e urbanísticas favoráveis, aquela cidade portuária não tem conseguido 
boas administrações, diferentemente do que ocorreu a João Pessoa.

No Poder Legislativo nem se fala. Com raras exceções, alguns até já 
se “eternizam“ sem que tenham mostrado a menor folha de serviços em 
benefício da população cabedelense! Quem se lembra (e aqui reacendo 
memórias), por exemplo, no final da década de 90 do recém findo século 
XX (parece um tempo tão longínquo, mas está há pouco mais de 10 anos), 
quando se anunciava a construção do Hiperbompreço em área limítrofe 
de João Pessoa e Cabedelo, e houve uma reação adversa de integrantes da 
Câmara Municipal cabedelense, opondo-se ao empreendimento? 

Naquela época, a mídia, restrita aos jornais, rádios e televisões de 
João Pessoa, não deu a devida importância ao caso, e os vereadores que 
se opunham ao progresso de Cabedelo deitavam e rolavam. Só depois de 
muito puxa-encolhe a construção do Hiperbompreço foi liberado, mas 
conta-se, a boca miúda, que teve muita gente que aumentou o patrimônio 
individual, comprando lancha, imóvel, automóvel, etc.

Agora, quando já parecia que tudo se repetiria com relação à anun-
ciada construção de um shopping no distrito de Intermares, a história é 
outra: as mídias sociais permitem que a comunicação interpessoal seja 
ampla, irrestrita e imediata, com forte poder de penetração, persuasão e 
arregimentação, sem subordinação à mídia convencional que nem sem-
pre assume as causas populares.

Assim, o povo cabedelense residente em Intermares soube reagir 
e mostrar que os tempos são outros. Após oito vereadores de Cabede-
lo teram criado uma legislação proibindo a construção do shopping em 
Intermares, por força da reação popular que foi às ruas contestá-los em 
favor do progresso da cidade, tiveram que retroceder e desfizeram a se-
bozeira (não digo a palavra certa pra não faltar com respeito aos leitores) 
que haviam feieto, aliás, que sempre vêm fazendo.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.comFoto: Divulgação

O grupo Pura Raiz, 
Mirandinha e a cantora 
Polyana Resende são 
as atrações de hoje do 
Samba da Vela, a partir 
das 16h, na choperia 
Villa São Paulo no Bessa. 
Pernambucana radicada 
na Paraíba, Polyana Re-
sende é quem vai acen-
der a vela e interpretar 
clássicos do samba de 
sua autoria e de com-
positores paraibanos. A 
roda de samba continua 
com os Mirandinha e o 
Pura Raiz, os únicos com 
cadeira cativa, até a vela 
apagar. A Villa São Paulo 
fica na Av. Argemiro de 
Figueiredo, 1029. Conta-
tos pelo telefone 3246-
2826. A entrada custa 
R$ 20.

Polyana Resende 
é a convidada do 
Samba da  Vela

 A Universal dispensou 
o diretor Carl Erik Rinsch da 
fase de finalização do épico de 
samurais 47 Ronin, estrelado 
por Keanu Reeves, segundo 
o site The Wrap. O diretor de 
comerciais, que faria sua es-
treia no cinema, foi demitido 
pelo estúdio após ter estoura-
do o orçamento da produção 
dos US$ 175 milhões previs-
tos para US$ 225 milhões. Os 
últimos retoques estão sendo 
cuidados pela co-presidente 
do estúdio Donna Langley. 
Filmado em 3D, o longa-me-
tragem se baseia em uma 
história do Japão do século 
XVIII, em que um grupo de 
47 samurais vinga a morte de 
seu mestre. Reeves faz 
um dos samurais.

Universal demite 
diretor do longa 
47 Ronin

Mídias em destaque

Drops & notas

rio, ao saber do que aconte-
cia no quartinho do fundo, 
colocou uma faixa na frente 
do imóvel avisando que “não 
é mais aquilo”. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

A trama de Não é Mais Aquilo gira em torno de uma casa utilizada para encontros amorosos

Em cartaz

E a Vida 
Continua

E a Vida Continua é baseado na obra do médium Chico Xavier

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.

Quando o carro da bela e jo-
vem 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 persis-
tirá quando ambos passam para o 
outro plano.

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.

Foto: Divulgação

SErviço

Espetáculo: Não é Mais Aquilo
Montagem: Grupo Tenda
Direção e texto: Geraldo Jorge
Data: Hoje e amanhã e dias 29 
e 30
Hora: 20h
Local: Usina Cultural Energisa, 
em João Pessoa
Endereço: rua Juarez Távora, 
243, Torre
Ingresso: r$ 20 e r$ 10
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Música

Ângela Perazzo e Jorge Ribbas fazem concerto 
de violino e violão hoje na cidade de Zabelê

O Projeto Novos Palcos e Plateias 
na edição deste ano tem a sua 
segunda apresentação hoje, na 
Fazenda Santa Clara, localizada 
na zona rural de Zabelê, acerca de 
2 km da sede do município. Hoje 
se apresentam os artistas Ângela 
Perazzo e Jorge Ribbas, em um 

duo de violino e violão. A entrada é franca.
A edição deste ano começou no mês de agos-

to com a apresentação da sambista campinense 
Eloísa Olinto e vai até dezembro com os artistas: 
Leda Dias (em outubro), o duo de sanfona e vio-
lão Jaelson Farias e João Batista (em novembro), 
e com a pifeira Zabé da Loca, finalizando esta 
edição, em dezembro.

O objetivo do projeto é levar para Zabelê 
nomes que tenham algum ineditismo no que se 
refere a artistas que comumente se apresentam 
nas cidades do interior da Paraíba. Também é 
de selecionar artistas de música instrumental, 
popular, erudita ou de raiz que contribuam com 
os seus trabalhos questões sociais e que precisem 
de uma divulgação maior de suas performances 
registradas em vídeo. Todas as apresentações 
serão registradas em DVD através de um vídeo-
documentário que será distribuído aos artistas 
presentes na programação do evento.

A primeira edição do Projeto Novos Palcos 
e Plateias ocorreu em 2010, entre os meses de 
agosto e dezembro, já na Fazenda Santa Clara, 
em Zabelê. Da mesma forma ocorreu na segunda 
edição, no ano passado.

As apresentações acontecerão na Capela loca-
lizada dentro da fazenda. A capela foi construída 
no século XIX e tem cerca de 100 lugares, e tam-
bém tem, segundo a organização do evento, uma 
acústica ideal para realização de apresentações 
musicais e para o registro em áudio e vídeo.

No histórico do evento já foram realizadas 
dez apresentações e, ao final de cada uma, os ar-
tistas convidados e o público vão para o terreiro 
da fazenda para uma confraternização ao som 
da banda Pife Perfumado, banda de pífano de 
residentes de Zabelê e Monteiro.

Neste ano o projeto conta com parceria do 
Sebrae, da Prefeitura Municipal de Zabelê, dos 
Proprietários da Fazenda Santa Clara, do IFPB 
de Monteiro e das rádios Santa Maria AM e Mon-
teiro FM.

FOTO: Divulgação

Novas plateias

 

A Fundação Casa de José Américo 
integrará o projeto nacional do Ipham, 
6o Primavera nos Museus, com a expo-
sição Paulo Nunes Batista – Cordéis e 
Memória, de 24 a  28 de setembro, no 
hall de exposições da FCJA, destacando 
a trajetória daquele cordelista, advo-
gado, professor e jornalista paraibano, 
atualmente radicado em Goiás.

Paulo Nunes Batista pertence 
a uma família de poetas populares, 
repentistas, cantadores e cordelis-
tas do Nordeste e doou parte de 
seu arquivo pessoal à FCJA, do qual 
constam 448 cordéis. A mostra des-
tacará dez painéis, em  homenagem a 

grandes cordelistas: Leandro Gomes de 
Barrros, José Camelo de Melo Resende, 
Manuel Camilo dos Santos, Zé da Luz, 
José João dos Santos (Mestre Azulão), 
Luiz Nunes Alves (Severino Sertanejo), 
Bráulio Tavares, Manoel Monteiro da 
Silva, Bebé de Natércio e Marcos Aurélio 
Gomes de Carvalho.

Para acompanhar a exposição foi 
editada uma plaquete, coordenada pelas 
professoras Irene Rodrigues da Silva 
Fernandes e Janete Lins Rodriguez., 
com apresentação do presidente da 
Fundação Casa de José Américo, Flávio 
Sátiro Fernandes Filho.

O projeto Primavera nos Museus, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram), que este ano destaca o tema 
central ‘A função social dos museus’ ocorre 
simultaneamente em todos estados bra-
sileiros. Um dos objetivos é transformar 
o espaço museológico em um ambiente 
atrativo capaz de despertar interesse na 
sociedade, nesta época do ano.

O artista
Paulo Nunes Batista nasceu em 

João Pessoa, dia 2 de agosto de 1924. 
Sua trajetória inclui atividades de co-
brador de ônibus, trabalhador braçal, 
vendedor ambulante de folhetos de 
cordel e livros a jornalista e professor. 

Na década de 50 foi preso político 
em São Paulo, como redator do diário 
Hoje. Morou em cerca de vinte cida-
des até se aposentar pelo Fisco de 
Goiás, onde reside atualmente.

Bisneto de Agostinho Nunes da 
Costa, cantador e glosador famoso 
no Nordeste, Paulo revelou que já 
registrou cerca de cinquenta canta-
dores famosos na família do pai e 
mãe, que eram primos. Dentre eles, 
os três irmãos Batista: Lourival, 
Dimas e Otacílio.

A exposição poderá ser visitada 
pelo público de segunda à sexta, das 
8 às 11h30 e das 14 às 17h30.

A violinista Ângela 
Perazzo e o violonista 

Jorge Ribbas se 
apresentam pelo Projeto 
Novos Palcos e Plateias
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A partir das 11h49 de hoje 
tem início a primavera no 
Hemisfério Sul
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SES usa material didático para conscientizar crianças
FOTO:  Ilustração

O projeto  ‘Campanha de Comba-
te à Dengue’ contempla alunos matri-
culados no Ensino Fundamental II das 
escolas públicas estaduais com um 
trabalho de educação voltado para 
conscientização sobre como evitar a 
proliferação do mosquito transmissor 
da doença.

Atualmente, o Fundamental II 
tem inscritas 103.803 crianças que 
serão transformadas em agentes mul-
tiplicadores junto às suas famílias e à 
comunidade onde vivem com o uso 
das informações que terão no projeto 
educacional.

O trabalho com as crianças come-
çou no último trimestre do ano pas-
sado, e já chegou nos municípios das 
regiões do Brejo e Sertão, envolvendo 
Água Branca, São Sebastião do Umbu-
zeiro, Zabelê, Aparecida e Marizópolis.

O setor de Vigilância em Saú-
de da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) informa que a estratégia de uti-
lizar crianças nesse trabalho se justifi-
ca pelo poder de convencimento que 
elas têm. Ou seja, o que aprendem na 
escola levam para casa e cobram bons 
hábitos e costumes dos pais, dos vizi-
nhos  e dos colegas. Isso é muito útil 
no combate aos criadouros do vetor 
da dengue.

Para a SES, o trabalho desenvolvi-
do junto às crianças também é funda-
mental porque as coloca desde cedo 
em contato com uma lógica impor-
tante no combate à dengue: a de que o 
essencial é ter uma atitude preventiva 
e responsável. O material educativo é 
distribuído principalmente em muni-
cípios que apresentam epidemia da 
dengue, a exemplo de João Pessoa.

Boletim 
O último boletim epidemiológi-

co com os casos de dengue no Estado 
mostram que 14 municípios respon-
dem por mais de 74,3% das notifica-
ções. A capital, com 4.159 casos, lidera 
o ranking, seguida de Cabedelo, com 
1.435. Patos tem 473, Bayeux tem 
246 e Catolé do Rocha 185 casos. No 
momento, o Estado mantém uma par-
ceria com todos os municípios para 
combater a doença.

O Estado apresentou 10.407 no-
tificações até o dia 13 de setembro, 
mas 2.162 já foram descartadas. São 
4.827 notificações de dengue clássica, 
111 casos de dengue com complica-
ção, e 46 casos de febre hemorrágica 
da dengue.

Quanto aos óbitos, a Paraíba, até 
o momento, confirmou sete (um ocor-
reu em Itabaiana no mês de março, 
um em Patos, no mês de abril, dois em 
João Pessoa, no mês de junho, um em 
Bayeux e dois em João Pessoa no mês 
de julho). Desse total, quatro tiveram 
o quadro de febre hemorrágica da 
dengue (FHD), e três de dengue clás-
sica com complicação (DCC). Três óbi-
tos continuam em investigação, dois 
em João Pessoa e um no município do 
Conde.

Investimento 
Estados e municípios têm recur-

sos destinados ao investimento na 
prevenção das doenças transmissí-
veis, a exemplo de dengue, coquelu-
che, meningite e outras. E não trans-
missíveis, como tabagismo, diabetes 
e outras, com ação planejada e com 
execução durante todo o ano.

 Como estabelece a portaria 
2.557, de 2011, os municípios e esta-
dos receberam recursos específicos 
para investir em ações no combate à 
dengue, seja por meio do controle ve-
torial (fumacê, veneno e outros equi-
pamentos) ou ações educativas em 
parceria com ONGs ou escolas. O Es-
tado recebe repasses quadrimestrais, 
onde o volume maior é investido em 
ações de vigilância ambiental e epide-
miológica (contra as doenças de agra-
vos e não transmissíveis).

 A aquisição da nova versão do ma-
terial educativo se deu por meio de ine-
xigibilidade de licitação pelo fato da 
empresa DCL (Difusão Cultural do Livro 
Ltda.) atender aos objetivos técnicos 
traçados pela Gerência Executiva de Vi-
gilância em Saúde da Secretaria de Esta-
do da Saúde. 

E, ainda, deter exclusividade na 
edição, publicação, distribuição e co-
mercialização da obra ‘Campanha de 
Combate à Dengue’, da autora Mayre 
Barros Custódio Vigna. A empresa for-
necedora fica responsável pela capaci-

tação dos agentes comunitários e pro-
fessores que repassarão as informações 
aos estudantes.

De acordo com declaração emitida 
pela Câmara Brasileira de Letras (CBL), a 
empresa detém a exclusividade em todo 
o território nacional, o que atende as exi-
gências do artigo 25, inciso I, bem como 
ao artigo 26, parágrafo único inciso III, da 
Lei Federal 8666/93 quanto à justificativa 
do preço, uma vez que o mesmo produ-
to apresenta-se com valor de aquisição 
equivalente a R$ 49,90 no site da edito-
ra e a SES adquiriu 100 mil conjuntos do 

material educativo com valor de R$ 35,00 
cada, obtendo um desconto de aproxima-
damente 30%.

São 100 mil livros paradidáticos, 
contendo jogos de labirinto, jogos de 
sete erros, jogos de colorir com quatro 
modelos; 100 mil cartelas adesivas; 100 
mil cartelas quebra-cabeças tipo 1; 100 
mil cartelas quebra-cabeças tipo 2; 100 
mil jogos de cartas de tabuleiro; 100 mil 
cartelas de jogo de cartas; 100 mil fichas 
de visitas; 100 mil bandeiras de identi-
ficações e 100 mil caixas-maletas para 
comportar o material. 

Ação terá agentes comunitários

Medidas para eliminar os criadouros

lNão deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo de água;
lNão deixar água acumulada sobre a laje de sua residência;
lNão deixar a água parada nas calhas da residência. Remover folhas, galhos ou qualquer material que impeça a circulação 

da água.
lA vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar estas vasilhas sempre secas ou cobri-las 

com areia;
lCaixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo vale para poços 

artesianos ou qualquer outro tipo de reservatório de água;
lVasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) beber água não devem ficar mais do que um dia com a água sem tro-

car;
lAs piscinas devem ter tratamento de água com cloro (sempre na quantidade recomendada). Piscinas não utilizadas devem 

ser desativadas (retirar toda água) e permanecer sempre secas;
lGarrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, vasilhas, copos) devem ser armazenados em locais cobertos e sempre de 

cabeça para baixo. Se não forem usados devem ser embrulhados em sacos e descartados no lixo (fechado).
lNão descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada;
lAs bromélias costumam acumular água entre suas folhas. Para evitar a reprodução do mosquito, o ideal é regar esta planta 

com uma mistura de 1 litro de água e uma colher de água sanitária.
lSempre que observar alguma situação (que você não possa resolver), avisar imediatamente um agente público de saúde 

para que uma medida eficaz seja tomada. 

Saiba Mais

l19 de novembro é o Dia Nacional de Combate à Dengue.



Meio ambiente
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A partir das 11h49 
deste sábado tem início a 
primavera (que tem como 
característica principal as 
flores) no Hemisfério Sul, 
região da terra onde está 
localizado o Brasil. Na Pa-
raíba, a previsão feita pela 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado (Aesa) 
é de que a temperatura va-
rie entre 17ºC e 36ºC até o 
dia 21 de dezembro, quando 
então começa o verão.

De acordo com a meteo-
rologista da Aesa, Marle Ban-
deira, por estar localizada 
próximo à linha do Equador, 
a Paraíba não sofre variações 
climáticas acentuadas du-
rante este período.

“Na Paraíba, a primave-
ra coincide com o período 
de estiagem, onde as chuvas 
ficam bastante reduzidas. 
Nesta estação, as tempera-
turas variam de mínimas de 
17ºC na região do Cariri, às 
máximas de 36ºC no Sertão”, 
esclareceu Marle Bandeira.

Outras características, 
nesta é época do ano, são 
o florescimento de várias 
espécies de plantas (daí o 
nome de estação das flores) 
e a presença de dias mais 
longos e noites mais curtas. 
“Além disso, a temperatu-
ra do ar começa a entrar 
em gradativa elevação até 
a chegada do verão”, acres-
centou Marle.

Para algumas regiões 
do país, a primavera tam-
bém é marcada pelo início 
do horário de verão, que 
este ano deve acontecer 
entre os dias em 21 de ou-
tubro até 17 de fevereiro 
de 2013. Mas os paraibanos 
não vão precisar adiantar 
os relógios em uma hora, 
apenas os moradores das 
regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste do país, além de 
Distrito Federal e do Estado 
da Bahia. O objetivo é apro-
veitar os dias mais longos, 
com mais tempo de luz so-
lar, para economizar ener-
gia elétrica.

Inverno
Em 20 de julho, a partir 

das 20h (horário de Brasí-
lia), o inverno teve início no 
Brasil, segundo informou 
o Observatório Nacional 

(ON). A estação terminou às 
11h49 de hoje neste dia 22 
de setembro, quando tem 
início a primavera. Confor-
me o observatório, o início 
das estações é marcado pelo 
comprimento do dia e da 
noite.

“A entrada do verão e do 
inverno é marcada, então, 
pelo solstício – comprimen-
to diferente do dia e da noite 
–, enquanto a primavera e o 
outono são marcados pelo 
equinócio – dia e noite com 
comprimento igual.” O ON 
explica ainda que a pala-
vra solstício vem do latim, 
que significa ‘sol parado’. E 
equinócio significa ‘noites 
iguais’, quando o número de 
horas do período do dia é 
igual ao número de horas do 
período da noite.

Na passagem do outono 
para o inverno, ocorre a noi-
te mais longa do ano e o dia 
mais curto. Em Brasília, o ON 
registra a escuridão a partir 
das 17h49 e prevê o início da 
claridade às 6h37 de ama-
nhã (uma noite de 12 horas e 
48 minutos). Com menos sol 
(menos energia), as massas 
de ar são menos aquecidas – 
o que favorece a diminuição 
das temperaturas.

Hemisfério Norte
O oposto se verifica nos 

países do Hemisfério Norte, 
onde começa o verão. A mes-
ma dinâmica oposta é verifi-
cada de forma mais acentuada 
nos extremos da Terra (lati-
tudes maiores). Quanto mais 
longe da Linha do Equador 
maior a variação.

Segundo Luiz Caval-
canti, chefe do Centro de 
Análise e Previsão do Tem-
po do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), 
a previsão para o inverno 
feita no mês passado indi-
cava que a estação seguiria 
os “padrões normais”de 
temperatura e de regime 
de chuva observados anu-
almente – como a tempera-
tura baixa na Região Sul e a 
estiagem na Região Norte.

Segundo a física Josi-
na Oliveira do Nascimento, 
o homem observa o clima 
e a passagem das estações 
desde antes de Cristo, por 
causa da atividade agrícola. 
Os nomes das estações são 
herdados do latim. Segundo 
o Dicionário Houaiss, a pala-
vra inverno tem origem na 
palavra hibernum.

Primavera tem início neste sábado 
beleza das flores

Estação começa às 11h49 
e vai até dezembro 
no Hemisfério Sul fitoterápico para 

coluna é apreendido

Brasília – A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) in-
formou que 19 frascos do produto 
Harp 100 foram apreendidos na 
cidade de Votuporanga (SP). Sus-
penso desde dezembro de 2009 
por não ter registro, o Harp 100, 
segundo a agência, tem sido comer-
cializado sob a alegação de ser um 
medicamento fitoterápico.

De acordo com a Anvisa, o 
comércio do produto é feito pela 
internet, por pessoas que se dizem 
representantes e que abordam os 
usuários individualmente. O órgão 
alertou que a propaganda do Harp 
100 informa que ele é indicado para 
dores crônicas de coluna e para 
doenças como artrite, artrose e 
reumatismo.

Segundo a Agência, a polícia 
de Votuporanga investiga um caso 
de morte suspeita, uma vez que a 
vítima fazia uso do produto. O pai 
da vítima também foi internado com 
os mesmos sintomas após fazer uso 
do Harp 100.

Ainda de acordo com a Anvisa, 
o Conselho Regional de Farmácia de 
São Paulo formalizou uma denúncia 
contra o medicamento sem registro. 
Há suspeita de que ele contenha 
corticoide, além de outros anti-
inflamatórios.

Foto: Evandro Pereira

A primavera chega e traz com ela a mudança climática. A tem-
peratura aumenta e, em virtude desse fator, algumas doenças são 
mais características dessa época, como é o caso da varicela. Ano pas-
sado foram registrados na Paraíba 1.346. Neste ano, os números 
mais recentes dão conta de 297 casos. 

A varicela ou catapora, como é popularmente conhecida, é uma 
infecção causada pelo vírus varicela-zóstere. Ela é mais comum em 
menores de 15 anos de idade. Em adolescentes e adultos, em geral, 
o quadro clínico é mais acentuado. Já para mulheres gestantes e 
recém-nascidos, as complicações podem ser mais graves.

A maioria das crianças com catapora apresenta, além de coceira 
e mal-estar, sintomas como febre, dor de cabeça, dor de barriga ou 
perda de apetite de um a dois dias antes das famosas erupções apa-
recerem. Esses sintomas duram de dois a quatro dias após se mani-
festarem. Estima-se que uma criança comum, chegue a desenvolver 
de duzentas e cinquenta a quinhentas pequenas bolhas na pele. 

Segundo a doutoranda em Enfermagem, Débora Trigueiro, o ví-
rus causador da catapora aloja-se no nariz e na garganta e é expelido 

no ar quando uma pessoa infectada espirra, tosse ou fala. Ele também 
está presente nas bolhas e erupções da pele. As pessoas com catapora 
podem transmitir a doença de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, 
e até que todas as bolhas tenham formado crosta, normalmente em 
aproximadamente cinco dias. Entretanto, pessoas imunodeprimidas 
podem transmitir a doença por mais tempo.Os sintomas normalmen-
te aparecem de 10 a 21 dias depois do contato com o vírus. 

Terapia
O tratamento deste tipo de enfermidade é feito à base de antia-

lérgicos e banhos de permanganato de potássio. “É importante que 
a pessoa que está cuidando do doente, tenha sempre cuidados com 
a higiene, principalmente das mãos”, acrescenta, Débora Trigueiro. 

De acordo com a previsão do Ministério da Saúde, a partir do 
próximo ano, a vacina contra a catapora passará a ser distribuída 
gratuitamente na rede pública de saúde. Ela será inserida na tríplice 
viral, que protege contra rubéola, sarampo e caxumba, tornando-se 
então a tetraviral. 

Atualmente, a imunização contra varicela não faz parte do ca-
lendário vacinal, criado pelo órgão, e só é disponibilizada à popula-
ção em clínicas particulares.

Doenças características da mudança climática

Floradas dão o tom à primavera que concincide com o período de redução das chuvas no Brasil

Nádya Araújo
Especial para A União

CfMV rejeita oferta 
de consulta em sites

Brasília – O Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) diz ser 
ilegal a venda de serviços médico-
veterinários em sites de compras 
coletivas. De acordo com o órgão, 
esse tipo de oferta configura in-
fração ética. Além disso, o Conselho 
informa: quem oferece o serviço 
pode sofrer advertência e até cas-
sação do registro profissional.

O presidente do Conselho, 
Benedito Fortes, considera antiética 
a venda de consultas veterinárias, 
por preços baixos, nos sites de 
compras coletivas e provoca uma 
concorrência desleal. Segundo ele, 
o serviço médico-veterinário não 
pode ser banalizado. “Não se pode 
oferecer serviços médicos como 
se fosse comércio. É como vender 
uma prescrição médica. Não se pode 
avaliar virtualmente um paciente, 
sem saber o histórico de saúde do 
animal e com que tipos de animais 
ele convive”, disse o presidente.

Apesar de consideradas ilegais 
pelo Conselho, os serviços médico-
veterinários constam entre as ofer-
tas de alguns sites. Recentemente, 
o site ClickOn ofertou em sua página 
na internet consultas veterinárias 
por preço inferior ao habitualmente 
cobrado pelas clínicas. O anúncio, 
esgotado, apresentava o título "Ca-
priche no Seu Pet" e anunciava um 
pacote com banho, hidratação, tosa 
completa e consulta veterinária, por 
R$ 15. Atualmente, o preço cobrado 
por uma consulta com veterinário 
varia de R$ 70 a R$ 120. A asses-
soria de imprensa do ClickOn infor-
mou, no entanto, que não tem um 
histórico de ofertas de serviços 
desse tipo. O site disse ainda que 
toda e qualquer oferta atende à leg-
islação vigente, inclusive o Código 
de Defesa do Consumidor. 

O grupo deu a seguinte respos-
ta: “Para assegurar que fatos como 
esse não ocorram, o ClickOn man-
tém a postura de oferecer somente 
serviços que estejam de acordo com 
a legislação vigente e com o Código de 
Defesa do Consumidor. Essa oferta foi 
um caso isolado. Ela passou pelo con-
trole porque, na verdade, se tratava da 
venda de serviços de banho e tosa.
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Fórum da bicicleta
Evento internacional busca incentivar o uso

Rio de Janeiro - Reforçar 
a cultura da bicicleta como 
meio de transporte é o prin-
cipal objetivo do 2º Fórum 
Internacional da Mobilidade 
por Bicicleta (BiciRio), que a 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente promove a partir 
de amanhã, na capital flumi-
nense.

O secretário Altamiran-
do Moraes adiantou que o 
evento começou informal-
mente hoje com o lançamento 
do primeiro mapa cicloviário 
da cidade do Rio de Janeiro, 
destinado aos turistas nacio-
nais e estrangeiros.

“Você tem todas as atra-
ções turísticas do Rio de Ja-
neiro e como chegar até elas 
de bicicleta. Tem todas as ro-
tas. Se você tiver algum pro-
blema, há indicação de onde 
está delegacia, hospital, onde 
você pode consertar a bicicle-
ta”. O mapa terá distribuição 
gratuita e informará também 
as regras para uso da bicicle-
ta no município. “O mapa vai 
entrar no portfólio da cida-
de”, disse.

Hoje, segundo Moraes, a 
SuperVia, concessionária que 
explora o transporte ferroviá-
rio urbano, a exemplo do que 
ocorreu com o Metrô do Rio, 
vai permitir a entrada gra-
tuita de bicicletas nos trens, 
nos fins de semana. “A pessoa 
poderá entrar com sua bici-
cleta no trem,  saltar em uma 
estação e fazer a complemen-
tação [do percurso] com a bi-
cicleta”.

Programação
A programação do fórum 

será aberta hoje, pela manhã, 
com um passeio ciclístico que 
sairá do Museu de Arte Mo-
derna, no Parque do Flamen-
go, até o Mourisco, em Bota-
fogo, retornando ao parque. 

FOTO: Divulgação

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – Mes-
mo antes da Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20), que ocor-
reu em maio passado, 
no Rio de Janeiro, o mu-
nicípio já tinha decidido 
fazer da bicicleta um dos 
principais meios de trans-
porte da cidade. Em qua-
tro anos, a prefeitura am-
pliou em 120 quilômetros 
(km) a rede de ciclovias e 
ciclofaixas do município 
que, de 150 km em 2008, 
já soma 270 km.

A meta é ampliar para 
300 km até o fim do ano 
e, até 2016, ano das Olim-
píadas no Rio, chegar a 
450 km. Para José Lobo, 
presidente da organização 
não governamental (ONG) 
Transporte Ativo, que esti-
mula o uso de bicicletas na 
cidade, os números ainda 
longe do ideal.

Ele destaca, no en-
tanto, que o tamanho da 
malha cicloviária não está 
entre os maiores desa-

fios para quem opta pela 
bicicleta como meio de 
transporte no Rio de Ja-
neiro. Segundo Lobo, um 
dos principais problemas 
enfrentados pelos ciclistas 
é o desrespeito dos moto-
ristas.

Motoristas educados
“Capitais como Ams-

terdã [na Holanda] e 
Copenhague (na Dina-
marca), onde o uso da bi-
cicleta é gigantesco, não 
têm uma malha muito 
maior do que a nossa. O 
que acontece lá é que os 
motoristas são educados. 
Todas as ruas e pessoas es-
tão preparadas para lidar 
com o ciclista, então, você 
pode circular na cidade 
inteira com segurança, in-
dependentemente de ter 
uma estrutura segrega-
da (para o ciclista)”, disse 
Lobo.

Segundo ele, a cons-
cientização dos motoris-
tas é fundamental por-
que, em determinados 

lugares, não há como 
instalar ciclovias. Nessas 
áreas, os ciclistas precisam 
dividir espaço com carros 
e ônibus. “A gente nunca 
vai conseguir ter ciclovias 
na cidade inteira. As pes-
soas precisam saber que 
aquela bicicleta que está 
no trânsito não está atra-
palhando, mas ajudando 
o trânsito a fluir melhor”.

Outro problema cita-
do é a falta de estaciona-
mentos específicos para 
bicicletas, os chamados bi-
cicletários. Ele explica que 
esses serviços são funda-
mentais para que as pes-
soas passem a usar mais 
a bicicleta como meio de 
transporte e, também, 
para facilitar a integra-
ção com ônibus, trens, 
barcas e metrôs. “A bici-
cleta é um grande veículo 
de bairro, para distâncias 
de 3 a 5 quilômetros. Por 
isso, é importante estar 
integrada ao transporte 
público. Eu posso pedalar 
até o metrô ou o terminal 

de ônibus, mas, muitas 
vezes, não tenho onde 
guardar a bicicleta. Uma 
legislação do ano passa-
do liberou os ciclistas para 
prender as bicicletas nos 
postes, mas não é a mes-
ma coisa”, disse.

Segundo o subsecre-
tário municipal do Meio 
Ambiente do Rio, Altami-
rando Moraes, há mais de 
3 mil bicicletários públicos 
(nos quais é possível esta-
cionar pelo menos duas 
bicicletas por vez) na cida-
de. Até a Copa do Mundo 
de 2014, a proposta é ins-
talar mais mil.

Ele explica que a pre-
feitura também facilitou 
o processo para que o 
comércio instale bicicle-
tários nas calçadas. Bas-
ta solicitar a instalação, 
por e-mail, para a Secre-
taria de Meio Ambiente. 
Moraes informou ainda 
que a prefeitura instalou 
bicicletários em diversas 
estações de trem e metrô 
da cidade.

Desrespeito ao ciclista e falta de bicicletários

O passeio já tem mais de  20 
mil inscritos até agora. “Vai 
ser um grande passeio para 
incentivar e consolidar cada 
vez mais a questão da bicicle-
ta como meio de transporte 
complementar e alternativo 
na cidade”.

Amanhã, serão feitas visi-
tas técnicas para mostrar aos 
participantes do fórum que é 
possível fazer a integração da 
bicicleta com os demais meios 
de transporte público, “na ten-
tativa de retirar mais veículos 
individuais da cidade”. Na 
próxima teça-feira,  haverá 
palestras e debates técnicos, 
no Centro Empresarial Rio. 
Na oportunidade, serão apre-
sentadas experiências de pro-
jetos implantados em outras 
cidades do Brasil e do mundo.

A cidade do Rio de Ja-
neiro é líder no país em qui-
lômetros de ciclovias cons-
truídas. Altamirando Moraes 
disse que o município conta 
atualmente com 282 quilô-
metros de malha cicloviária 
em operação e deverá alcan-
çar 300 quilômetros antes 
do final do ano. O objetivo 
a cada ano é somar mais 50 
quilômetros, de modo a che-

gar a 2016 com 450 quilô-
metros de ciclovias. “A meta 
é chegar, pelo menos, a 10% 
das pessoas que usam a bi-
cilcieta como meio de trans-
porte na cidade. Isso dá mais 
de 2 milhões de viagens de 
bicicleta por dia”. Hoje, são 
feitas 1 milhão de viagens 
diárias de bicicleta no Rio 
de Janeiro, considerando o 
sistema de bicicletas de alu-
guel e o deslocamento das 
pessoas com suas próprias 
“magrelas”.  

Efeito estufa
O secretário lembrou, 

ainda, que  além de constituir 
uma alternativa de  transpor-
te, a bicicleta contribui para 
a redução dos gases de efeito 
estufa. Metodologia desen-
volvida pelo Banco Mundial 
(Bird) está sendo aplicada 
pela secretaria para ver como 
o uso da bicicleta está re-
duzindo a emissão de gases 
poluentes na cidade. “A gente 
tem uma meta de chegar até o 
final do ano emitindo menos 
8% do que emitia em 2005”.

O objetivo é mostrar que 
a cidade pode crescer de ma-
neira sustentável. “E o uso da 

bicicleta contribui para isso”. 
Estudo que está sendo ela-
borado pela prefeitura, em 
parceria com o  Banco Mun-
dial e a Coordenação de Pro-
gramas de Pós-Graduação de 
Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Co-
ppe-UFRJ), vai calcular a di-
minuição de gases poluentes 
alcançada com a utilização da 
bicicleta, nos últimos anos.  

O 2º Fórum Internacio-
nal  da Mobilidade por Bici-
cleta (BiciRio) ocorre dentro 
da Semana Nacional do Trân-
sito. A agenda técnica terá 
mais de 300 participantes. 
Ela será aberta  pelo vice-pre-
sidente da Federação Euro-
peia de Ciclismo (ECF, na sigla 
em inglês), Frans Van Schoot. 
A entidade representa mais 
de 100 cidades europeias e 
responde pela organização 
da Conferência Internacional 
Velo-City Global. 

O secretário acredita que 
a vinda de Van Schoot ao Rio 
pode levar esse evento mun-
dial a ser realizado, pela pri-
meira vez, fora da Europa, na 
capital fluminense. “A gente 
está planejando fazer isso  até 
2016”.

Bicicleta contribui para redução dos gases poluentes e constitui uma alternativa de transporte



Reciclagem na moda

A FEIRA DO EMPREENDEDOR, que termina 
hoje no Forrock, às margens da BR-230, está 
contando com o Espaço “Economia Criativa”, onde 
alunos de Design de Moda, do Unipê, sob a coor-
denação da professora Gabriela Maroja, participam 
de oficina de bijuterias ministradas pela artista 
plástica Larissa Uchôa.

Na programação do evento, hoje às 20h30,  ha-
verá desfile de acessórios produzidos pelos alunos 
com lixo eletrônico e sucata. Vale a pena conferir!

FOTO: Goretti Zenaide

Boas práticas
QUATRO PRÁTICAS desenvolvidas e implantadas no 

Tribunal do Trabalho da Paraíba foram apresentadas no II 
Encontro de TRTs do Norte e Nordeste, encerrado ontem 
em São Luís do Maranhão.

Os trabalhos paraibanos estão alinhados aos temas 
gestão da comunicação socioambiental, do processo ad-
ministrativo e judicial, gestão estratégica, tecnologia da 
informação e de pessoas.

José Elias e Vanessa Metri no Panorâmico do Clube Cabo Branco

Designer de moda e 
top model Patrícia dos 
Anjos, Sras. Leda Regina 
Borborema Cunha Lima, 
Margareth Candeia e 
Rejane Moreira, escrito-
ra Elizabeth Marinheiro, 
engenheira Maria do 
Socorro Souto, empre-
sários Marco Antônio 
Simplicio e Kátia Mota, 
bioquímica Maria do 
Socorro Palhano.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Cinema-verdade? Pre-
firo o cinema-mentira. A 
mentira é sempre mais in-
teressante que a verdade”

“Gosto de cinema 
porque cada dia é diferente 
do outro. Sou muito 
irrequieta”

FEDERICO FELLINI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   As estrelas Emma Watson, Kim 
Kardashian, Rihanna e Beyoncé foram 
fotografadas nos últimos meses usando 
um mesmo modelo de sandália criada 
pelo estilista Tom Ford.
   O acessório parece ser a bola 
da vez da preferência das celebri-
dades, feitas com couro de bezerro, 
polido à mão, presa no tornozelo 
com uma corrente dourada. O par 
da belezinha custa 1.300 dólares, 
ou seja, R$2.630,00, mas não está 
à venda no Brasil.

Zum Zum Zum
   Suzana Brindeiro convidando para manhã gastronômica no Espaço 
Gourmet da Maison du Chef, em Manaíra. A aula almoço ensinará como fazer 
uma alcatra recheada com molho de ferrugem e iscas de frango ao molho de 
gorgonzola.

   Na última quinta-feira, festejaram Bodas de Ouro, o promotor Ginaldo 
Ferreira Soares e Amélia Barroso Soares. 

   Auxiliadora Cardoso convidando para conferir a coleção primavera-verão 
da Baú Chic, no Esquina 200, em Tambaú. Com muito brilho, dourado, cores cítricas 
e rendas.

Hoje é dia de festa para a matriarca Linê Marinho Gomes que comemora aniversário ao lado da 
tetraneta Luna, da bisneta Gabriela, da filha Lúcia e da neta Lucimar

A estilosa Patrícia dos Anjos é a aniversariante de hoje

Investimentos italianos

UM GRUPO DE NOVE executivos italianos foi rece-
bido, na última quinta-feira, pelo vice-governador Rômulo 
Gouveia na sede da Companhia de Desenvolvimento da 
Paraíba, acompanhados da diretora de Operações da 
Cinep, Eriene Rafael de Sousa Suassuna.

Oriundos da Província de Pescara, na região de Abru-
zzo, na Itália central, os executivos atuam há mais de 20 
anos no ramo da construção civil e estão interessados 
em investir neste setor na Paraíba.

FOTO:Goretti Zenaide

Escritora Elizabeth Marinheiro, que hoje aniversaria e a primeira-dama 
de Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rêgo

Laços e tiaras
UM CURSO PRÁTICO 

no Espaço de Desenvolvi-
mento Infantil Baby´s Cool, 
no Bessa, vai ensinar às 
mães como fazer laços e 
tiaras para os cabelos de 
suas filhinhas. A oficina 
é voltada também para 
pessoas interessadas em 
confeccionar artigos per-
sonalizados e a produção 
será vendida com renda 
revertida para o Hospital 
Napoleão Laureano.

FOTO: Goretti Zenaide

Trilha no Jardim Botânico
O JARDIM BOTÂNICO DE JOÃO PESSOA,  vincu-

lado à Sudema, realiza hoje uma trilha fotográfica em 
comemoração ao Dia de Defesa da Fauna.

O evento será composto de atividades educati-
vas e recreativas, além de trilhas para a visualização 
de animais da Mata do Buraquinho, onde cada fotó-
grafo, profissional ou amador, poderá registrá-los e 
inscrever seu trabalho na exposição. Será no horário 
das 9h às 10h, pela manhã e das 14h às 15h à tarde.

Idosos
A TRADICIONAL 

Feira do Lar da Pro-
vidência “Carneiro da 
Cunha” acontece até 
amanhã naquela en-
tidade, localizada na 
Av. Santa Catarina, no 
Bairro dos Estados.

Com o tema “100 
anos cuidando de quem 
cuidou”, o evento faz 
parte das comemora-
ções dos 100 anos da 
instituição, presidida 
pela Irmã Raimunda 
e tem por objetivo 
arrecadar recursos 
para ajudar na sua 
manutenção e dar mais 
qualidade de vida aos 
idosos, que hoje so-
mam 113.

Dia sem carro
UM PASSEIO CICLÍSTICO comemora hoje o Dia Mun-

dial Sem Carro, iniciativa do Yázigi João Pessoa onde será 
a concentração às 7h, com café da manhã para os parti-
cipantes. O percurso de 12km, saindo da escola na Av. Rui 
Carneiro, seguirá até a Praça da Independência, no Centro, 
retornando até o Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

O evento faz parte da programação da Semana de 
Educação para o Trânsito, da Semob, e da Campanha de 
Cidadania Sports for Life.

Fórum Empresarial
EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS do trade turístico 

paraibano vão se encontrar no II Fórum Empresarial de 
Turismo de João Pessoa, que será realizado no próximo 
dia 28, no auditório da Estação Cabo Branco. 

O evento contará com a presença da consultora cor-
porativa de Turismo, Vaniza Schuler, que presta consultoria 
a Embratur e ao cônsul dos EUA, Usha Pitts.

Foto na Praça

 A CASA DAS ARTES 
Visuais promove hoje a 
segunda edição do Proje-
to Foto na Praça, das 10h 
às 18h, na Praça Alcides 
Carneiro, em Manaíra.

No próximo dia 27, 
a CAV realiza vernissage 
da exposição “Retinian-
do-me”, do jornalista 
paraibano e diretor de 
fotografia, João Beltrão. 
O evento faz parte do 
calendário do Setembro 
Fotográfico.

Festa para Linê
A MATRIARCA  Linê 

Marinho recebe hoje 
para festivo almoço no 
restaurante Sal & Brasa, 
localizado no bairro do 
Bessa.

O encontro, co-
ordenado por uma de 
suas filha, Lúcia Padilha,  
marcará a comemoração 
do seu aniversário e Linê 
aproveita para reunir 
sua numerosa família e 
amigas leais.

Samba

 PARA QUEM CURTE 
um bom samba, a pedida 
de hoje é o Samba da 
Vela, que acontece no bar 
Vila São Paulo, no bairro 
do Bessa. 

No palco, o grupo 
Pura Raiz e Mirandinha, 
tendo como convidada 
especial a cantora per-
nambucana, radicada na 
Paraíba, Polyana Resende. 
O ingresso é R$20,00 e 
começa às 16h, terminan-
do quando a vela apagar.

   O restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco, realiza 
hoje o seu tradicional jantar dançante com animação da Banda Black Tie.
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PB promove inclusão produtiva
comunidades rurais

mulheres paraibanas 
estão com rendimento 
21% maior, aponta Pnad

Página 14

O Governo do Estado 
deu início, ontem, ao proces-
so de mecanização de baixo 
impacto nas propriedades 
rurais que têm a agricultura 
familiar como atividade prin-
cipal. O governador Ricardo 
Coutinho fez a entrega de 
23 tratores e implementos 
agrícolas para promover a 
inclusão produtiva em assen-
tamentos e comunidades ru-
rais paraibanas, benefician-
do mais de 2,3 mil famílias 
de comunidades rurais de 
diversas regiões do Estado, 
e anunciou que o próximo 
passo será a implantação de 
projetos de irrigação, cujas 
bombas serão movidas à 
energia solar. Ele ainda en-
tregou 225 títulos de pro-
priedade de terra às famílias 
dos assentamentos Tainha e 
Mulunguzinho, no município 
de Araçagi. 

A solenidade de entre-
ga dos tratores e dos títu-
los de terra aconteceu na 
Praça João Pessoa, onde 
logo cedo os produtores 
rurais organizaram uma 
feira agroecológica e as 
entidades governamentais 
montaram uma exposição 
das tecnologias e serviços 
prestados visando o forta-
lecimento da agricultura 
familiar. Somente na aqui-
sição dos tratores e im-
plementos agrícolas foram 
investidos R$ 3,7 milhões. 
Também na solenidade fo-
ram entregues 100 mil ale-
vinos e mudas de caju anão 
precoce.

“Este é um grande in-
vestimento para poder fa-
zer com que a agricultura 
familiar esteja cada vez mais 
presente na pauta políti-
ca e econômica do Estado. 
Não está escrito em canto 
nenhum que a agricultura 
familiar seja apenas uma 
atividade para subsistência. 
Ela é uma atividade para 
produção de média escala 
e, se nós conseguirmos im-
plantar uma mecanização 
de baixo impacto, vamos 
ter capacidade de aumentar 
a produção, não somente 
para o mercado seguro das 
compras diretas dos órgãos 
públicos, mas também para 
o próprio mercado privado”, 
ressaltou o governador Ri-
cardo Coutinho.

Na ocasião, ele anun-
ciou que a irrigação será o 
próximo foco do Governo 
do Estado dentro do pro-
cesso de mecanização de 
baixo impacto. Para isso, o 
Governo do Estado vem re-
alizando estudos junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil 
com o objetivo de viabilizar 
o financiamento de kits de 
energia solar que vão movi-
mentar as bombas e irrigar 
as culturas dos agricultores 
familiares. Segundo Ricardo 
Coutinho, esta á uma forma 
de baratear os custos da irri-
gação, à qual considera fun-
damental para a agricultura 
familiar. E disse ainda que 
outra meta é criar pontes 
entre a produção no campo 
e o mercado.

Governo entrega 
equipamentos agrícolas 
e títulos de propriedade

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Coordenador nacional do MST elogia iniciativa
O coordenador nacional do 

Movimento dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais Sem Terra 
(MST), João Pedro Stédile, mani-
festou a sua satisfação em poder 
testemunhar um ato importante 
para a agricultura camponesa e 
familiar, não somente da Paraí-
ba, mas do Nordeste e do Brasil. 
“São gestos e atos como esse que 
representam a possibilidade da 
classe camponesa ir acumulando 
força, conquistando direitos e 
servindo de exemplo para outras 
comunidades e para outros Esta-
dos”, enfatizou.

Na ocasião, Stédile solicitou 
ao governador Ricardo Coutinho 
a realização de um convênio en-
tre o Governo do Estado, o BN-
DES e o MST para implantar o 
programa de agroindústrias, que 
tem como objetivo a instalação 
em cada comunidade rural e nos 
assentamentos de agroindústrias 

do leite, da carne, do frango, 
das frutas, entre outras. “Só com 
agroindústrias nós conseguimos 
agregar valor e aumentar a ren-
da do agricultor e desenvolver 
o Estado”, argumentou, adian-
tando que esse programa vem 
sendo implantado em nível na-
cional.

Ao falar em nome dos agri-
cultores, Euzébio Cavalcante 
agradeceu em versos a entrega 
dos tratores e dos títulos de ter-
ra, enquanto o monsenhor Luís 
Pescarmona, da Comissão Pas-
toral da Terra, destacou a força 
e a união dos agricultores para 
conseguirem a posse da terra e 
solicitou ao governador Ricardo 
Coutinho que os próximos títu-
los sejam de terras com mais de 
5 hectares, a fim de evitar que a 
área seja comercializada.

O presidente da Associação 
dos Irrigantes das Várzeas de 

Sousa, Francisco Dias, comemo-
rou a entrega dos tratores, além 
de carros e motos, e agradeceu a 
iniciativa do Governo do Estado. 
“Essas máquinas vão engrande-
cer o nosso projeto de irrigação e 
ajudar muito a nós irrigantes na 
nossa produção”, declarou.

Já o presidente da Associa-
ção de Agrovilas de Mulunguzi-
nho, Ivanildo Torquato, destacou 
que há dez anos os agricultores 
vinham lutando pela posse da 
terra com muita dificuldade, por 
isso agradecia ao governador Ri-
cardo Coutinho, bem como aos 
servidores estaduais que contri-
buíram para isso. “É muito im-
portante para a gente ter um 
pedaço de terra separado, docu-
mentado para tudo que a gente 
precisar”, comentou.

associações 
Foram beneficiadas com 

tratores e implementos agríco-
las 23 associações comunitárias 
rurais dos municípios de Apa-
recida, Araruna, Barra de San-
ta Rosa, Boa Ventura, Boquei-
rão, Camalaú, Casserengue, 
Catingueira, Condado, Mari, 
Matureia, Olho D’água, Pedra 
Branca, Pitimbu, Remígio, Ria-
chão do Poço, Salgado de São 
Félix, São José de Espinharas, 
Sossego e Sousa.

Títulos de Terra
Os 225 títulos de terra bene-

ficiaram igual número de famílias 
residentes nos assentamentos 
Tainha e Mulunguzinho, do mu-
nicípio de Araçagi. Atualmente, 
a área regularizada está avaliada 
em R$ 5 milhões, com a constru-
ção de casas e outras benfeitorias 
nas comunidades. A área total do 
assentamento corresponde a 320 
hectares de terra.

Os produtores rurais organizaram uma feira agroecológica na Praça João Pessoa, onde aconteceu a solenidade de entrega dos tratores e dos títulos de terra

Somente na aquisição dos tratores e implementos agrícolas foram investidos R$ 3,7 milhões, onde serão beneficiadas milhares de famílias de comunidades rurais
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Rendimento das mulheres 
paraibanas aumenta 21%

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de setembro de 2012

Dados da Pesquisa Na-
cional de Amostragem por 
Domicílio (Pnad), divulgada 
ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), revelam que as 
mulheres paraibanas estão 
com um rendimento 21% 
maior que há dois anos atrás. 
Mesmo assim, elas ganham, 
em média, 8% a menos que 
os homens. Segundo a pes-
quisa o salário médio das 
mulheres é de R$ 940,00, en-
quanto os homens ainda per-
cebem cerca de R$1 .023,00.

O rendimento médio 
mensal das mulheres teve 
um aumento maior que a 
média em todo o Nordeste, 
que ficou na casa dos 10% 
na comparação entre 2009 
e 2011. Mas esta renda real 
ainda está abaixo da média 
nacional que passou de R$ 
1.242,00 para R$ 1.345,00. 
No ranking nacional do au-
mento no rendimento dos 
brasileiros, a região Nordes-
te ficou em primeiro lugar 
entre as demais, seguida do 
Centro-Oeste, com um au-
mento de 10.6%, Sudeste, 
com 7,9%, Norte, 7,7%,  e 
Sul com 4%.

Na Paraíba o rendimen-
to das mulheres corresponde 
a 91% do rendimento dos 
homens, uma realidade que 
também está acima da média 
nacional, que ficou nos 70% 
em 2011. No Brasil, enquanto 
22,1% dos homens ocupados 
recebiam até 1 salário míni-
mo, para as mulheres este 
percentual era de 31,4%. 
Além disso, havia propor-
cionalmente mais mulheres 
ocupadas sem rendimentos 
ou recebendo somente em 
benefícios (10,0%) do que 
homens (5,8%).

Mais habitantes
Os dados do Pnad re-

velaram também que a po-
pulação da Paraíba cresceu 
1,4% entre os anos de 2009 e 
2011, passando de 3.783.000 
para 3.836.000. Na divisão 
entre idades a maior parce-
la dos paraibanos está nas 
pessoas entre 25 e 39 anos. 
Esta parcela corresponde a 
23% de toda a população do 
Estado, com 918 mil pesso-
as. Entre os anos de 2009 e 
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Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

Mesmo assim, elas ganham 
em média 8% a menos que 
os homens, revela o IBGE

2011 houve um crescimento 
de 3,15% das pessoas nessa 
faixa etária

A pesquisa também 
revelou que o número de 
pessoas de outros Estados 
que vieram morar na Paraí-
ba cresceu 38% entre 2009 
e 2011, enquanto que me-
nos de 1% deixaram o Es-
tado para morar em outras 
regiões. Em 2011, 370 mil 
pessoas declararam que 
vieram de outras regiões 
para a Paraíba, pouco mais 
de 10% da população.

Acesso à internet
O Pnad ainda revelou 

que o número de domicílios 
paraibanos com computado-
res cresceu mais de 70% en-
tre os anos de 2009 e 2011. 
O poder aquisitivo do parai-
bano também aumentou. O 
número de famílias com car-
ros próprios aumentou 48% 
neste mesmo período. 

Na pesquisa realizada 
em 2011 foi constatada a 
presença do computador 
em 350 mil domicílios pa-
raibanos, enquanto que em 
2009 o equipamento estava 
presente em pouco mais de 
205 mil. Os veículos esta-
vam presentes, de acordo 
com o relatório do Pnad, em 
308 mil domicílios em 2011, 
enquanto que em 2009, es-
tavam apenas em 208 mil 
casas paraibanas.

Rede de esgotos
A pesquisa do IBGE tam-

bém mostrou um aumento 
de quase 50% dos domicílios 
paraibanos que passaram a 
contar com rede de esgotos. 
Segundo o relatório, o ser-
viço está disponível em 593 
mil domicílios do Estado. 
Mesmo assim, esse número 
não passa da metade do to-
tal de domicílios registrados 
na pesquisa, que passam do 
1.184.000.

O que chama atenção na 
pesquisa é o acesso à energia 
elétrica no Estado. Em prati-
camente 100% das casas na 
Paraíba , a energia elétrica 
está presente. Em números 
mais precisos, apenas três 
das mais de um milhão de 
cem mil casas não possuem 
o serviço.

A pesquisa ainda reve-
lou que a coleta de lixo não 
está presente em cerca de 
15% dos domicílios, e a água 
encanada está presente em 
pouco mais de 80% das ca-
sas paraibanas.

Com o slogan “Cidadão 
do Mundo que se cuida, cuida 
do Mundo”, João Pessoa co-
memora hoje o ‘Dia Mundial 
Sem Carro’ com um passeio 
ciclístico com saída prevista 
para as 8h. A concentração 
será às 7h no Yázigi, localiza-
do na Avenida Rui Carneiro, 
416, bairro de Tambauzinho, 
com direito a café da manhã.

Os participantes farão 
um percurso de 12km, sain-
do do Yázigi, percorrendo a 
Avenida Epitácio Pessoa até 
a Praça da Independência, de 
onde seguirão. Após contor-

nar a Lagoa, no Parque Solon 
de Lucena, retornarão para a 
Avenida Epitácio Pessoa em 
direção à praia, até o Busto 
de Tamandaré.

Na chegada, prevista 
para as 10h, serão realizados 
sorteios de brindes de aces-
sórios para ciclismo como 
capacetes, luvas, revisões de 
bicicletas, entre outros. 

O objetivo é motivar as 
pessoas a ingressarem em 
atividades esportivas e des-
pertar a consciência para 
uma vida mais saudável e 
sustentável. “Trocar o carro 
pela bicicleta, além de fazer 
bem a saúde, contribui para 
diminuir a poluição no meio 

ambiente, economiza com-
bustível e melhora o trânsi-
to”, comenta Gustavo Sousa, 
vice-diretor do Yázigi.

Segundo ele, apoiar e de-
senvolver iniciativas de res-
ponsabilidade social é uma 
das diretrizes do Yázigi. “Além 
de ensinar novos idiomas, te-
mos o papel de formar cida-
dãos do mundo, por isso, esta-
mos sempre realizando ações 
de responsabilidade socioam-
biental entre nossos funcioná-
rios, alunos e a comunidade”, 
destaca o educador, convidan-
do a população a comemorar 
o Dia Mundial Sem Carro de 
uma forma divertida, saudável 
e sustentável.

Dia Mundial Sem Carro
Um movimento que co-

meçou em algumas cidades 
da Europa nos últimos anos 
do século 20, e desde en-
tão vem se espalhando pelo 
mundo, ganhando a cada 
edição mais adesões nos cin-
co continentes. 

Trata-se de um mani-
festo/reflexão sobre os gi-
gantescos problemas cau-
sados pelo uso intenso de 
automóveis como forma de 
deslocamento, sobretudo 
nos grandes centros urba-
nos, e um convite ao uso de 
meios de transporte sus-
tentáveis - entre os quais se 
destaca a bicicleta.

JP adere à campanha um dia sem carro
PASSEIO CICLÍSTICO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Mais uma pessoa foi presa em decor-
rência da Operação Esqueleto, iniciada 
na última quarta-feira (19), na região 
metropolitana de João Pessoa. Na man-
hã de ontem, a Polícia Civil prendeu 
Maria das Graças Henrique de Brito, de 
28 anos, na comunidade do Timbó, nos 
Bancários, na capital.

Com ela, a polícia apreendeu várias 
pedras de crack, uma escopeta calibre 12 
e celulares. De acordo com o delegado 
titular do Grupo de Operações Especiais 
(Goe) da PC, Cristiano Jacques, a acusada 

é esposa de Bruno Florêncio Teixeira, o 
“Gugu”, um dos presos no início da Ope-
ração Esqueleto.

“Ela tinha como função dentro do 
grupo esconder a droga, tirando de 
um lugar para outro, evitando assim o 
flagrante e dificultando o trabalho da 
polícia. A cada aprofundamento das 
investigações, estamos localizando e 
prendendo outras pessoas envolvidas no 
crime, além de retirar armas e drogas de 
circulação”, afirmou o delegado, acres-
centando que outras pessoas podem ser 

presas no decorrer das investigações. A 
acusada foi encaminhada ao Presídio 
Feminino da capital, onde vai permane-
cer à disposição da Justiça.

Operação esqueleto
A Operação já contabiliza 44 prisões, 

além da apreensão de armas e drogas. 
A ação desarticulou um grupo crimino-
so que atuava na capital e que possuía 
vários de seus membros encarcerados, 
de onde continuavam comandando as 
atividades criminosas.

A ação, coordenada pela Polícia Ci-
vil, aconteceu de forma integrada com 
a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Fede-
ral, Grupo de Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado (Gaeco), Ministério 
Público Estadual, e teve origem a partir 
de investigações realizadas pelo Grupo 
de Operações Especiais (GOE) da Polícia 
Civil. Ao todo, 355 policiais atuaram na 
operação que cumpriu 50 mandados de 
prisão e de busca e apreensão no bairro 
do Timbó, na capital e nas cidades de 
Bayeux e Santa Rita.

“Operação Esqueleto” prende mais um acusado
COMbATE AO TRáfICO DE DROgAS

Segundo dados do Pnad, o salário médio das mulheres é de R$ 940,00, enquanto os homens percebem cerca de R$ 1.023,00



PB recebe R$ 8,9 mi para reduzir 
as filas em cirurgias de ortopedia

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de setembro de 2012

Para reduzir o tempo de 
espera nas filas do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e am-
pliar o número de cirurgias de 
ortopedia, o Estado da Paraíba 
contará com investimento no 
valor de R$ 8,9 milhões, 238% 
a mais que em 2011, quando 
foram liberados R$ 2,6 mi-
lhões. A estratégia faz parte da 
política nacional de acesso aos 
procedimentos cirúrgicos ele-
tivos. O recurso, liberado pelo 
Ministério da Saúde, busca 
ampliar o acesso aos procedi-
mentos de cirurgia de ortope-
dia em todo o país. Estima-se 
realizar em todo o país, 302,3 
mil cirurgias do tipo até o fim 
do ano. 

Vale ressaltar que as ci-
rurgias ortopédicas envolvem 
a necessidade de arsenal tec-
nológico e logístico para sua 
realização, além da ampliação 
de recursos humanos, com 
mais funcionários alocados 
nos centros cirúrgicos e nas 
enfermarias. Neste caso, a me-
dida busca evitar prejuízos 
aos pacientes com cirurgias já 
agendadas. Após se submeter 
à cirurgia eletiva de ortopedia, 
o paciente, quando necessitar 
de cuidados especiais, pode ser 

O Ministério da Saúde já 
liberou os recursos e quer 
ampliar acesso às cirurgias

acompanhado por equipe de 
Atenção Domiciliar, do progra-
ma Melhor em Casa, do Minis-
tério da Saúde.

Do total do recurso de 
2012 (R$ 8,9) para realiza-
ção das cirurgias eletivas na 
Paraíba, R$ 4,4 milhões será 
especificamente para o tra-
tamento de varizes, cirurgias 
ortopédicas, atendimento 
nas áreas de urologia, oftal-
mologia e otorrinolaringo-
logia, incluindo retirada de 
amígdalas. Outros R$ 4,4 mi-
lhões atenderão as deman-
das apresentadas pelos ges-
tores estaduais, conforme a 
necessidade do Estado.

Estima-se que neste ano, 
sejam realizadas 824 cirur-
gias na Paraíba. Até junho já 
foram feitas 412 interven-
ções através do SUS.

  O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, assinou por-
taria ontem que repassa aos 
Estados e municípios R$ 24,5 
milhões para manutenção e 
adaptação de Órteses Próteses 
e Meios Auxiliares de Locomo-
ção (OPM). 

A Paraíba deve receber 
R$ 251 mil. O Estado tem 
94.092 pessoas com algum 
tipo de deficiência, o que re-
presenta 2,50% da popula-
ção. O fornecimento desses 
equipamentos faz parte do 
Sistema Único de Saúde. O 

objetivo da medida é reforçar 
as ações do Plano Viver Sem 
Limite e a Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência.

Além do valor de R$ 8,9 
milhões, o Estado da Paraíba 
receberá a mais R$ 3,5 mi-
lhões, 125% a mais que em 
2011, quando foram liberados 
R$ 1,5 milhões para a reali-
zação de cirurgias eletivas de 
catarata. Para reforçar o aces-
so ao procedimento, do total 
de recursos, R$ 2,3 milhões 
são destinados aos municípios 
com 10% ou mais de sua popu-
lação em situação de extrema 
pobreza.

  
 Investimento
O Ministério da Saúde li-

berou R$ 650 milhões aos Es-
tados e municípios brasileiros 
para a realização das cirurgias 
eletivas, hoje divididas em 713 
procedimentos cirúrgicos. O 
investimento representa um 
crescimento de 86% se com-
parado com o valor destinado 
em 2011, que foi de R$ 350 mi-
lhões em todo o país.

Os Estados brasileiros e 
o Distrito Federal receberão 
os recursos, em parcela única, 
para o período de um ano, e 
serão aplicados nas especia-
lidades de maior demanda e 
naquelas escolhidas pelos ges-
tores locais, conforme a reali-
dade de sua região.  

,

Cultivo de maracujá agroecológico 
desperta o interesse de agricultores

NO SEMIÁRIDO

Apesar das condições climá-
ticas desfavoráveis, o cultivo do 
maracujá vem despertando inte-
resse de agricultores familiares da 
região do Sertão atraídos, princi-
palmente, pela boa perspectiva 
econômica que a cultura oferece.

O agricultor Cícero Mariano 
dos Santos, da comunidade Urtiga, 
no município de Santa Teresinha, 
comemora os primeiros resultados 
da produção de maracujá. A co-
lheita começou no mês de maio e 
está garantindo, semanalmente, a 
retirada de caixas do produto, que 
são vendidas na feira da agricultu-
ra familiar.  O preço varia entre R$ 
30, 00, no atacado e R$ 40, 00, no 
varejo. A unidade sai por R$ 0,50. 
Paralelamente, ele vende outros 
produtos da propriedade como, 
mamão, jerimum, quiabo, batata-
-doce e ovos de galinha caipira.

O trabalho acontece em uma 

pequena área irrigada por goteja-
mento, denominada Unidade Téc-
nica de Demonstração (UTD) abri-
gando 200 pés, em plena produção.

De acordo com o extensionis-
ta Marconi Palmeira, que presta 
assessoramento do preparo do 
solo até a comercialização, todo o 
processo de produção é feito den-
tro dos princípios da sustentabili-
dade, ou seja, à base de adubos 
orgânicos. Ele enfatiza que o su-
cesso está chamando a atenção de 
produtores vizinhos e de outras 
comunidades, interessados em 
obter informações sobre o mara-
cujazeiro.

Técnicos da Emater de Santa 
Terezinha promoveram recente-
mente uma visita à comunidade 
Urtiga para demonstrar práticas 
de aproveitamento do maracujá 
na alimentação da família do agri-
cultor Cícero Mariano.

Enquanto as extensionistas, 
Maria Stela e Socorro Cruz, ensi-
navam receitas de bolo, pavê, su-
cos, provenientes da fruta, os en-
genheiros agrônomos da Emater 
e Secretaria da Agricultura local, 
Marconi Palmeira e Francisco So-
ares (Chico Velho) explicavam aos 
produtores presentes todo o pro-
cesso de plantio do maracujazeiro, 
bem como  as orientações técnicas 
quanto ao combate de pragas e 
doenças. Ao final, foi servido um 
lanche à base de maracujá.

O maracujá é uma planta ori-
ginária da América tropical e apre-
senta três cultivares de grande im-
portância econômica: O amarelo ou 
azedo, o roxo e o doce. Atualmente, 
os municípios de Araruna, Nova Flo-
resta, Cacimba de Dentro e Alhan-
dra são os maiores produtores da 
cultura do maracujá.

 QUALIDADE

A Agência de Vigilância 
Sanitária da Paraíba (Age-
visa-PB) vai certificar trinta 
empresas paraibanas com o 
Selo Verde de Qualidade em 
Vigilância Sanitária – certi-
ficação criada pelo Governo 
do Estado, por meio da Lei no 
7.626, de 7 de julho de 2004, 
para premiar os serviços que 
atendam às normas legais e 
reguladoras da Vigilância Sa-
nitária Estadual.

Provenientes de doze 
municípios, as empresas fo-
ram classificadas após análise 
de listas apresentadas pelas 
Gerências Técnicas de Vigilân-
cia Sanitária e pelas Visas Mu-
nicipais. A Comissão Julgadora 
do Selo Verde de Qualidade, 
que analisou os documentos, 
é formada por representantes 
da Agevisa/PB, da Curadoria 
do Consumidor, do Procon/PB 
e da Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema).

A ideia da certificação, 
conforme observa o dire-
tor geral da Agevisa, Jail-
son Vilberto, é estimular as 
empresas a se adequarem 
às normas sanitárias como 
forma de beneficiar a saúde 
da população e também os 
próprios serviços, os quais, 
uma vez certificados com o 
Selo Verde de Qualidade em 
Vigilância Sanitária, passam 
a dispor de maior credibili-
dade no mercado.

Segundo Jailson, além da 
entrega do Selo Verde, será 
feita a divulgação pública dos 
estabelecimentos e das em-
presas que receberão a certi-
ficação em cada município. “O 
prêmio é uma forma de certi-
ficar a excelência dos serviços 
prestados à sociedade parai-
bana, em respeito às questões 

ambientais, aos direitos do 
consumidor e às normas regu-
ladoras estabelecidas pela Vi-
gilância Sanitária”, acrescenta.

Premiação anual 
A entrega do Selo Verde 

de Qualidade 2012 tem rea-
lização prevista para o dia 25 
de outubro, em local que ainda 
está sendo definido. O evento 
fará parte das comemorações 
relacionadas ao Dia Estadual 
da Vigilância Sanitária. A pre-
miação é anual e destina-se às 
empresas públicas e priva-
das enquadradas nas catego-
rias “Alimentação”, “Serviços 
de Saúde” e “Medicamentos, 
Produtos e Toxicologia” que 
atendam às normas legais e 
regulamentadoras e que es-
tejam comprometidas com 
as questões sanitárias, am-
bientais e de segurança am-
biental.

Segundo determina a 
Lei no 7.626/2004, para te-
rem direito à premiação, as 
empresas concorrentes de-
vem possuir Autorização de 
Funcionamento atualizada 
da Agevisa/PB ou do órgão 
municipal de Vigilância Sa-
nitária; não possuir penali-
dades junto à Agevisa/PB, 
Visas Municipais, Procon, 
Curadorias do Consumidor e 
Sudema; ter participação no 
Programa Alimentos Seguros 
(PAS) – no caso das empre-
sas de alimentação; possuir 
Programa de Boas Práticas 
de Fabricação, Manipulação 
e de Distribuição aprovados 
pela Agevisa/PB – no caso 
das empresas de Medica-
mentos, Produtos e Toxico-
logia, e não apresentar ocor-
rência de casos de acidente 
de trabalho no período rela-
cionado à premiação.

Agevisa vai certificar 
30 empresas com  selo

FOTOS: Divulgação

O ministro da Saúde assinou portaria que repassa aos Estados e municípios R$ 24,5 milhões

A cultura do maracujá se expande na região por ser uma alternativa viável que pode render bons lucros aos agricultores
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Falta pouco para a inauguração
MUSEU DO ARTISTA POPULAR

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

A duas semanas das eleições, é intenso o frenesi de 
candidatos a vereador e lideranças partidárias negociando 
escancaradamente apoios com prefeitáveis de outros 
partidos que, de acordo com as pesquisas de intenção de 
votos, devem ir ao segundo turno em Campina Grande. 

l ANO NOvO

Esta semana, a candidata Tatiana Medeiros (PMDB) 
participou da cerimônia de celebração do Ano Novo judaico, 
o “Rosh Hashaná”, dia em que Deus criou o Mundo. Segundo 
o calendário judaico, a partir do anoitecer do dia 16 de 
setembro, começou o ano 5.773.

l FAzER A FEIRA

O candidato a prefeito Artur Bolinha, do PTB, prometeu 
esta semana que, se for eleito, vai fazer a tão esperada 
reforma da Feira Central de Campina Grande. Ele assegurou 
que se trata de uma questão de honra essa obra. Na infância, 
Bolinha viveu e trabalhou na feira.

Parceria
 

O candidato do PSDB 
à Prefeitura de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
afirmou que a Escola 
Técnica Redentorista será 
parceira da sua (eventual) 
gestão. A declaração 
foi feita durante visita 
do prefeitável à escola, 
que repetidamente 
enfrenta dificuldades 
financeiras.

Quase pronto

De acordo com a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), as obras do Museu do Artista Popular – ou Museu 
dos Três Pandeiros – , no Açude Velho, já se encontram em 
sua reta final. Conforme a universidade, o investimento total 
será de R$ 7,5 milhões para a obra.

Espaço paraibano

“Quem estiver visitando o museu, vai poder 
compartilhar a questão da música, do artesanato e do cordel 
de artistas paraibanos”, comentou o pró-reitor de Cultura 
da UEPB, professor José Pereira. O projeto arquitetônico do 
novo museu é do renomado Oscar Niemeyer. 

Ações integradas
 

Já a candidata Daniella 
Ribeiro, do PP, garantiu 
que, se chegar à prefeitura, 
vai fazer Campina Grande 
voltar a se desenvolver com 
ações integradas em várias 
áreas. Daniella prometeu 
criar o distrito tecnológico e 
o novo Distrito Industrial, e 
buscar a instalação do Porto 
Seco.

Negociações

Reposição das aulas 

Após mais um período de greve, a Pró-Reitoria de Ensino 
da Universidade Federal de Campina Grande divulgou um novo 
calendário acadêmico com as datas de reposição das aulas 
do período 2012.1. Segundo a universidade, nos campi de 
Campina Grande, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé as aulas 
serão iniciadas na próxima segunda, dia 24. Já no campus de 
Cajazeiras, o reinício das aulas acontecerá no dia 1º de outubro. 
Em todos os campi, o período 2012.1 será concluído no mês de 
novembro.

Multas mantidas
Por unanimidade, o TRE negou provimento a dois 

recursos interpostos pelos advogados da coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, da candidata Daniella Ribeiro 
(PP), e da Rádio Cariri AM contra sentenças prolatadas 
pelo juiz Ruy Jander Teixeira da Rocha, coordenador da 
propaganda de mídia e de internet, impondo multas nos 
valores de R$ 21,2 mil e R$ 42,5 mil contra a emissora. 
Uma terceira multa ainda terá o recurso julgado. A rádio é 
acusada de favorecer Daniella e desqualificar adversários 
da pepista.

O prédio é a visão macro, 
do homem, que sabe que a 
arquitetura é ousadia

Propaganda extemporânea

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral também decidiu man-
ter decisão contrária ao prefeito Veneziano Vital do Rêgo, multado 
por propaganda extemporânea, através do Twitter, em favor da 
candidata Tatiana Medeiros, sua correligionária. A multa é de R$ 
5 mil. Somente o juiz Márcio Accioly de Andrade votou pelo provi-
mento do recurso dos advogados do peemedebista, justificando 
que a suposta propaganda seria inexpressiva. Os advogados de 
Veneziano e da Rádio Cariri AM ainda podem recorrer ao TSE.

FOTO: Divulgação

Uma visão futurista, épi-
ca e contemporânea. Sonho 
de quem enxerga longe, de 
quem estende os braços para 
o futuro, tendo como ins-
trumento que projeta essa 
viagem um dos mais origi-
nais elementos culturais do 
passado, enraizados com o 
povo e que bem representa a 
alegria do nordestino. Visão 
macro, do homem que sabe 
que arquitetura é ousadia, 
tem que causar impacto e ter 
desafio. Das pranchetas de 
um dos ícones da arquitetura 
moderna, nasce a obra que, 
antes mesmo de ser inaugu-
rada, já se transformou em 
um dos cartões postais de 
Campina Grande.

Construído às margens 
do Açude Velho, o mais novo 
projeto arquitetônico e cul-
tural da Universidade Esta-
dual da Paraíba, o Museu do 
Artista Popular, apelidado de 
Museu dos Três Pandeiros, já 
começou a se tornar realida-
de.  Projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, o mesmo 
homem que projetou Bra-
sília, o trabalho de constru-
ção do museu está bastante 
adiantado e a perspectiva é 
de que até o final do ano a 
obra seja entregue.

A obra soma ousadia 
com beleza plástica, confor-
me descreve o engenheiro 
Luiz Marçal Neto, que traba-
lha com Niemeyer desde os 
anos 60. As diversas tone-
ladas de aço que saíram da 
imaginação e dos desenhos 
do arquiteto foram erguidas 
por profissionais de Campi-
na Grande.

Das escavações – etapa 

mais difícil do projeto – até 
a fase atual, toda a mão de 
obra empregada no projeto 
foi da cidade, numa prova 
de que além de presente-
ar Campina com uma obra 
da arquitetura moderna, a 
UEPB também gerar empre-
go e renda. A construção do 
museu está orçada em R$ 7,5 
milhões, mas, mesmo sem 
estar pronto, já é possível se 
ter a sensação de como fun-
cionará. Dando a impressão 
de que estão flutuando sobre 
as águas do Açude Velho, os 
três pandeiros projetam os 
visitantes para o universo 
da cultura. Os 126 painéis de 
vidro refletem toda a beleza 
do principal cartão postal da 
cidade.

Quando estiver funcio-
nando, o museu, conforme 
explicou o pró-reitor de Cul-
tura da UEPB, professor José 
Pereira, vai acolher trabalhos 
dos mais talentosos artistas 
genuinamente paraibanos, 
como Sivuca, Jackson do 
Pandeiro, Marinês, Elba Ra-
malho, entre outros. A ideia 
é que cada uma das três es-
truturas circulares, que re-
metem a enormes pandeiros, 
exponha um determinado 
gênero de arte. “Quem esti-
ver visitando o museu, vai 
poder compartilhar a ques-
tão da música, do artesanato 
e do cordel de artistas parai-
banos”, afirmou Pereira.

A ideia exposta apresen-
ta em seus três espaços, ou 

pandeiros, uma sala de expo-
sição de artesanato, outra de 
exposição da música, além da 
terceira que irá compreender 
obras de literatura de cordel, 
cantoria e xilogravura. O mu-
seu terá acervo permanente 
e também servirá de espaço 
para exposições temporárias 
de artistas do Estado. Como 
será um espaço multimídia, 
também servirá para pesqui-
sas realizadas por estudan-
tes da Rainha da Borborema.

O museu, que se consti-
tui de forma completa com o 
acervo, paisagismo e mobili-
ário, projeta Campina para o 
“primeiro mundo” e deixa na 
cidade um pedacinho do ho-
mem que faz da arquitetura a 
expressão do seu tempo.

O Museu do Artista erguido às margens do Açude Velho, em Campina Grande, é o novo cartão postal 

O Centro de Ciências Bio-
lógicas da Saúde (CCBS) da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) vai promover, no 
dia 3 de outubro, o 3º Seminá-
rio Acadêmico “A Universidade 
e o SUS”, com o tema “A for-
mação na interface: academia 
e o serviço do Sistema Único 
de Saúde”. O evento irá reunir 
estudantes, professores e pro-
fissionais da Saúde que dis-
cutirão sobre a formação aca-
dêmica dos profissionais para 
atuação no SUS.

Os interessados devem 
procurar a Secretaria da Dire-
ção do CCBS, no período de 24 
de setembro a 2 de outubro, 
para realizarem sua inscrição, 
no horário das 8h às 11h e 
das 14h30 às 16h30. São 150 
vagas com direito a participar 
das mesas redondas, oficinas e 
cursos oferecidos.

Serão emitidos certifica-
dos de participação a todos 
que comprovarem presença 
em  75% das atividades. Serão 
passadas listas de presença 
no início e no final de cada ex-
pediente. As mesas redondas 
serão promovidas no audi-
tório do curso de Psicologia, 
enquanto que as oficinas se-
rão ministradas nas salas dos 
demais cursos oferecidos no 
CCBS da UEPB.

Seminário na UEPB discute a relação entre 
a universidade e o sistema público de saúde

“A UNIvERSIDADE E O SUS”

Programação

l 8h: Mesa redonda
Políticas e programas de saúde: dialogando sobre o SUS
Coordenadora: 
Dóris Nóbrega de Andrade Laurentino (Professora mes-
tre da UEPB)
Participantes:
Berenice Ferreira Ramos (Professora da UFCG, Médica 
especialista em Saúde da família, em medicina do traba-
lho e Homeopatia);
Ana Fábia Rocha (Ana Fábia da Mota Rocha Farias, mes-
tre em Saúde Coletiva pela UEPB, professora de Saúde 
Coletiva da UFCG);
Juracema Gomes de Medeiros Rodrigues (Enfermeira, 
Secretária Adjunta de Saúde do Município de Campina 
Grande).

l 10h: Mesa redonda
A formação acadêmica para atuação profissional no cam-
po da saúde pública/coletiva
Coordenador: 
Eliane Nóbrega (Professora Mestre da UEPB).
Participantes:
Rilva Suely de Castro Cardoso Lucas 
(Professora Drª da UEPB);
Márcia Rique Carício (Secretaria de Estado da Saúde – 
CEFOR. Enfermeira, mestre em Enfermagem e doutoran-
do em Educação – UFPB).

l 14h às 16h: oficinas por cursos
-Psicologia
Atuação do psicólogo na saúde pública
Ministrantes: Sibelle Maria Martins de Barros (Professo-
ra Drª UEPB)
Auditório de Psicologia

-Biologia
Política nacional do SUS para a genética humana e médi-
ca: o imprescindível papel do biólogo
Ministrante: Silvana Santos (Professora doutora da 
UEPB)
Sala Biologia

-Educação Física
Atividade física educação e saúde: avaliação, orientação 
e intervenção
Ministrantes: Andrey G. Lopes, Josilma de Medeiros Gon-
zaga, Giselly Félix Coutinho (professores da UEPB)
Sala 9 – Departamento de Psicologia

-Odontologia
O SUS no contexto da formação do Cirurgião Dentista Ge-
neralista
Ministrantes: Sérgio D’Ávila, Andreza Targino; Veruska 
Medeiros Martins (professores Drs. Da UEPB)
Sala 05 – Odontologia

-Fisioterapia
Atuação da fisioterapia e o Sistema Único de Saúde
Ministrante: Risomar da Silva Vieira 
(Professor  Dr. UEPB)
Sala Fisioterapia

-Enfermagem
Conformação atual do SUS e a formação do enfermeiro 
para o trabalho na Atenção básica
Ministrante: Claudia Santos Martiniano Sousa 
(professora da UEPB)
Sala Enfermagem

-Farmácia
Política Nacional de assistência farmacêutica
Ministrantes: Lindomar de Farias Belém, Rosemary Sou-
sa Cunha Lima e Maria do Socorro Ramos Queiroz (pro-
fessores da UEPB)
Sala Farmácia

l 16h: Plenária
Apresentação dos resultados das discussões e reflexões 
realizadas nas oficinas
Local: Auditório de Psicologia
Encerramento com uma atividade cultural e um Café de 
confraternização



PF prende candidato na capital
COMPRA DE VOTO

Político prometia casas 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida a eleitores 
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Promotores prometem 
rigor em combate aos 
crimes eleitorais
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 8h, faz 
panfletagem no Mercado Cen-
tral. À tarde, grava o Guia Elei-
toral.

Antonio Radical 
(PSTU)

Às 8h, tem reunião nos 
Funcionários II; às 12h30, no 
Alto do Mateus; às 13h30, no 
José Américo. Às 14h30, se 
reúne com atletas de futebol 
no José Américo. Às 17h, faz 
caminhada nos Funcionários III 
e Presidente Médici. Às 19h15, 
tem encontro político no Va-
lentina. Às 20h30, tem reunião 
no Funcionários I. 

Às 8h30, faz caminhada 
no Centro da cidade, sain-
do do pátio do Teatro Santa 
Roza até a Lagoa. Às 13h30, 
participa de reunião com ar-
tistas de rua, no Padre Zé. Às 
17h, faz caminhada na Comu-
nidade Padre Ibiapina, no Bair-
ro das Indústrias, próximo ao 
terminal de ônibus. 

O candidato, às 11h, 
participa de reunião com lide-
ranças de classe. Às 18h, faz 
caminhada no bairro Jardim 13 
de Maio, com concentração 
em frente à Praça Assis Cha-
teaubriand. Às 21h, participa 
de reunião com lideranças do 
bairro do Cristo.

Às 15h, visita moradores 
do bairro do Castelo Branco. 
Às 20h, prestigia atividade no 
Sebo Cultural. 

Às 8h, faz caminhada na 
comunidade Gauchinha, com 
concentração na entrada da 
comunidade. Às 11h, grava o 
Guia Eleitoral. Às 16h, faz ca-
minhada na comunidade São 
Luiz, com concentração na rua 
do condomínio Val Paraíso. Às 
20h, tem reunião com lideran-
ças no Bancários.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Os advogados da coliga-
ção “Campina Grande ideal”, 
que é encabeçada pelo pre-
feitável Guilherme Almeida, 
pediram à Justiça Eleitoral 
total acesso ao questionário 
de pesquisas realizadas nos 
últimos dias pelos institutos 
6 Sigma e Consult na cida-
de, e divulgadas ontem pela 
manhã por uma emissora de 
rádio e um jornal. O requeri-
mento foi deferido pelo juiz 

Cláudio Antônio Xavier. Se-
gundo apurou a reportagem 
de A União, a coligação de 
Guilherme teria sido infor-
mada por um simpatizante 
que, supostamente, uma das 
pesquisas estaria usando 
um questionário no qual só 
constavam os nomes de três 
candidatos – Romero Rodri-
gues, Tatiana Medeiros e Da-
niella Ribeiro (coligação “Pra 
Campina crescer em paz”).

O “informante” teria 
percebido o fato ao ser entre-
vistado por um pesquisador, 

porém, a pessoa não soube 
determinar qual teria sido o 
instituto. Tento em vista que 
apenas o 6 Sigma e a Consult 
estavam com registros de 
pesquisas em desenvolvi-
mento no Tribunal Regional 
Eleitoral, os advogados da 
coligação “Campina Grande 
ideal” resolveram conferir 
detalhadamente os questio-
nários de ambos. Guilherme 
Almeida não se pronunciou 
sobre o caso, mas o candida-
to a vice, Félix Araújo Neto, 
confirmou que o assunto 

está sendo investigado pelo 
departamento jurídico. “Isso 
é seriedade? Onde estavam 
os nomes de Guilherme, Ar-
tur Bolinha, Sizenando Leal 
e Alexandre Almeida? Já es-
tamos questionando judi-
cialmente e queremos ver os 
questionários e a veracidade 
das informações. Chega de 
jogo”, declarou o candidato.

 Félix Araújo Neto tam-
bém reclamou que os grupos 
de alguns candidatos esta-
riam tendo acesso antecipado 
aos resultados das pesquisas.

“O vídeo demonstra o 
desespero de quem efetiva-
mente acha que em política 
vale tudo”. A afirmação foi 
feita ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho (PSB), ao 
comentar o vídeo em que o 
prefeito da capital, Luciano 
Agra (sem partido) apareceu 
esta semana prometendo be-
nefícios ao lado do candidato 
Luciano Cartaxo (PT).

A afirmação do gover-
nador foi feita em entrevista 
concedida no começo da tar-
de de ontem, na frente do Pa-
lácio da Redenção. Na mes-
ma entrevista, o governador 
afirmou que, além do vídeo, 
na administração municipal 
vêm acontecendo muito mais 
irregularidades nesse perío-
do eleitoral e disse acreditar 
que o prefeito Luciano Agra 
está usando a máquina da 
prefeitura de João Pessoa em 
benefício da campanha do 
candidato do PT. 

Para o governador Ri-
cardo Coutinho, a prova 
maior dessas possíveis irre-
gularidades foi esse o vídeo 
divulgado pela imprensa na 
última quinta-feira, onde o 
prefeito Luciano Agra apare-
ceu em uma reunião de ser-
vidores ao lado de Luciano 
Cartaxo.

Provocado a fazer no-
vos comentários sobre sua 
relação com Cássio Cunha 
Lima (PSDB),  o governador 
afirmou que, apesar da in-
sistência de notícias que ten-
tam mostrar o contrário, o 
nível da relação política com 
o senador tucano é o melhor 
possível. “Tenho certeza que 
Cássio está vibrando com 
o que estamos fazendo por 
toda Paraíba”, destacou.

De acordo com infor-
mações da assessoria do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB), a ação que foi im-
petrada na 77ª Zona Eleito-
ral pode ser julgada neste fi-
nal de semana pelo juiz Eslu 
Eloy Filho.

A Coligação Pra seguir 
em Frente, da candidata à 
prefeitura de João Pessoa 
Estela Bezerra (PSB), entrou 
com ação na Justiça e conse-
guiu uma liminar suspenden-
do parcialmente a divulgação 
da pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Opinião Pública e 
Estatística (Ibope). Os ad-
vogados entraram com um 
Mandado de Segurança, que 
foi julgado monocraticamen-
te pelo juiz Márcio Acioly. 

A decisão inicial do juiz 
foi pela suspensão total da 
pesquisa, divulgada ontem. 

Faltando dez minutos para 
a hora marcada de divulga-
ção, Acioly decidiu mudar a 
liminar, permitindo a divul-
gação parcial, referente ao 
primeiro turno. Permaneceu 
suspensa a divulgação dos 
números com relação a um 
possível segundo turno. O 
instituto ainda pode entrar 
com um Agravo na Corte 
Eleitoral pedindo a liberação 
da pesquisa. A próxima ses-
são será na terça-feira (25).

De acordo com o coor-
denador jurídico, Marcelo 
Weick, a coligação entrou na 
última quarta-feira com uma 
ação na 70ª Zona Eleitoral 
e a juíza Túlia Neves negou 

o pedido, autorizando a di-
vulgação da pesquisa. Com 
a alegação de que o nome de 
Estela não constava em to-
das as simulações feitas no 
segundo turno, a assessoria 
entrou com a Mandado de 
Segurança.

“Na pesquisa, foram fei-
tas simulações do segundo 
turno. Em algumas simula-
ções, eles suprimem o nome 
de Estela. Se não sabem ain-
da o resultado do primeiro 
turno, como podem suprimir 
um dos candidatos num se-
gundo turno? Ocorreu uma 
quebra do princípio da igual-
dade de tratamento entre os 
candidatos”, explicou Weick.

O instituto ainda pode 
conseguir suspender a deci-
são do juiz para que a pesqui-
sa seja divulgada por comple-
to. Para isso, é preciso entrar 
com um agravo, que será 
julgado pelos juízes da Corte 
Eleitoral do Tribunal Regio-
nal da Paraíba (TRE-PB). A re-
portagem tentou ouvir o juiz 
Márcio Acioly, mas ele não 
estava no gabinete. Os servi-
dores que trabalham com o 
juiz informaram que nenhum 
documento havia sido entre-
gue pelo Ibope contra a deci-
são da liminar, e informaram 
ainda que a próxima sessão 
da Corte  deve ser realizada 
na terça-feira.

José Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O candidato a vereador 
pelo Partido Progressista (PP), 
Ironaldo Leal, de 51 anos, foi 
preso juntamente com seu 
filho, Túlio Leal, pela Polícia 
Federal, quando saíam da resi-
dência, no Conjunto dos Ban-
cários, na capital. Ambos são 
acusados de oferecer casas 
populares em troca de votos, 
praticando crime de corrup-
ção eleitoral, inclusive usando 
o programa “Minha Casa, Mi-
nha Vida”, do Governo Federal.

A Operação denomina-
da Vivenda foi desencadeada 
pela Polícia Federal na manhã 
de ontem nos Bancários em 
cumprimento a mandados ex-
pedidos pelo juiz da 76ª Zona 
Eleitoral de João Pessoa, sendo 
dois de prisão preventiva e ou-
tras duas de busca e apreensão.

Na casa de Ironaldo fo-
ram apreendidos vários do-
cumentos, computadores e 
outros equipamentos eletrô-
nicos que serão periciados. 
O candidato, ao perceber a 
presença dos policiais, ainda 
tentou fugir, mas foi seguido 
e preso. O crime é sujeito a 
pena de 4 anos de prisão.

Investigações
O delegado Marcelo de 

Lins Cordeiro, superinten-
dente da PF na Paraíba, disse 
que as investigações foram 
iniciadas a partir de denún-
cia do Ministério Público 
Estadual, que havia recebido 
informações do oferecimen-
to de casas em troca de votos 
para o candidato a vereador.

Diante da promessa de 
recebimento de casas, os elei-
tores eram cadastrados na 
Cooperativa Habitacional dos 
Servidores Públicos Munici-
pais, Estaduais e Federais do 
Estado da Paraíba, onde Iro-
naldo é presidente licenciado. 
Lá, eles informavam os dados 
pessoais, inclusive, número do 
título e seção eleitoral. A partir 
daí, eles ficavam cientes que o 
recebimento da moradia es-
tava condicionado ao voto no 
presidente da Coopercasa.

Marcelo Cordeiro reve-
lou que a PF já dispõe de farta 
documentação comprovando 
a fraude, estando demonstra-
do, antes mesmo do início do 
cumprimento dos mandados, 
que, aproximadamente seis 
mil pessoas na capital estavam 
cadastradas esperando as ca-
sas em troca de votos. O levan-
tamento da polícia que desco-
briu o crime eleitoral praticado 
pelo candidato foi feito pelos 
delegados Alexander Paiva e 
Juvêncio de Almeida.

Ricardo diz que Agra 
faz uso da máquina

Justiça suspende parte de pesquisa
iBOPE

A operação Vivenda, da PF, foi desencadeada na manhã de ontem para cumprir mandados expedidos pelo juiz da 70a Zona Eleitoral

Coligação questiona formulário
CONSULTA POPULAR EM CG

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Foto: Divulgação

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Boca de urna e transporte 
de eleitores estão na mira 
da Justiça Eleitoral

Foto: Divulgação

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

“Os promotores vão 
dar atenção redobrada e 
especial ao transporte de 
eleitores e também à cha-
mada boca de urna no dia 
das eleições”. O alerta foi 
feito ontem pelo procura-
dor regional eleitoral subs-
tituto na Paraíba, Rodolfo 
Alves Silva, durante pales-
tra que proferiu durante o 
“III Encontro dos Promo-
tores Eleitorais”, realizado 
ontem de manhã no audi-
tório do Ministério Público 
do Estado. 

Rodolfo Alves alertou 
ainda que somente a Justiça 
Eleitoral pode organizar e 
transportar eleitores, prin-
cipalmente na zona rural 
e que, de acordo com a Lei 
6091/74, esse tipo de trans-
porte é restrito aos veículos 
a serviço da Justiça Eleito-
ral, coletivos de linhas regu-
lares e não fretados, de uso 
individual do proprietário, 
para o exercício do próprio 
voto e dos membros da sua 
família e o serviço sem fina-

A partir de hoje, 15 dias 
antes das eleições para pre-
feitos e vereadores em todo 
o país, nenhum candidato, 
membro da mesa receptora e 
fiscal de partido poderão ser 
detidos ou presos, a não ser 
em flagrante delito, de acor-
do com o Código Eleitoral 
brasileiro.

A data consta do calendá-
rio eleitoral, que ainda prevê a 
data de hoje como o último dia 
para a requisição de funcioná-
rios e instalações destinados 
aos serviços de transporte e 
alimentação de eleitores no 
primeiro turno e eventual se-
gundo turno de votação.

Hoje também é o último 
dia para os partidos políticos 
e coligações indicarem, peran-
te os juízos eleitorais, o nome 
dos fiscais que estarão habili-
tados a fiscalizar os trabalhos 
de votação durante o pleito 
municipal.          

Na próxima segunda-
-feira, segundo o calendário 
da Justiça Eleitoral, termina o 
prazo para os partidos políti-
cos, a Ordem dos Advogados 
do Brasil e o Ministério Públi-
co impugnarem os programas 
a serem utilizados nas eleições 
de 2012, por meio de petição 
fundamentada.

O eleitor precisa ficar 
atento porque a próxima 
quinta-feira, dez dias antes das 
eleições, é o último dia para re-
querer a segunda via do título 
eleitoral dentro do seu domi-
cílio eleitoral, como também 
se encerra o prazo para o juízo 
eleitoral comunicar aos chefes 
das repartições públicas e aos 
proprietários, arrendatários 
ou administradores das pro-
priedades particulares, a reso-
lução de que serão os respec-
tivos edifícios, ou parte deles, 
utilizados para o funcionamen-
to das mesas receptoras no 
primeiro e eventual segundo 
turnos de votação.

lidade eleitoral, de veículos 
de aluguel, como os táxis.

“Ônibus de turismo, 
vans e transportes alter-
nativos não podem reali-
zar esse serviço durante o 
pleito. Se houver alguma 
suspeita, o policial pode 
vistoriar o veículo em bus-
ca de material de campanha 
e até revistar o motorista”, 
destacou o procurador, ao 
salientar que não é neces-
sário deixar os eleitores nas 

sessões para se caracterizar 
crime. “Mesmo se deixar 
em local distante está con-
figurado crime eleitoral e a 
abordagem pode ser feita”, 
explicou o procurador.

O procurador disse ain-
da que, apesar da facilidade 
de transporte de hoje, é pre-
ciso ter atenção redobrada 
na questão dos transportes 
desde o dia que antecede o 
pleito. “Em municípios de 
pequeno porte, esse tipo de 

irregularidade pode definir 
a eleição para vereador, por 
exemplo”, disse. 

O procurador eleitoral 
substituto também falou 
sobre outros crimes muito  
comuns no dia da eleição, 
entre eles a propaganda de 
boca de urna e a compra de 
votos. “A exemplo do trans-
porte, estes também devem 
merecer atenção especial 
dos promotores eleitorais”, 
completou.

Promotores se reuniram ontem para discutir ações de combate aos crimes eleitorais na Paraíba

Candidato não 
pode ser preso

O candidato que desistir da dispu-
ta também vai ser obrigado a prestar 
contas ao Ministério Público. E a ou-
tra grande novidade deste ano reve-
lada ontem no encontro dos promo-
tores é que o Ministério Público será 
a primeira instituição a opinar sobre a 
aprovação ou desaprovação das con-
tas dos candidatos.

Segundo o chefe da Seção de Con-
tas Eleitorais e Partidárias do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB), André Cabral Teles, os membros 
do Ministério Público serão os primei-
ros a dar pareceres conclusivos sobre 
as contas dos candidatos. “O MP, este 
ano, terá acesso a um relatório sobre 
as irregularidades apontadas pelos 
analistas dos cartórios eleitorais de 
cada município”, explicou.

Teles ministrou a pa-
lestra sobre prestação 
de contas de campanha 
para os 77 promotores 
de Justiça eleitorais que 
participam do evento 
promovido pelos Minis-
térios Públicos Estadual 
e Federal e Controlado-
ria Geral da União.

A palestra teve como 
principal objetivo orientar 
a atuação dos promotores 
de Justiça para fortalecer 
o combate ao “caixa 2” 
e ao abuso de poder eco-
nômico, garantindo, assim, que as elei-
ções municipais que vão acontecer em 
outubro sejam limpas. Segundo ele, a 
desaprovação de contas traz várias re-
percussões como a cassação de candi-
datos e a devolução de recursos finan-
ceiros ao Tesouro Nacional.

O servidor do TRE-PB fez uma 
abordagem técnica e objetiva de 
um tema que, segundo ele, é “espi-
nhoso”. A palestra foi iniciada com 
a apresentação da legislação aplica-
da às eleições deste ano, como a Lei 
9.504/97 (artigos 17 a 32), a Resolução 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n° 
23.376/2012 - que disciplina as regras 
para a arrecadação de recursos para 

a campanha eleitoral e para a pres-
tação de contas - e a Carta Circular 
3551/2012 do Banco Central do Brasil 
(Bacen), por exemplo.

Em seguida, o palestrante falou 
sobre os quatro requisitos que os can-
didatos devem atender para iniciar a 
campanha, arrecadar e aplicar recur-
sos: o requerimento do registro de 
candidatura, a inscrição no CNPJ, a 
abertura de conta bancária eleitoral e 
a emissão de recibos eleitorais. 

Desistentes
“A grande maioria dos candida-

tos só se preocupa com a prestação 
de contas ao final das eleições e se 
forem eleitos. Isso é um grande pro-
blema”, disse. Segundo o palestrante, 
a abertura de conta específica para 

campanha é obrigatória, 
exceto para o candidato 
a vice-prefeito, já que 
ele deve informar o que 
arrecadou e gastou nas 
eleições na prestação 
de contas do candidato 
a prefeito. Os partidos 
políticos e os comitês fi-
nanceiros devem prestar 
contas em conjunto.

Segundo o pales-
trante, um dos proble-
mas identificados em 
eleições anteriores foi 
a falta de prestação de 

contas por parte, principalmente, de 
pessoas que acabaram por desistir da 
candidatura durante o processo elei-
toral.

Isso aconteceu porque muitos 
partidos acabaram por lançar mu-
lheres para cumprir a exigência legal 
quanto à proporcionalidade de 30% 
referente ao gênero dos candidatos.

“Mesmo os candidatos que vie-
rem a desistir da campanha deverão 
prestar contas para provar o que 
arrecadaram e gastaram no tempo 
em que estiveram em campanha. A 
medida pretende coibir fraudes em 
eleições posteriores”, disse o pales-
trante. (A.J.)

Desistentes prestarão conta

Romero supera as 
expectativas em Campina

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O deputado Federal Romero Rodrigues (PSDB) vai 
cada vez mais se firmando como forte candidato a ven-
cer as eleições para prefeito de Campina Grande, baten-
do Tatiana Medeiros (PMDB) e Daniella Ribeiro (PP), se-
gundo apontam as últimas pesquisas realizadas naquela 
cidade. 

Ontem, a Consult divulgou mais uma rodada de 
pesquisas e apontou Romero com quase 40 por cento 
da preferência do eleitorado campinense. Em segundo 
lugar vem a médica Tatiana Medeiros, candidata do pre-
feito Veneziano Vital. 

Mas por que, então, Romero vem crescendo tanto 
em Campina Grande nas pesquisas até agora realizadas? 
Devido a um conjunto de fatores. O primeiro deles é a 
sua vontade de ser candidato, a disposição para circular 
pela cidade à procura de apoios. 

No início deste ano, quando aventou-se a possibi-
lidade de Romero ser o candidato do PSDB à Prefeitura 
de Campina Grande, os próprios aliados dos Cunha Lima 
olharam de viés para o deputado. Uns mais afoitos che-
garam, até, a lançar a candidatura de Diogo Cunha Lima, 
filho do senador Cássio. 

Um segundo fator apontado para o crescimento da 
candidatura de Romero é a presença marcante do sena-
dor Cássio Cunha Lima na campanha. O senador percor-
re o Estado, mas seu foco está voltado para a disputa, 
onde nas duas últimas eleições municipais seus adver-
sários levaram a melhor. 

Um terceiro ponto foi a escolha do advogado Ronal-
do Cunha Lima Filho, o Ronaldinho, como candidato a 
vice na chapa de Romero. A presença de Ronaldo Filho, 
além de lembrar seu pai até no nome, levou para a cam-
panha de Romero o DNA dos Cunha Lima. 

A outros olhos isso pode parecer besteira. Mas em 
Campina tem peso pelo que a família Cunha Lima repre-
senta para o município. 

Tanto é assim que já há um planejamento da cam-
panha para a possibilidade de um segundo turno. Não 
sei se o leitor lembra, mas no final de semana passada 
o senador Cássio Cunha Lima foi visto em Pilar fazendo 
campanha para a reeleição da senhora Virgínia Veloso, 
que vem a ser a mãe da deputada Daniella Ribeiro, que 
disputa a Prefeitura campinense. 

Quem conhece a política campinense sabe que isso 
terá forte peso para atrair Daniella para a candidatura 
de Romero no segundo turno.

Fora o preconceito

O Brasil é muito preconceituoso. Quando elegeu-se deputado 
em 2010, o palhaço Tiririca viu o país lhe olhar de forma enviesada. 
Agora, 25 jornalistas que fazem a cobertura jornalística do Congresso 
Nacional elegeram o deputado Tiririca como um dos melhores do país. 
Tiririca, conforme a avaliação, é assíduo frequentador da Câmara e 
elaborou os melhores projetos para o país. 

Deu um tapa na cara do Brasil.

Fique de olho

A Promotoria do Consumidor de João Pessoa está recomendando 
aos clientes que se sentirem prejudicados com a greve nos bancos para 
fazerem o registro nos Procons. Nessa quinta-feira (20), os promotores 
Glauberto Bezerra e Priscylla Morais realizaram uma audiência com os 
gerentes dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Banco do Nordeste 
e HSBC e representantes dos Procons Estadual e Municipal.

A greve é para pressionar os banqueiros, mas acaba prejudicando 
o povo. 

Tropa escalada

Tem uma tropa escalada na Paraíba para costurar uma rede de 
intrigas entre o governador Ricardo Coutinho e o senador Cássio Cunha 
Lima. Agora mesmo, aproveitou-se a saída de Harrisson Targino da 
Secretaria de Educação para dizer que ele havia sido demitido pelo 
governador. Harrisson é amigo de Cássio. 

Ao mesmo tempo, o governador explicou que Harrisson está disposto a 
concorrer à presidência da OAB.

Frase derradeira

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não 
se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”. É de Nelson 
Rodrigues. 

os membros 
do MP serão 
os primeiros a 
dar pareceres 
conclusivos 
sobre as contas 
dos candidatos, 
este ano
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Portos e aeroportos 
devem manter 100% das 
atividades de plantão

STJ impõe limites à greve da PF
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O ministro Herman Ben-
jamin, do STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça), concedeu 
liminar para impor limites à 
greve da Polícia Federal.

Agentes, escrivães e 
papiloscopistas estão pa-
ralisados desde o dia 7 de 
agosto - eles são os únicos 
que mantiveram a paralisa-
ção após anúncio de reajuste 
concedido pelo governo aos 
servidores do funcionalismo 
público federal - 15,8% nos 
próximos três anos.

De acordo com a deci-
são, portos e aeroportos de-
vem manter 100% de suas 
atividades de plantão e o 
atendimento das demandas 
da Justiça Eleitoral no pri-
meiro e segundo turno da 
eleição. Para o ministro, caso 
a paralisação seja mantida 
sem critérios, há risco aos 
bens jurídicos protegidos 
pela PF.

A liminar também de-
termina a manutenção de 
70% do serviço da Polícia Ju-
diciária, de inteligência e em 
unidades de fronteira, 50% 
nas funções da Polícia Admi-
nistrativa e 30% nas outras 
tarefas. Em caso de descum-
primento, a Fenapef (Fede-
ração Nacional dos Policiais 
Federais) está sujeita a multa 
diária de R$ 100 mil.

O ministro reconheceu 
a importância das reivindi-
cações da categoria. “Mais 
do que um pleito corpora-
tivo, é do interesse da pró-
pria sociedade e do Estado 
brasileiro que seus policiais 
federais tenham remunera-
ção satisfatória”, disse. Po-
rém, Benjamin argumentou 

Brasília – A ministra-
-chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann, disse ontem que 
houve abuso por parte de 
servidores públicos na re-
cente onda de greves regis-
trada no país. Segundo ela, o 
Ministério do Planejamento 
e a Advocacia Geral da União 
(AGU) discutem internamen-
te a regulamentação do direi-
to de greve, mas não há uma 
definição sobre possível en-
vio ao Congresso de projeto 
de lei por parte do Executivo.

“Este tema está em pau-
ta e eu acredito que, com os 
abusos que tivemos nessa 
greve recente, com certeza 

isso vai ter um reflexo nas 
discussões e nas definições 
do Congresso Nacional”, res-
saltou. Ela falou no programa 
Bom Dia, Ministro, produzi-
do pela Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência 
da República em parceria 
com a EBC Serviços.

Sobre a greve dos Cor-
reios, Gleisi lembrou que os 
funcionários paralisaram os 
serviços no ano passado, quan-
do conseguiram reajuste sa-
larial. “Temos que ter direitos, 
os trabalhadores podem rei-
vindicar, mas temos que saber 
que há limites e que há uma 
situação econômica do país, 
com limites principalmente no 
serviço público na questão or-
çamentária”, concluiu.

Brasília – Depois de ser 
citada pelo relator da Ação 
Penal 470, conhecida como 
processo do mensalão, Joa-
quim Barbosa, na sessão da 
última quinta-feira, a presi-
dente Dilma Rousseff expli-
cou ontem as declarações do 
ministro.

“Creio ser necessário 
alguns esclarecimentos que 
eliminem qualquer sombra 
de dúvidas acerca das mi-
nhas declarações, dentro 
dos princípios do absoluto 
respeito que marcam as rela-
ções entre os Poderes Execu-
tivo e Judiciário”, disse a pre-
sidente, em nota divulgada 
pela Secretaria de Imprensa 
da Presidência da República.

Barbosa citou um de-
poimento de Dilma à Justiça, 
de 2009, em que a presiden-

te se disse surpresa com a 
agilidade da tramitação das 
medidas provisórias (MPs) 
que alteraram o marco regu-
latório do setor elétrico, em 
2003. Na época, Dilma era 
ministra de Minas e Energia 
do governo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o relator, o depoi-
mento da presidente na oca-
sião corrobora a tese de que 
os réus da ação eram benefi-
ciados para agilizar a trami-
tação de projetos de interes-
se do governo.

“Na sessão do STF, o 
senhor ministro Joaquim 
Barbosa destacou a surpre-
sa que manifestei no meu 
depoimento judicial, com a 
agilidade do processo legis-
lativo sobre as MPs. Surpre-
sa, conforme afirmei no de-
poimento de 2009 e repito 
hoje, por termos conseguido 
uma rápida aprovação por 

parte de todas as forças po-
líticas que compreenderam 
a gravidade do tema”, diz a 
nota.

A presidente ainda usa 
um trecho do depoimento ci-
tado por Barbosa para reite-
rar que a aprovação de MPs 
era urgente. “Como disse no 
meu depoimento, em função 
do funcionamento equivoca-
do do setor até então, ou se 
reformava ou o setor quebra-
va. E quando se está em si-
tuações limite como esta, as 
coisas ficam muito urgentes 
e claras”.

Na nota, Dilma ainda ex-
plica o contexto da tramita-
ção das medidas provisórias 
na época, entre dezembro de 
2003 e março de 2004, quan-
do, segundo ela, o país preci-
sava aprovar o novo modelo 
energético para superar a 
crise energética de 2001 e 
2002, o chamado apagão.

Com a convocação dos 
senadores para votarem na 
próxima semana a Medida 
Provisória 571/2012, do Có-
digo Florestal, e a indicação 
de Teori Zavascki para mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), os senadores 
devem aproveitar o quórum 
em plenário para votar ou-
tros itens pendentes da pauta 
da Casa. Na terça-feira (25), 
os líderes partidários defi-
nem quais projetos também 
podem ser votados nas duas 
sessões plenárias da semana.

A pauta principal dos se-
nadores será o texto do Proje-
to de Lei Conversão 21/2012, 
aprovado pelos deputados na 
última terça-feira (18), que mo-
difica a MP do Código Florestal 
a partir de acordo firmado em 
agosto na comissão mista que 
fez análise prévia da medida. 

A matéria será o primeiro item 
da pauta da sessão deliberativa 
de terça-feira, marcada para as 
14h e deve ser aprovada sem 
dificuldades.

Supremo
Também na tarde da 

terça-feira 25, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) realiza a sabatina 
de Teori Zavascki, indicado 
pela Presidência da Repúbli-
ca para o cargo de ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Ele ocupará a vaga 
deixada pelo ministro Cezar 
Peluso, que se aposentou no 
início de setembro. O relator 
da indicação é o senador Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
que é favorável à nomeação. A 
sabatina terá início às 14h, na 
sala 3 da ala Alexandre Costa.

Uma vez aprovado na 
CCJ, o nome de Zavascki será 
encaminhado de pronto ao 
Plenário, onde deve ser apre-

ciado até a sessão de quarta-
-feira (26), a depender do 
ritmo das votações. Além da 
indicação do novo ministro 
do STF, os senadores preten-
dem votar também a indica-
ção de autoridades.

PECs
Prontas para serem vota-

das e com acordo para apro-
vação estão ainda as propos-
tas de emenda à Constituição 
(PEC) 63/2011, batizada 
de PEC dos Precatórios, e 
65/2011, que trata do Tribu-
nal Regional Federal de Minas 
Gerais.

Aprovada em primeiro 
turno em agosto e em sua 
segunda sessão de discus-
são em segundo turno, a PEC 
63/2011 amplia até 31 de de-
zembro de 2012 o prazo para 
Estados, Distrito Federal e 
municípios aderirem ao regi-
me especial de pagamento de 
precatórios.

Após a tentativa frustrada 
desta semana, a Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) tenta 
votar novamente, a partir de 
terça-feira (25), duas medidas 
provisórias: a MP 573/2012, 
que libera R$ 6,8 bilhões para 
a compra de equipamentos 
por parte do governo, visando 
assim dar mais um estímulo à 
economia; e a MP 572/2012, 
que destina R$ 381 milhões 
para a compra de carros-pipa 
e outros equipamentos para o 
atendimento a comunidades 
atingidas por calamidades ou 
desastres, especialmente no 
Nordeste.

As reuniões desta se-
mana foram marcadas pela 
obstrução promovida pela 
oposição. Por dois dias con-
secutivos, o presidente da 
comissão, deputado Paulo 
Pimenta (PT-RS), tentou co-
locar as medidas provisórias 
em votação, sem sucesso.

Um dos argumentos da 
oposição é que o governo não 
cumpriu o acordo que prevê 
a liberação de emendas par-
lamentares. Esse acordo foi 
feito para permitir a aprova-
ção do projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
que ocorreu em julho. Entre 
os parlamentares que promo-
vem a obstrução e criticam 
a suposta quebra do acordo 
está o deputado federal Feli-
pe Maia (DEM-RN).

PAC Equipamentos
Editada em 28 de junho 

passado, a MP 573/2012 é 
importante para o governo 
porque faz parte do progra-
ma PAC Equipamentos, que 
visa estimular a economia e, 
principalmente, a indústria 
nacional, por meio da compra 
de equipamentos.

Para que o governo faça 
essas compras, a medida pro-
visória distribui R$ 6,8 bilhões 
por nove ministérios: Cida-
des, Defesa, Desenvolvimento 
Agrário, Educação, Integração 
Nacional, Justiça, Planejamen-
to, Saúde e Transportes.

Ministério da Defesa
Já os R$ 381 milhões 

previstos pela MP 572/2012, 
editada em 6 de junho passa-
do, serão destinados ao Mi-
nistério da Defesa, que atua 
no atendimento às comunida-
des quando há calamidades e 
desastres.

No relatório que apre-
sentou sobre a matéria, 
o senador Sérgio Souza 
(PMDB-PR) ressaltou que os 
recursos devem ser utiliza-
dos para a compra de veícu-
los, reboques, carros-pipa, 
reservatórios para transpor-
te de água, bombas d’água, 
geradores, máquinas e equi-
pamentos, e também para a 
execução de obras emergen-
ciais, capacitação técnica de 
pessoal para o emprego dos 
equipamentos, contratação 
de mão de obra terceirizada 
e obtenção e manutenção de 
postos de abastecimento de 
combustíveis para atendi-
mento à população.

que a continuidade da greve 
pode provocar dano irrepa-
rável para o Estado e para a 
sociedade.

Para o STJ, os setores da 
PF que foram afetados pela 
liminar são essenciais para a 
proteção à ordem política e 
social, à saúde pública, à so-
berania do país e à seguran-
ça de fronteiras, e a garantia 
da aplicação da lei penal nas 
infrações de interesse da 
União.

Reportagem da Folha 
publicada nesta semana mos-
trou que a paralisação reduziu 
drasticamente o número de 
operações policiais. Em média, 
de janeiro a julho, foram 23 por 
mês; já em um mês e meio da 
greve, houve apenas 13.

No início do ano, o rit-
mo estava lento, mas o nú-
mero disparou em seguida, 
com 33 ações em março, 38 
em maio e 25 em julho. Após 
a greve, foram 9 em agosto e 
4 neste mês.

A quantidade de drogas 
apreendidas também teve 
queda expressiva. No Paraná, 
em Mato Grosso do Sul e em 
Mato Grosso - Estados que 
concentram as maiores apre-
ensões -, a PF apreendeu até 
julho, em média, 4.024 kg de 
cocaína e maconha por mês. 
Do início da paralisação até 
5 de setembro, foram apenas 
30,7 kg.

Ao todo, as três catego-
rias da PF em greve reúnem 
8.382 servidores ativos. Ape-
sar da queda significativa de 
ações e apreensões de dro-
ga da corporação, os mani-
festantes afirmam que vêm 
mantendo os 30% de efetivo 
mínimo trabalhando.

 A Fenapef afirmou que 
há falta de disposição do go-
verno em negociar, por isso a 
continuidade do movimento. 

Dilma explica declarações 
após ser citada por Barbosa

Senado quer limpar pauta 
com esforço concentrado

A presidente Dilma Rousseff disse, em nota, que as matérias precisam realmente de agilidade

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

Ricardo Koiti Koshimizu
Da Agência Brasil

Paola Lima
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Brasília - Com o apoio de 
entidades contrárias à cons-
trução da Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte, no Pará, cerca 
de 70 pescadores montaram 
acampamento desde a últi-
ma segunda-feira (17) em 
uma ilha próxima ao Sítio 
Pimental, uma das frentes 
de obra do empreendimento. 
Na quarta-feira (19), o gru-
po interrompeu a circulação 

em um trecho do Rio Xingu, 
o que levou a área jurídica do 
Consórcio Construtor Belo 
Monte (CCBM) a acionar a 
Justiça, por meio de pedido 
de tutela antecipada. O pedi-
do foi deferido pela 1ª Vara 
Cível de Altamira e um ofi-
cial de Justiça, acompanhado 
pela Força Nacional, foi ao 
local para determinar a saída 
dos pescadores.

Ministra diz que houve 
abuso em paralisações

Acampados obrigados 
a deixar Belo Monte

CMO tentará 
votar MP dos 
carros-pipa
na terça-feira
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Protestos violentos contra filme
deixa 15 mortos no Paquistão

Pelo menos 15 pes-
soas morreram em meio a 
violentos distúrbios que se 
alastraram pelo Paquistão 
nesta sexta-feira, no que já 
está sendo considerado o 
dia mais sangrento desde o 
início dos protestos contra o 
polêmico filme anti-islâmico 
produzido nos EUA, na sema-
na passada.

As manifestações se 
alastraram por Islamabad, 
Karachi, Peshawar, Lahore, 
entre outras cidades. Outros 
países muçulmanos também 
registraram manifestações, 
a exemplo do Egito, Malásia, 
Índia, Bangladesh e Iêmen.

Mas em nenhum desses 
os protestos se compararam 
em número e violência com a 
onda de violência que atingiu 
o Paquistão, um dos países 
mais populosos do mundo, 
com mais de 90% de adeptos 
da religião muçulmana.

Milhares tomaram as 
ruas no chamado “Dia do 
Amor”, um feriado recém-
criado pelo governo como ho-
menagem ao profeta Maomé, 
protagonista principal das 
“provocações” surgidas no 
ocidente contra o Islã.

As forças de segurança 
reforçaram o policiamento 
e o governo determinou a 
interrupção das comunica-
ções por telefonia celular nas 
principais cidades, de acordo 
com a rádio oficial. 

O total de feridos ultra-
passou a casa das centenas em 
Karachi. Dezenas de veículos, 
três bancos e cinco cinemas 
foram incendiados nessa ci-
dade.

Em Peshawar, onde os 
protestos também foram 

Outros países também 
registraram ações contra o 
vídeo que satiriza Maomé

MUNDO

Foto: Divulgação

bastante violentos, a polícia 
usou bombas de gás lacrimo-
gêneo para dispersar a multi-
dão e pelo menos dois cine-
mas fora incendiados.

“Nossa exigência é que 
quem blasfemou contra nosso 
sagrado profeta seja entregue 
a nós para ser estraçalhado 
perante toda a nossa nação”, 
disse o manifestante Moham-
med Tariq Khan à agência 
Reuters, em Islamabad.

 
Outras manifestações
Em Kuala Lumpur, os 

muçulmanos malasianos se li-
mitaram a queimar bandeiras 

dos EUA e de Israel em frente 
à embaixada americana.

Centenas de iemenitas se 
reuniram em frente à embai-
xada dos EUA em Sanaa, sem 
registrar incidentes mais gra-
ves. A embaixada americana, 
que foi invadida por centenas 
de manifestantes na semana 
passada, teve sua segurança 
reforçada na capital.

Dezenas de egípcios pro-
testaram nas cidades do Cairo 
e Alexandria. Os manifestantes 
se concentraram na mundial-
mente notória praça Tahrir, na 
capital, em direção às embai-
xadas de países ocidentais.

As autoridades locais 
destacaram a participação de 
cristãos coptas, com a inten-
ção de demonstrar a unidade 
com os muçulmanos em re-
lação à “blasfêmia” cometida 
pelo periódico francês que 
publicou charges de Maomé.

Em Alexandria, dezenas 
queimaram bandeiras da 
França em frente ao consula-
do desse país.

 
Ofensa
O vídeo intitulado “Ino-

cência dos Muçulmanos” 
(“Innocence of Muslims”, 
em tradução livre), que teve 

um trailer de 14 minutos di-
vulgado no site YouTube, é 
apontado como estopim da 
onda de manifestações que 
começou no último dia 11 de 
setembro e atingiu missões 
diplomáticas de países oci-
dentais, principalmente os 
EUA, em mais de 20 países 
árabes e muçulmanos.

Nas imagens, o islã é re-
tratado como uma religião de 
violência e ódio, e o profeta 
Maomé aparece como um 
homem tolo e com sede de 
poder. Para muitos muçulma-
nos, qualquer representação 
de Maomé é ofensiva.

O episódio mais grave, 
até esta sexta-feira, havia 
sido o ataque, no próprio dia 
11, contra o consulado dos 
EUA na cidade de Benghazi, 
na Líbia. O prédio foi inva-
dido e incendiado, e quatro 
cidadãos americanos foram 
mortos, entre eles o embaixa-
dor Chris Stevens.

O clima de tensão se 
agravou na última terça-feira 
(17), quando o semanário sa-
tírico “Charlie Hebdo” levou 
às bancas francesas uma edi-
ção com charges satirizando 
Maomé -em uma delas, o pro-
feta aparece seminu.

Em Peshawar, paquistaneses incendiaram carros e entraram em confronto com polícia durante os protestos contra o filme que ofende o profeta Maomé

Benghazi, Líbia - Sím-
bolo da revolução que depôs 
o ditador Muamar Kadafi 
e também local onde um 
embaixador americano foi 
morto há dez dias, Benghazi 
foi tomada ontem por dois 
tipos de protestos opostos: 
contra e a favor das milí-
cias. As duas manifestações 
se encontraram na praça Al
-Kish, um dos símbolos da 
queda do ditador Muamar 
Kadafi e onde milicianos e 
simpatizantes iriam iniciar 
uma marcha contra o filme 
“Inocência muçulmana” e 
charges do profeta Maomé. 
Helicópteros de forças de 
segurança sobrevoam o lo-
cal e analistas temem que os 
dois grupos entrem em con-
fronto. 

A maior das marchas, 
a “Salve Benghazi”, reuniu 
cerca de 30 mil pessoas que 
saíram às ruas em passeata 
sem precedentes no leste da 
cidade, pedindo o fim dos 
grupos armados que ainda 
controlam partes da Líbia. 
Uma multidão de homens, 
mulheres e crianças partici-
pou da passeata gritando di-
zeres como “Não, não às mi-
lícias” e carregando cartazes 

com frases como “Onde está 
o Exército?”, “Onde está a po-
lícia” e “Benghazi está presa 
em uma armadilha”.

Ataque
A manifestação, que to-

mou a principal avenida da 
cidade de 1 milhão de habi-
tantes, faz parte de mais uma 
ação contra o ataque que ma-
tou o embaixador americano 
e mais três funcionários do 
consulado dos EUA na sema-
na passada. Ao menos uma 
milícia é suspeita de ter par-
ticipado do tumulto. Segun-
do especialistas, múltiplas 
facções armadas operam em 
Benghazi e diversas outras 
cidades líbias, almejando ter 
mais poder que o governo e 
as forças de segurança.

Já a milícia salafista An-
sar Al-Sharia marcou um 
protesto contra o filme “Ino-
cência dos muçulmanos” e 
charges que satirizam Mao-
mé. Os salafistas negam ter 
participado do ataque que 
causou a morte do embai-
xador americano, em 11 de 
setembro, mas os manifes-
tantes antimilícias querem 
que o governo crie uma lei 
criminalizando os grupos.

Milhares de líbios vão 
às ruas contra milícias

FIM DA VIOLÊNCIA Conselho vai 
negociar a paz
com as Farc 
na Colômbia

O presidente da Colôm-
bia, Juan Manuel Santos, de-
cidiu reconvocar o Conselho 
Nacional de Paz, formado por 
integrantes da sociedade civil, 
para mediar o acordo com as 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc).

 A decisão foi anunciada 
na última quinta-feira por San-
tos na rede social Twitter, após 
reuniões com representantes 
de organizações não governa-
mentais (ONGs) e represen-
tantes do Parlamento, em Bo-
gotá, a capital colombiana.

 O senador Roy Barreras 
(Partido Social de Unidade 
Nacional) elogiou a partici-
pação do Conselho de Paz 
nas negociações com as Farc. 
O presidente da Comissão de 
Paz do Senado, Jorge Eduardo 
Gechem (Partido Liberal Co-
lombiano), reiterou a neces-
sidade de o Parlamento parti-
cipar do processo de diálogo 
com a guerrilha.

Durante a reunião com 
Santos, os representantes das 
ONGs e do Congresso apela-
ram para que as negociações 
de paz se ampliem também 
para o Exército de Libertação 
Nacional (ELN), grupo armado 
que atua na Colômbia.

A votação antecipada para as elei-
ções presidenciais americanas de 6 de 
novembro, que foi decisiva para eleger 
Obama em 2008, começou ontem em 
dois Estados e, no início de outubro, já 
estará disponível em cerca de 30, entre 
eles Flórida e Ohio, dois estados-chave. 
Na Carolina do Norte, as cédulas já co-
meçaram a ser aceitas nos correios. Em 
Idaho e Dakota do Sul, os eleitores po-
dem exercer o direito de voto a partir 
desde ontem.

Hoje, é a vez dos cidadãos de Ver-
mont começarem a eleger seus candi-
datos e, em Wyoming, a data inicial é 
27 de setembro. Em outros 26 estados, a 
votação antecipada começará no início 
de outubro.

Além disso, hoje é o último dia para 
que os funcionários eleitorais enviem as 
cédulas aos militares em missão no ex-
terior e aos eleitores que moram fora 
dos Estados Unidos. Em 2004, cerca de 
20% dos eleitores enviaram seus votos 
antes do dia oficial da eleição. Em 2008, 
quando Barack Obama ganhou a dis-
puta e se tornou o primeiro presidente 
negro da história do país, os números 
chegaram a 30%.

Dos nove estados indecisos, todos 
permitem o voto antecipado por cor-

reio, com exceção de dois. Na Virgínia 
e em New Hampshire, não é permitido 
votar antes de 6 de novembro.

Entre os eleitores que costumam 
votar pelo correio, estão os da classe 
operária e as minorias, que tradicional-
mente votam nos democratas, além dos 
militares, que costumam pender para 
o lado dos republicanos, segundo es-
tatísticas. Várias legislaturas estaduais 
controladas pelos republicanos aprova-
ram, desde 2008, normas para restringir 
a votação antecipada com argumento 
de evitar fraude eleitoral, embora os 
democratas denunciem que o veto se 
trata de uma estratégia para restringir 
o direito ao voto.

O Estado da Flórida, onde os repu-
blicanos são maioria, reduziu o número 
de dias permitidos para a votação ante-
cipada de 14 para oito, ou seja, a popu-
lação do Estado sulista poderá escolher 
o novo presidente entre 27 de outubro 
e 3 de novembro, mas não no dia 4, um 
domingo em que muitos afro-america-
nos tendem a comparecer às urnas de-
pois de ir à igreja. O Departamento de 
Justiça e a congressista democrata Corri-
ne Brown apresentaram reivindicações 
perante os tribunais contra as normas 
de votação antecipada na Flórida.

Estados Unidos antecipam
a votação em dois estados

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL
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Freitas tem um bom 
retrospecto nas
decisões pela Raposa

ESTADUAL DE fUTSAL

Campeão será conhecido hoje
A partida de volta entre 

João Pessoa Futsal e Brejo 
do Cruz, válida pela final do 
Campeonato Paraibano de 
Futsal, na categoria Adulto 
Masculino, promete muitas 
emoções. O jogo será realiza-
do hoje, às 19h, no ginásio da 
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho. Se o time pessoense ven-
cer, será o primeiro título da 
equipe, que foi fundada este 
ano. Na última quarta-feira, 
o time comandado pelo téc-
nico Paulinho Mendonça foi 
até a cidade de São Bento e 
conseguiu arrancar o empate 
contra o Brejo do Cruz. Agora, 
o segundo jogo da final será 
decisivo e a vantagem surge 
apenas em caso de prorroga-
ção. Neste caso, o João Pessoa 
poderá jogar pelo empate 
para ser campeão.

Após quase um mês, o 
primeiro jogo da final pode 
ser concluído. A partida co-
meçou a ser disputada no dia 
26 do mês passado, na cida-
de de Brejo do Cruz, mas teve 
que ser interrompida fal-
tando 1 minuto e 15 segun-
dos para o fim do primeiro 
tempo por conta do desaba-
mento de um muro do giná-
sio onde ocorria o encontro 
entre as duas equipes. No 
momento da paralisação da 
partida, o João Pessoa Futsal 
perdia por 3 a 1 do Brejo do 
Cruz. Ao disputar o restante 
do duelo, no AABB de São 
Bento, na última quarta-fei-
ra, o time pessoense marcou 

duas vezes e conseguiu igua-
lar o placar.

O empate alimentou 
a expectativa de Paulinho 
Mendonça, que espera ven-
cer o jogo de hoje e conseguir 
o título inédito. Segundo ele, 
a estratégia utilizada pelo 
elenco para levantar a taça 
de campeão será a mesma 
da partida de quarta. “Vamos 
jogar da mesma forma que a 
gente vem jogando, com mui-
ta movimentação e velocida-
de”, revelou o técnico.

A demora para a realiza-
ção do restante da partida se 
deu por conta da participa-
ção do time sertanejo na Liga 
Nordeste. Enquanto o Brejo 
do Cruz disputava a compe-
tição regional, o time da ca-
pital treinava para entrar em 
quadra pronto para reverter 
o marcador.

Perder a vantagem que 
o time do Sertão tinha con-
quistado no dia 26 de agosto 
gerou insatisfação dentro do 
clube. Segundo o presidente 
da Federação Paraibana de 
Futsal (FPFS), João Bosco 
Crispim, quando a entidade 
local decidiu suspender o 
primeiro jogo, o técnico foi 
até a mesa e reclamou da 
Federação e da Arbitragem. 
Essa atitude rendeu ao trei-
nador a expulsão das duas 
partidas finais.

O presidente do Brejo do 
Cruz, João Marajá, confirmou 
a insatisfação da comissão 
técnica com a exclusão do 
treinador do banco nas finais, 
mas acredita que a partida 
transcorreu normalmente. 
Esta visão também foi com-
partilhada por Bosco, que 
elogiou a arbitragem do jogo.

João Pessoa Futsal só 
precisa de um empate 
contra o Brejo do Cruz

Herbert Clemente
Especial para A União

Agora é oficial, a 
saltadora Luana Lira foi 
convocada pela Con-
federação Brasileira de 
Desportos Aquáticos 
(CBDA) para disputar o 
Mundial de Saltos Orna-
mentais em Adelaide, na 
Austrália. A competição 
será realizada entre os dias 
8 e 13 do próximo mês. O 
presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da 
Paraíba (Feap), Antônio 
Meira Leal, o Toinho, re-
cebeu com muita alegria 
o boletim da CBDA que 
oficializou a convocação 
de Luana.

“É um fato histórico e 
importante para os saltos 
ornamentais da Paraíba, 
é uma coisa espetacular. 
Eu acho que isso é uma 
grande motivação para 
os atletas e para a meni-
na, particularmente, já 
que ela venceu com o 
esforço dela e do seu téc-
nico. Eu espero que ela 
seja a primeira de várias”, 
comemorou Toinho.

Segundo o presiden-
te da Feap, a convocação 
da atleta já era prevista 
por ela ter alcançado o 
índice na Seletiva de Sal-
tos Ornamentais, que 
aconteceu no início do 
mês, na cidade do Rio de 

Janeiro. Mas como todo 
brasileiro desconfiado, 
o dirigente afirmou que 
só sentiu segurança na 
convocação da paraibana 
depois de ter em mãos o 
documento oficializando 
a lista oficial de convoca-
dos pela Confederação.

Além de Luana, foram 
convocados os atletas Pe-
dro Abreu (Clube de Rega-
tas do Flamengo), Jackson 
Rondinelli (Esporte Clube 
Pinheiros), Ingrid Olivei-
ra (Fluminense Football 
Club), Andressa Mendes, 
Giovanna Pedroso e Jés-
sica Hillary, estas últimas 
fazem parte da Asso-
ciação Peneira Olímpica 
de Esportes (Apoe). O 
grupo viajará com os téc-
nicos Alexander Ferrer, 
Ana Paula Shalders e An-
dréia Boheme. O chefe 
de delegação brasileira 
na Austrália será Alice 
Kohler.

Centro de Treinamento
– De acordo com 

Toinho, a Confederação 
prometeu no começo do 
ano fazer um Centro de 
Treinamento de Saltos Or-
namentais na Paraíba. O 
cumprimento da palavra 
da entidade nacional vai 
significar um aprimora-

Paraibana competirá na Austrália
salTos oRnamenTais

A cidade de João Pessoa 
vai receber amanhã a oitava 
etapa da temporada 2012 
do Rally Universitário Fiat. 
A largada do rali de regula-
ridade vai ser dada às 9h31 
na Concessionária Fiat Capi-
tal, localizada na Avenida Rui 
Carneiro, e a chegada aconte-

ce na Fiat e Fiori, na BR-230. 
As inscrições nas categorias 
oferecidas, que foram, Paixão 
Fiat e Universitário, foram 
feitas até a última sexta-feira 
e cerca de 150 competidores 
estarão em ação amanhã nas 
estradas da capital do Esta-
do. O campeão desta prova 
vai ganhar uma vaga para a 
final em dezembro, que ain-
da não tem local definido.

Na categoria Universi-
tário, em caso de dupla, pelo 
menos um integrante deve 
estar matriculado em uma 
instituição de Ensino Supe-
rior. Se houver o “Zequinha” 
(carona), dois dos três de-
vem ser universitários. Os 
vencedores de cada uma das 
10 provas da temporada se 
classificam para disputar o 
Fiat zero quilômetro. A Uni-

versitário, limitada a 120 
carros, é aberta a participa-
ção de veículos de todas as 
marcas, fabricados a partir 
de 1992.

Na Paixão Fiat, com li-
mite de 30 carros, é liberada 
a inscrição de competidores 
que não estão matriculados 
em uma instituição de Ensino 
Superior e que possuem mo-
delos da Fiat, com qualquer 

ano de fabricação. Mas os 
participantes desta catego-
ria concorrem somente aos 
brindes e troféus oferecidos 
nas provas. Em cada uma 
das categorias também será 
premiada a equipe feminina 
mais bem classificada após as 
cinco que vão ao pódio..

Rali de regularidade
Como o rali é de regulari-

dade, ganha a equipe que fizer 
menos faltas durante o per-
curso. Cada carro larga com 
1 minuto de diferença para 
o outro. Esta é a terceira vez 
que a capital paraibana recebe 
a competição. Além de João 
Pessoa, Montes Claros, Soro-
caba, Porto Alegre, Maceió, 
Campo Grande, Londrina, 
Campos, Itumbiara e Cuiabá 
são cidades sedes das provas.

João Pessoa recebe amanhã etapa do Rally Universitário Fiat
ReGUlaRiDaDe

mento dos equipamen-
tos de treinos dos atletas 
paraibanos localizados 
na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho. 

O presidente da fede-
ração paraibana disse que 
vai enviar na próxima sem-
ana um documento dizen-
do quais são as ações que 
devem ser feitas aqui na 
Paraíba para que o Centro 
possa ser concretizado. Se-
gundo ele, as piscinas de 
saltos da Vila Olímpica já 
estão passando por con-
sertos no trampolim. 

Toinho vai tentar 
ainda conseguir junto ao 
secretário de esportes do 
Estado, José Marco, viabi-
lizar mais duas pranchas 
de saltos para a piscina 
dedicada à modalidade, 
para que o parque fique 
bem equipado. Todas 
essas iniciativas do pres-
idente da Feap visam 
facilitar a inclusão da 
Paraíba como um dos Es-
tados com um Centro de 
Treinamento de saltos or-
namentais reconhecidos 
pela CBDA. (HC)

foTo: Divulgação

foTo: Marcos Russo

A atleta paraibana treina na piscina da Vila Olímpica, ex-Dede

A equipe do Futsal João Pessoa, de 
camisa branca, é a grande favorita para 
conquistar o título da temporada

Pedro Alves
Especial para A União



Vítor Belfort luta hoje contra 
Jon Jones valendo o cinturão
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AMADOR

Ainda somos 
uma província...

Estamos no século XXI, às vésperas de uma Copa 
do Mundo e um fato ainda teima em acontecer neste 
país, intimamente ligado as coisas do futebol, embora 
isso não seja só aqui, é um problema mundial.

Falo do negativamente famoso e decantado pre-
conceito racial, que atormenta os estádios de futebol, 
passa pelos torcedores, e agora também vira manchete 
de jornal com a participação dos dirigentes.

Teoricamente, um dirigente de futebol deveria ter 
um nível elevado para poder comandar os destinos de 
um clube, que na maioria das vezes extrapola os grama-
dos para se tornar uma paixão, uma religião, isso nos 
quatro cantos da nação.

Nesse último final de semana tivemos mais um 
caso, dessa vez no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, 
futura capital olímpica do mundo.

Antes de o jogo começar, o dirigente Gremista 
Paulo Pelaipe ofendeu um fiscal que estava trabalhando 
no evento, exigindo acesso a um local que não era per-
mitido, o que lhe foi negado, assim sendo ele de forma 
abrupta “acariciou” o funcionário chamando-o pejorati-
vamente de macaco.

O que leva alguém a perder o controle e chegar a 
esse patamar?  Referindo-se a um ser humano como 
se fosse um nada, um zero a esquerda e querendo o 
denegrir, pela sua raça?  Qual é a diferença de ser da 
raça branca, raça amarela ou da raça negra? O que isso 
aumenta ou diminui a capacidade, inteligência ou educa-
ção das pessoas? Que mentalidade tacanha é essa que 
analisa o ser humano pela cor da pele?  Muito limitado 
o ser humano que pensa assim, e infelizmente o futebol 
ainda sofre e muito com isso.

As leis devem ser duras ao extremo, deve mesmo 
ser encarado como crime hediondo, pois nada mais 
desagradável para a humanidade conceituá-la e colocá-la 
em camadas que supostamente vem de uma criação 
baseada na escravatura, ferida incurável da sociedade 
que perdura há mais de 100 anos.

Vamos entender a importância daquilo que real-
mente é importante, e aqueles que são formadores de 
opinião devem ter cuidado com suas atitudes, pois na 
verdade para a opinião pública quem chamou o fiscal 
de macaco não foi o dirigente, foi o Grêmio, o eterno 
e imortal Grêmio de Futebol Portoalegrense. Pensando 
mais longe, foi o Rio Grande do Sul de tantas glórias e 
lutas neste país, que nos presenteou com tantos ho-
mens inteligentes ao longo destes anos todos.

O que temos contra os macacos? Animais que pelo 
que me consta são símbolos de alegria, diversão e me 
parece são muito queridos pela maioria. Resumindo... 
O que representa de positivo para o futuro de nossas 
crianças e para o crescimento da cultura pontuar ou 
qualificar alguém?

Ora, a província cisplatina não existe mais, foi uma 
incursão infeliz da nossa história, afinal de contas todos 
somos brasileiros, ou pelo menos deveríamos ser.

 
Relatório da Anaf
O site da Anaf (www.anaf.com.br) publicou recentemente 

o relatório de atividades da Comissão de Arbitragem da-CBF 
na gestão de Sérgio Correia, com diversos dados do trabalho 
desenvolvido e que será alavancado pela nova Comissão. Sem 
incluir o ano de 2012, a Co,missão liderada por Sérgio Correia 
trabalhou com 3.145 árbitros das 27 Federações. Este é um 
dos dados contido em 21 páginas do resumo do trabalho rea-
lizado pela sua sua gestão. “Mas tudo isto somente pode ser 
realizado com apoio dos dirigentes (Dr. Ricardo e Dr. Marin), 
diretores, funcionários da CBF, Federaçõess, árbitros, assis-
tentes, assessores, enfim muita gente! E pensar que tudo 
isto ocorreu a partir de 2005 nos dá a certeza de que vale a 
pena investir na arbitragem”, salientou Sérgio Correa.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

O brasileiro Vítor Bel-
fort já está pronto para a tão 
esperada luta de logo mais 
em Toronto, no Canadá, con-
tra Jon Jones, dono do cin-
turão do peso-meio-pesado 
no MMA. O evento começa 
às 20h (horário de Brasília), 
mas a luta entre os dois será 
a última da noite e deve co-
meçar somente na madruga-
da de hoje para amanhã, à 1h. 
Apesar de ser costume antes 
dos confrontos, a provocação 
dessa vez não se tornou re-
gra para esse duelo.

Vitor  nunca desmereceu 
seu oponente dessa noite. 
O lutador brasileiro sempre 
deixou claro que reconhecia o 

talento de Jon Jones, a quem 
considera a face da nova ge-
ração de lutadores. Durante 
a última coletiva de impren-
sa oficial do UFC 152, no Ca-
nadá, Belfort contou que o 
campeão dos meio-pesados é 
o preferido de seu filho, Davi. 
Segundo ele, o herdeiro gosta 
de praticar os golpes caracte-
rísticos do americano.

“É difícil comparar lu-
tadores. É como tirar a ha-
bilidade e força deles. Jon 
Jones é a nova geração de 
lutadores. É o lutador fa-
vorito do meu filho Davi. 
Ele fica tentando cotove-
lada rodada, joelhado no 
meu rosto. Eu falo para ele: 
“Vamos treinar jiu-jítsu” e 
ele diz que não, quer trei-
nar MMA. Ainda não temos 
luvas específicas de treino 
de MMA. Ainda não temos 
equipamento específico. O 
esporte ainda está crescen-

do. Ainda não é o que vai 
ser. Vocês vão ficar choca-
dos daqui a cinco anos. Aos 
17 anos, eu sonhava com 
isso que acontece hoje”, fri-
sou o brasileiro.

A última luta de Jon Jo-
nes foi em abril deste ano, 
quando venceu Rashad 
Evans por decisão unânime 
dos jurados. Vítor Belfort, 
por sua vez, lutou em janei-
ro diante de Anthony John-
son, ganhando por finali-
zação. O brasileiro vai em 
busca de tomar o cinturão 
do americano, que atual-
mente é um dos principais 
destaques dos eventos do 
UFC.

Belfort que, após a le-
são de Dan Handerson, 
subiu para a categoria dos 
meio-pesados para enfren-
tar Jones na disputa pelo 
cinturão, disse que se sente 
honrado por ter a oportu-

nidade de enfrentar o novo 
“fenômeno” do MMA. “Pra 
mim é uma honra, porque 
ele é um grande lutador. 
Lutar com ele (Jones) é es-
petacular, porque é um le-
gado do esporte. Isso con-
quista uma nova geração 
de fãs e o meu maior dese-
jo é que o meu esporte seja 
respeitado”.

Embate deve começar
depois da meia-noite
em Toronto, no Canadá

Já estão abertas as inscrições 
para o “Passeio Ciclístico – 6ª Prima-
vera dos Museus”, que acontece no 
domingo (30), em João Pessoa. O 
evento é gratuito e aberto às pes-
soas de todas as idades. Para par-
ticipar, o ciclista deverá se dirigir, 
nos dois horários, à sede do Iphaep 
– Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba 
(Av. João Machado, 348 – Centro), 
à PBTur (em Manaíra) e à Casa do 
Artista Popular, localizado na Pra-
ça da Independência. As inscrições  
também poderão ser realizadas no 
próprio local do evento, um pouco 
antes da abertura do passeio ciclís-
tico, na Praia de Cabo Branco. 

O roteiro já está definido: a 
saída será às 8h, no Museu Casa de 
José Américo, chegando às 11h, 
no Museu de Arte Sacra do Centro 
Cultural São Francisco, na Cidade 
Baixa, no Centro Histórico de João 
Pessoa. Os ciclistas paraibanos vão 
fazer, ainda, outras três paradas, 
em instituições museológicas que 
guardam a memória da capital 
paraibana: o Museu José Lins do 
Rêgo no Espaço Cultural; o Museu 
Energisa e o Museu Casa do Artis-
ta Popular. 

Durante todo o trajeto, será 
servida água mineral, sendo que 
na Casa do Artista Popular os des-
portistas serão recepcionados com 

frutas e sucos naturais. Equipes da 
Polícia Militar, além de Corpo de 
Bombeiros e Samu, darão apoio 
logístico ao Passeio Ciclístico de 
João Pessoa. 

O projeto integra a 6ª Prima-
vera dos Museus, organizada pelo 
Ministério da Cultura, através do 
Ibram – Instituto Brasileiro de Mu-
seus. Este ano, vem unindo o lazer, 
o esporte e a cultura e discutindo 
“A Função Social dos Museus”. Na 
capital paraibana, o Passeio Ciclísti-
co está sendo organizado pelo Go-
verno do Estado, através do Iphaep. 
Segundo a coordenadora, professo-
ra Martha Smith, a expectativa é de 
que reúna 200 participantes. 

Inscrições já estão abertas na capital
pAssEiO CiClÍsTiCO DOs MusEus

Jones e Belfort, o confronto mais esperado entre o norte-americano e o brasileiro acontece hoje e vale o cinturão do peso-meio-pesado

Belfort diz que 
se sente 
honrado por ter 
a oportunidade 
de enfrentar o 
fenômeno do 
MMA, que é o 
favorito

FOTO: Divulgação

Pedro Alves
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Freitas venceu seis de 10 decisões 
no campinense

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Técnico tem retrospecto
altamente favorável 
para conseguir acesso

Phillipy Costa
Especial para A União

Técnico Freitas Nascimento, bastante emocionado, após a aconquista do título estadual deste ano pelo Campinense quando venceu o Sousa por 4 a 0 no Estádio Amigão

Desde o dia 5 de novem-
bro de 2003, uma quarta-fei-
ra à noite, quando o Campi-
nense segurou o Itapipoca, 
no Ceará, garantindo mais 
uma sofrida classificação 
longe de Campina Grande, o 
torcedor rubro-negro parece 
que está vacinado para su-
portar as fortes emoções de 
jogos decisivos fora de casa.

Naquela oportunidade, 
pela terceira divisão nacio-
nal, o placar acabou 2 a 1 
para os cearenses, depois de 
um magro 1 a 0 no Estádio 
Amigão favorável à Raposa, 
que perdera dois jogadores 
expulsos durante a peleja em 
terras inimigas, aumentando 
o drama.

De lá pra cá, não faltam 
filmes com roteiros pareci-
dos, tendo sempre como ator 
principal o técnico Freitas 
Nascimento.

Em 2008, ano da primei-
ra passagem do treinador 
pelo Campinense, a equipe 
foi buscar o título do 2º tur-
no do Campeonato Paraiba-
no no Sertão, contra o Sousa.

Na mesma temporada, 
só que pela Série C, as bata-
lhas de Salgueiro-PE, quando 
a equipe não podia mais per-
der, de Arapiraca-AL, onde o 
rubro-negro precisava da vi-
tória, além de Goiânia-GO, lo-
cal da sonhada classificação 
à Série B, não saem da cabeça 
dos raposeiros.

Após o empate (1 a 1) de 
sábado, no Amigão, os nor-
te-rio-grandense começam 
o jogo da volta com o placar 
favorável às suas pretensões. 
À Raposa, resta a vitória ou 
empate com dois ou mais 
gols para se classificar.

No que se refere ao as-
pecto disciplinar, o Campi-
nense não tem desfalques 
para a decisão, enquanto 
o Baraúnas não vai poder 
contar com pelo menos dois 
titulares: zagueiro Nildo (ex-
pulso) e volante Richardson 
(terceiro amarelo).

O duelo de amanhã será 
o 11º “mata-mata” do técni-
co Freitas Nascimento no co-
mandando do rubro-negro. 

ConfrontosDesde 2008, quando chegou 
para sua primeira passagem 
pelo clube, o treinador dis-
putou 10 confrontos com es-
ses moldes: ida e volta.

O aproveitamento é con-
siderado bom, vez que ga-
nhou seis e perdeu quatro. 
No entanto, se o torcedor 
raposeiro se apega com a su-
perstição de recentemente 
ter conquistado resultados 
importantes longe de Cam-
pina Grande, por outro lado, 
as estatísticas mostram um 
detalhe desagradável.

Dos quatro mata-matas 
que a Raposa disputou com 
Freitas no comando, em três 
oportunidades o time saiu do 
primeiro confronto derrotado 
ou com empate de 1 a 1, como 
aconteceu no último sábado. 

Porém, para quem se 
apega a esses detalhes, na fi-
nalíssima do Campeonato Pa-
raibano 2012, o Campinense 
conquistou o título no Amigão 
após o empate em 1 a 1 contra 
o Sousa, no Sertão.

Relembre os jogos de mata-mata da “Era Freitas”:

*10 - Semifinal do 10 turno do Campeonato Paraibano
27/2/2008 - Treze 1 x 1 Campinense
2/3/2008 - Campinense 1 x 2 Treze

20 - Semifinal do 20 turno do Campeonato Paraibano
23/4/2008 - Nacional-P 2 x 4 Campinense
27/4/2008 - Campinense 4 x 1 Nacional-P

30 - Final do 20 turno do Campeonato Paraibano
30/4/2008 - Campinense 2 x 0 Sousa
4/5/2008 - Sousa 0 x 0 Campinense

40 - Final do Campeonato Paraibano
11/5/2008 - Treze 0 x 3 Campinense
18/5/2008 - Campinense 2 x 0 Treze

* 50 - Semifinal do 10 turno
26/2/2009 - Treze 2 x 0 Campinense
1/3/2009 - Campinense 2 x 1 Treze

* 60 - Primeira fase da Copa do Brasil
18/2/2009 - Misto-MS 1 x 1 Campinense
4/3/2008 - Campinense 1 x 1 Misto-MS (perdeu nos pênaltis: 2x3)

70 - Semifinal do Campeonato Paraibano
25/4/2012 - Botafogo-PB 2 x 3 Campinense
29/4/2012 - Campinense 0 x 1 Botafogo-PB

* 80 - Final da segunda fase do Campeonato Paraibano
2/5/2012 - Sousa 3 x 4 Campinense
6/5/2012 - Campinense 0 x 2 Sousa

90 - Final do Campeonato Paraibano
9/5/2012 - Sousa 1 x 1 Campinense
13/5/2012 - Campinense 4 x 0 Sousa

100 - Oitavas de final da Série D
1/9/2012 - Campinense 2 x 1 CSA
9/9/2012 - CSA 0 x 0 Campinense

*Confrontos em que o Campinense saiu derrotado.

A alta temperatura que 
faz em Cuiabá-MT será ou-
tro grande obstáculo para o 
Treze, no compromisso de 
amanhã, às 16h, no Estádio 
Presidente Dutra-MT, pela 
13ª rodada do grupo A da Sé-
rie C do Campeonato Brasi-
leiro. Girando em torno de 39 
a 40 graus e um aquecimento 
sufocante para quem estará 
em ação nos 90 minutos, a 
prevenção em beber água du-
rante o jogo será uma solução 
rápida e eficaz para evitar um 
mal-estar nos jogadores. 

Para quem mora e treina 
em Campina Grande, que tem 
uma temperatura totalmente 
diferente, que varia na faixa de 
19 a 22 graus, a mudança pode 
se tornar uma concorrente a 
mais para o desafio fora da Pa-
raíba. 

Para o treinador galista, 
Marcelo Vilar, a expectativa é 

que no dia do jogo o clima não 
esteja tão quente, para facilitar 
um maior desenvolvimento 
dos atletas dentro de campo, 
evitando que ocorra alguma 
anormalidade. 

Ele reconhece que a re-
gião é quente e abafada, tor-
nando uma “secura’ para quem 
não tem o hábito de enfrentar 
este tipo de temperatura. “É 
desgastante e ao mesmo tem-
po cansativo para quem não 
convive com esta temperatura. 
Vamos torcer que o clima es-
teja favorável e o Treze possa 
vencer e continuar no G4”, fri-
sou.     

Jogador de forte marcação 
e responsável pela proteção a 
defesa, o volante Júlio César, re-
conhece que atuar numa tem-
peratura forte é complicado e 
exaustivo, tornando prejudicial 
para quem não tem hábito. “O 
desgaste é frequente, chegando 
até a atrapalhar o condiciona-
mento do atleta que joga na-

quela função. Vou torcer que o 
clima esteja mais ameno para 
que possamos buscar mais três 
pontos”, avaliou. Após uma 
cansativa viagem o represen-
tante paraibano realiza hoje 
pela manhã, um recreativo 
no local da partida para o re-
conhecimento do gramado e 
movimentar o grupo. 

Apesar da possibilidade 
de manter a equipe que der-
rotou o Santa Cruz-PE (2 a 1), 
no último domingo, no Estádio 
Amigão, na Serra da Borbore-
ma, o mistério só será definido 
momentos antes da partida. 
Uma prática utilizada por Mar-
celo Vilar, que prefere fazer 
as últimas observações para 
colocar em campo a melhor 
formação. “Não tenho pressa 
e nem a obrigação de revelar 
o time, afinal, gosto de fazer 
as últimas avaliações. O time 
esteve bem no jogo anterior, 
com possibilidade de repetir a 
formação”, observou. 

Calor é a maior preocupação do Treze amanhã em Cuiabá
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Galo volta a jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série C, após derrotar o Santa Cruz-PE

FoTos: Hiran Barbosa/Divulgação
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Flu pode abrir vantagem hoje
BRASILEIRÃO DA SÉRIE A

Sábado - Série C
Jogo: Paysandu (PA) x  Santa Cruz (PE) 

Campeonato Brasileiro
(22/9) - Local: Belém do Pará

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Classificação

O Fluminense terá a 
chance hoje de disparar cinco 
pontos na frente do vice-líder 
Atlético-MG, no Campeonato 
Brasileiro da Série A. a equipe 
carioca enfrenta o Náutico, no 
Raulino de Oliveira, em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, 
pela 26ª rodada da competi-
ção. Também hoje, outro duelo 
a parte envolve Figueirense x 
Palmeiras, clubes que estão na 
zona do rebaixamento. Além 
de Fluminense x Náutico e Fi-
gueirense x Palmeiras, a roda-
da terá ainda o confronto entre 
Santos x Portuguesa.

No Fluminense, as es-
peranças estão voltadas para 
Fred, artilheiro do time e que 
retorna ao grupo após o ter-
ceiro cartão amarelo. Thiago 
Neves, que defendeu a Seleção 
Brasileira no confronto contra 
a Argentina no meio de sema-
na, também retorna ao elenco. 
Outro que poderá está em ação 
é o meia Deco. No último cole-
tivo antes da partida contra o 
Náutico, ele foi o personagem 
central. Orientando os compa-
nheiros na parte tática e dando 
bons passes, o camisa 20 con-
firmou a volta aos gramados 
após 46 dias de longa espera 
para a torcida tricolor. 

Se o Fluminense vive em 

ascensão no campeonato, o 
mesmo não se pode dizer o 
Palmeiras. Com apenas 20 
pontos e na 19ª colocação, se 
encontrando na zona do re-
baixamento, o Verdão procura 
forças para a reação, porém, 
terá difícil missão hoje, já que 
estará enfrentando o Figuei-
rense, outro que também se 
encontra no Z-4. 

Gilson Kleina faz a sua 
estreia como comandante do 
Palmeiras, mas vive um drama 
parecido a Luiz Felipe Scolari, 
que esteve no Palestra Itália por 
mais de dois anos, especialmen-
te nos últimos meses após o títu-
lo da Copa do Brasil. O treinador 
luta contra os desfalques e ainda 
tem a dúvida se poderá contar 
com o chileno Valdivia logo na 
sua primeira convocação, para 
o jogo diante do Figueirense, em 
Florianópolis, hoje.

Assim como Valdivia, Klei-
na quer ver uma reação ime-
diata do Palmeiras para se li-
vrar da zona de rebaixamento. 
E é justamente essa chance de 
conseguir fazer o time reagir 
no Nacional que fez o treinador 
aceitar o convite para deixar a 
estabilizada Ponte Preta para o 
incerto Alviverde. “A oportuni-
dade que estou tendo é ímpar 
e sempre faço isso valer pelo 
trabalho. Vou me pautar em 
cima do trabalho. Eu tenho to-
tal confiança nesses jogadores 
e vamos reagir”, disse.

FOTO: Photocâmera

FOTOS: Divulgação

Os quatro primeiros 
clubes da Série B do Cam-
peonato Brasileiro de 2012 
estarão em ação hoje, na 
conclusão da 26ª rodada. O 
líder Vitória-BA enfrenta o 
Goiás, terceiro colocado, com 
a pretensão de se isolar ainda 
mais na pontuação, afinal, os 
baianos estão com 54 pontos 
contra 49 dos goianos, que 
ocupam a terceira posição.

O vice-líder  Criciúma, 
que também soma 49 pon-
tos, joga contra o Itapinga, 
em Minas Gerais. O time 
mineiro é o 19º, estando na 
zona da degola, enquanto 
que o São Caetano, quarto 
colocado com 46 pontos, re-
cebe o CRB.

Mesmo que a perca na 
rodada, o Vitória-BA per-
manecerá na liderança, mas, 
otimismo é o que não falta 
aos baixanos para  o compro-
misso contra o Goiás, mesmo 
sabendo que se trata de uma 
partida que vale “seis pon-

Série B: Esquenta a briga 
pela liderança da competição

tos”.  O técnico Paulo César 
Carpegiane não terá os late-
rais Nino Paraíba e Léo, am-
bos estão lesionados. 

Já no Goiás, o jogo está 
sendo encarado como ape-
nas mais uma partida, apesar 
do clima de decisão que vem 
sendo criado em torno do 
jogo.  O duelo coloca frente 

a frente o líder contra o ter-
ceiro colocado; concorrentes 
diretos tanto na briga pelo 
título da Série B como na 
busca por uma das quatro 
vagas que dão acesso à elite. 
Mesmo assim, o volante Mi-
chel garante que o duelo será 
encarado pelos jogadores da 
mesma forma que os outros.

Líder quer chegar aos 
cinco pontos de vantagem 
sobre o Atlético Mineiro

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense  53  25  15  8  2  41  17  24

2º Atlético-MG  51  24  15  6  3  39  17  22

3º Grêmio  48  25  15  3  7  37  21  16

4º Vasco  43  25  12  7  6  32  26  6

5º São Paulo  39  25  12  3  10  37  28  9

6º Botafogo   39  25  11  6  8  39  31  8

7º Internacional  37  25  9  10  6  30  22  8

8º Cruzeiro  35  25  10  5  10  32  35  -3

9º Corinthians  35  25  9  8  8  28  24  4

10º Santos   3  25  8  9  8  30  32  -2

11º Ponte Preta   33  25  8  9  8  30  32  -2

12º Náutico   31  25  9  4  12  30  40  -10

13º Bahia   31  25  7  10  8  26  27  -1

14º Portuguesa   29  25  7  8  10  25  29  -4

15º Coritiba   28  25  8  4  13  38  45  -7

16º Flamengo   28  24  7  7  10  24  34  -10

17º Sport  24  25  5  9  11  22  35  -13

18º Figueirense  22  25  5  7  13  28  42  -14

19º Palmeiras  20  25  5  5  15  22  35  -13

20º Atlético-GO  20  25  4  8  13  26  44  -18

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
 18h30  Fluminense  x  Náutico  

  Figueirense x  Palmeiras 

 21h Santos  x  Portuguesa  

 

Série B  

 15h Atlético-PR  x  Ceará  

 16h Gremio Barueri x  Boa Esporte  

  São Caetano x  Criciúma  

   Ipatinga x  Avaí

  Vitória x Goiás  

   Asa                          x América-RN

O Atlético 
Paranaense 
enfrenta 
hoje o Ceará 
pela Série B

A ótima atuação no empate de 
2 a 2 do Chelsea diante do Juventus, 
na última quarta-feira, pela Liga dos 
Campeões, segue rendendo elogios 
a Oscar. Ontem, o diário britânico ‘The 
Sun” destacou que o ex-colorado é uma 
estrela de Hollywood e, para ilustrar a 
ideia, transformou o brasileiro numa 
estatueta dourada do Oscar. Na matéria, 
a publicação conversou com jogadores 
do Chelsea que rasgaram elogios a Oscar, 
que chegou aos Blues na última janela de 
transferências comprado por 25 milhões 
de libras (cerca de R$ 79 milhões).

Tite quer atingir 45 pontos 
no Brasileiro para passar a pensar 
no Mundial de Clubes, marcado para 
dezembro, no Japão. Mas o treinador 
não terá muita dificuldade para decidir 
quem serão os 23 jogadores que 
tentarão dar ao Timão o bicampeonato 
do torneio. O clube tem a lista de 
inscritos praticamente pronta para 
entregar à Fifa em novembro. Mesmo 
sem falar publicamente no assunto, 
Tite conta 22 vagas preenchidas, sem 
levar em conta possíveis lesões que 
possam ocorrer. Resta apenas um lugar 
no voo que deixará a cidade de São 
Paulo no dia 4 de dezembro.

Oscar ganha 
estatueta 

Tite tem nomes 
para o Mundial

Após cumprir suspensão pelo 
terceiro cartão amarelo, Fred volta ao ao 
Fluminense hoje para enfrentar o Náutico, 
às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, pela 26ª rodada do 
Brasileiro. E traz com ele uma ótima média 
recente de gols na competição. Desde o 
início do segundo turno de 2011, o camisa 
9 esteve presente em 31 - ou 70% - dos 
44 jogos do Tricolor no Brasileirão e 
marcou 30 gols: Quase um por partida. 
No mesmo período, o craque Neymar do 
Santos anotou 16 gols em 22 partidas 
(0,72 de média), e Borges, que jogando 
pelo Santos superou o capitão tricolor na 
artilharia do torneio no ano passado, fez 
18 em 30 jogos.

Fred: 30 gols em 
31 jogos pelo Flu

O Fluminense é 
o líder isolado da 
Série A e vive um 
bom momento na 
competição, 
diferente do 
Palmeiras de Obina 
que a cada rodada 
se agrava em 
mais crise e hoje 
enfrenta o 
Figueirense, outro 
clube que briga 
para sair da zona 
do rebaixamento

O líder Vitória enfrenta o terceiro colocado Goiás, em Salvador

Domingo - Série D
Jogo: Baraúnas (RN) x  Campinense (PB) 

Quartas de final
(23/9) - Local: Mossoró (RN)

Série C
Treze (PB) x Cuiabá (MT) - Cuiabá

(23/9) - Local: Amigão (PB)
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GeralJoão Pessoa > Paraíba > sábado, 22 de setembro de 2012

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 3501/2012 em João Pessoa, 17 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Conjunto habitacional com 02(duas) unidades e sistema de esgotamento sanitário 
com Fossa  e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-003663/TEC/LO - 3202.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº. 3446/2012 em João Pessoa, 13 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Conjunto habitacional Com 40 (quarenta) unidades e sistema de esgotamento sanitário 
com Fossa e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-003661/TEC/LO - 3201.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº. 354201/2012 em João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Implantação de empreendimento residencial com 128 unidades e sistema de esgotamento sanitário 
com Tanque Séptico  e Sumidouro. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-005529/TEC/LO - 1030.

MADELEI COMERCIO DE MADEIRAS DE LEI LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.119.474/0001-32, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3323/2012 em João Pessoa, 10 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio Varejista de Esquadrias de Madeiras, dobradiças e fechaduras, na Av. Manoel 
Deodato 750 Torre – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003927/TEC/LO-3292.

CONSTRUTORA LEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.049.094/0001-35, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3256/2012 em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial multifamiliar com 09 (nove) unidades habitacionais, na Rua BAN. Lourenço 
de Souza, S/N Água Fria ST 43, QD 11, LT 255 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005827/TEC/LO-3585.

JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO – CNPJ/CPF Nº 027.428.214-30, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2782/2012 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 81 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veraneio, de Placa KTT-3426/PB) - Em Toda a Cidade e Região - Município: Pedro Regis - UF: 
PB. Processo: 2012-005619/TEC/AA-1235.

CRISTIANE APARECIDA COSTA ANGELINO – CNPJ/CPF Nº 333.490.608-62, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3538/2012 em João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Unifamiliar com sistema fossa/sumidouro (3 unidades) na Rua João Viegas de Oliveira, 
QD 558, LT 169 – LOT. Brisa Mares – Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002975/
TEC/LO-3000.

IMMI CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.976.902/0001-72, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3001/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Extração de areia de forma mecanizada numa área de 49,49 hectares. 
Referente ao Processo DNPM Nº 846.200/2012, no leito do Rio Farinha – Zona Rural – Município: 
CACIMBA DE AREIA – UF: PB. Processo: 2012-002429/TEC/LP-0768.

RECIFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com CNPJ Nº 07.415.310/0001-16, IE: 16.145.309-
0, estabelecida na Rua Antônia Gomes da Silveira, 2189, Cristo – João Pessoa – PB, pela qual 
registra a perda de cinco Talões de Nota Fiscal do Consumidor, Série D, Modelo 2, (1 a 250); dois 
Talões de Nota Fiscal, Modelo 1, (1 a 100). Conforme Certidão datado de 21 de setembro de 2012.

JOSILENE TOLENTINO DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 447.358.634-00, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
3606/2012 em João Pessoa, 20 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Prédio 
comercial com dois pavimentos (térreo e superior), na Avenida Piauí – Nº 333 – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005873/TEC/LO-3591.

CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, referente à Renovação de Licença de Operação conforme 
Protocolo 2012-004362/TEC/LO-3366, com atividade de Edição e Impressão de Produtos Gráficos, 
situado a Rua Benedito Gomes de Sousa, 49, Centro, Cajazeiras - PB.

Preso suspeito de falsificação e 
clonagem de veículos na capital

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Veículos e Car-
gas, na capital, realizou na ma-
nhã de ontem, a Operação Dolly. 
A ação teve o objetivo de cum-
prir mandado de prisão tempo-
rária e outro de busca e apre-
ensão contra Antônio Felipe da 
Silva Neto, de 67 anos, natural 
de Piancó, Sertão do Estado.

O acusado, que já tinha 
sido preso em fevereiro do ano 
passado durante a Operação 
Camaleão, realizada de forma 
conjunta entre policais do GOE 
e da PRF, foi localizado em sua 
residência no bairro da Torre, 
na capital. Ele responde pelos 
crimes de receptação e falsida-
de ideológica.

A polícia investiga a parti-
cipação dele em um esquema 
de clonagem de veículos. Du-

rante a operação, foram apre-
endidos diversos documentos, 
cartões de crédito e vários ade-
sivos de selos oficiais do Minis-
tério da Fazenda. Na residência 
de um amigo do acusado, a 
polícia também encontrou 99 
espelhos originais em branco, 
que seriam usados para falsifi-
car documentos de carros rou-
bados.

De acordo com o delegado 
Leonardo Souto Maior, que co-
mandou a operação, o suspeito 
agia falsificando documentos 
para que carros roubados fos-
sem receptados e, em seguida, 
regularizados.  “Durante os de-
poimentos, ficou claro que os 
espelhos pertenciam a Antônio, 
que teria pedido para guardar 
o material na casa do amigo. O 
caso também será encaminha-
do para a Polícia Federal, uma 
vez que a falsificação incluía do-
cumentos federais”, esclareceu 
o delegado, acrescentando que 
as investigações vão continuar. 
Após os procedimentos reali-

zados na Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas da 
Capital, o preso foi encaminha-
do à Polícia Federal.

Operação Camaleão 
A Operação Camaleão foi 

realizada no dia 4 de feverei-
ro e resultou na prisão de uma 
quadrilha especializada em fal-
sificação de veículos, em João 
Pessoa. Cinco pessoas foram 
presas e um vasto material foi 
apreendido, entre eles, cerca de 
cinco mil licenciamentos de ve-
ículos em branco, prontos para 
serem preenchidos com a iden-
tificação de veículos similares e, 
então, clonados. Os documen-
tos haviam sido roubados do 
Departamento de Trânsito do 
Estado de Pernambuco.

Os acusados estão res-
pondendo aos processos que 
incluem crimes de receptação 
e formação de quadrilha, es-
telionato, uso de documentos 
falsos e adulteração de sinal de 
veículos.

O acusado tinha sido preso 
em fevereiro do ano passa-
do, na Operação Camaleão

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Antônio Felipe da Silva Neto, 67, responde por receptação e falsidade ideológica

FOTO: Divulgação

Uma manifestação con-
junta dos Bancários e dos 
Funcionários dos Correios e 
Telégrafos em greve foi rea-
lizada na tarde de ontem, e 
percorreu várias ruas do Cen-
tro da capital terminando com 
vários discursos inflamados 
contra o Governo Federal no 
Ponto de Cem Réis.

Cerca de 300 bancários 
e trabalhadores dos Correios 
de João Pessoa, protestaram 
na tarde de ontem, para pedir 
mais rapidez nas negociações 
com o Governo Federal e com 
a diretoria dos bancos públi-
cos e privados. 

Os bancários estão em 
greve desde a última terça-fei-
ra dia (18), e os servidores dos 
Correios desde quarta-feira dia 
(19). Com ajuda de um carro 
de som, utilizando apitos para 
chamar atenção e nariz de pa-
lhaço, os trabalhadores encer-
raram o ato no Ponto de Cem 
Réis.

‘A nossa luta é contra o 
governo, contra a direção das 
empresas que permanecem in-
transigentes em não atender as 
nossas causas’, explica Emanuel 
Santos, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Correios 
e Telégrafos da Paraíba. Ainda 
segundo Emanuel, na próxima 
segunda-feira (24), a categoria 
deve fazer piquetes em frente 
às agências da Paraíba.

De acordo com a Federa-
ção Nacional dos Trabalhado-
res em Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares (Fentect), 
os funcionários dos Correios 
reivindicam aumento de 43,7%, 

R$ 200 incorporados ao salário, 
auxílio alimentação de R$ 35, 
contratação imediata de 30 mil 
trabalhadores, entre outras me-
lhorias. Por causa de uma de-
terminação judicial, pelo menos 
40% da categoria permanece 
no atendimento à população.

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários da Paraí-
ba, Marcos Henriques e Silva, 
também disse que a direção 
dos bancos demonstra intran-
sigência durante as negocia-
ções. ‘Temos que unir todas 
as classes para lutar em torno 
dos nossos direitos. Tanto o 
governo como a diretoria dos 
bancos não demonstram dis-
posição em negociar e conti-
nuaremos as greves’, afirma. 

No quarto dia de greve 
dos bancários, quase nove mil 
agências de bancos públicos e 
privados aderiram ao movi-
mento no país, mais de 350 
delas só na Paraíba. 

Segundo Marcos Hen-
riques, até agora a Fenaban 
(Federação Nacional dos Ban-
cos) não sinalizou com uma 
nova proposta maior que os 
6% de reajuste oferecido e re-
jeitado em assembleia pelos 
trabalhadores. 

Os bancários reivindicam 
reajuste salarial de 10,25%, 
além de aumento no paga-
mento do valor das perdas 
salariais, dos atuais R$ 1.400 
para R$ 2.416,38. Além disso, 
exigem ainda a implantação 
do plano de cargos e salários, 
contratação de mais bancários 
e, principalmente, a melhoria 
na segurança nas agências, em 
especial as localizadas em mu-
nicípios do interior, NE geral-
mente os assaltantes fazem a 
festa por falta de segurança.

Bancários e servidores da 
ECT fazem manifestação

categorias em greve

Mais uma reviravolta no 
Caso Marcelinho Paraíba, 37 
anos. O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) decidiu não 
apresentar denúncia sobre 
a apuração do inquérito da 
Polícia Civil em que o atleta 
é acusado de tentar estu-
prar uma mulher durante 
uma festa realizada no final 
do mês de novembro do ano 
passado, numa granja de sua 
propriedade, localizada na 
cidade de Campina Grande.

Conforme o promotor 
Marcos Leite, os elementos 
da acusação de estupro são 
muito frágeis, já que, para ser 
caracterizado como crime 
sexual, o beijo lascivo, que é 
o nome utilizado para definir 
o ato do qual Marcelinho está 
sendo acusado, teria que ter 
fundamentações mais fortes 
do que apenas o testemunho 
da suposta vítima.

Em vários casos de denún-
cia de estupro, o beijo lascivo 
pode ser caracterizado como 
estupro, desde que apresente 
indícios de violência e um in-
dício de que o acusado queria 
concretizar o ato sexual. 

O inquérito apresenta 
apenas o depoimento da víti-
ma, mas nenhuma das outras 
testemunhas confirmam a 
acusação. Por isso, eu não jul-
guei que pudesse ter havido 
tentativa de estupro, porque 
foi apenas um beijo. É muito 
frágil acusar por essa motiva-
ção - comentou Marcos Leite.

Agora, o promotor vai 
enviar um requerimento 
para que a 5ª Vara Cível de 
Campina Grande remeta o 
inquérito que foi comandado 
pela delegada Herta Fran-
ça, da Delegacia da Mulher, 

para o Juizado Especial Cri-
minal (JECrim), que vai ficar 
responsável pelos próximos 
passos do processo judicial. 

O caso
No final de novembro 

do ano passado, Marcelinho 
Paraíba foi preso ao lado de 
mais três amigos: João Cri-
valdo da Silva, Leandro Silva 
e Wellington Porto da Silva. 
Além da acusação de estupro 
que pesa contra Marcelinho, 
os quatro ainda foram en-
quadrados na acusação de 
desacato à autoridade poli-
cial e resistência à prisão.

O grupo participava 
de uma festa em Campina 
Grande, terra natal do joga-
dor, para comemorar a boa 
campanha de Marcelinho Pa-
raíba na Série B de 2011. Ele 
marcou 12 gols pelo Sport e 
foi peça determinante para o 
acesso do clube à Série A.

Por volta das 4h30, Mar-
celinho teria tentado beijar à 
força a vítima. Ela é irmã do 
também delegado de Polícia 
Civil Rodrigo Pinheiro. Os 
advogados do jogador con-
firmam a tentativa de beijo, 
mas disseram que o atleta 
não passou disto.

O irmão da vítima, no 
entanto, foi quem chamou a 
polícia e formulou a acusa-
ção, diz que Marcelinho Pa-
raíba passou para a agressão 
diante da recusa da mulher 
em beijá-lo. Ele teria puxado 
o cabelo dela e a mordido. 
O irmão, que também vai 
responder a processo sob a 
acusação de ter feito dispa-
ros dentro da casa do joga-
dor, diz ainda que ele tentou 
estuprá-la.

MPPB não apresenta 
denúncia contra jogador

marceLiNHo ParaÍBa

Nesta segunda-fei-
ra, às 15h, o presidente 
do Sindicato dos Bancá-
rios, Marcos Henriques, 
participará de uma au-
diência no Ministério 
Público do Trabalho, na 
Rua Almirante Barroso 
no centro da capital, 
onde será ouvido pelo 
procurador-chefe do 
Trabalho na Paraíba, 
Eduardo Varandas Ara-
runa. Segundo o pro-
curador a audiência é 
para que os bancários 
em greve garantam a 
segurança da popula-
ção e não obstruam o 
acesso dos correntistas 
aos caixas eletrônicos. 
Caso isso ocorra, o sin-
dicato corre o risco de 
pagar multa diária no 
valor de R$ 10 mil. Va-
randas informou que 
também pretende ouvir 
a Fenaban, sobre o mo-
vimento grevista.

A greve dos ban-
cários chega hoje ao 
quarto dia e segundo 
os Procons Estadual e 
Municipal, ainda sem 
reclamações por parte 
dos clientes. Segundo 
informações do presi-
dente do sindicato da 
categoria, Marcos Hen-
riques, os trabalhado-
res em greve não estão 
obstruindo o abasteci-
mento dos caixas ele-
trônicos, mas as demais 
transações, como por 

exemplo, depósitos ou 
transferências não es-
tão podendo ser reali-
zadas por falta de fun-
cionários dentro das 
agências. 

Em algumas agên-
cias como a do Bra-
desco ou HSBC ainda 
é possível a realização 
de depósitos nos caixas 
eletrônicos, porém o 
sindicato informa que 
esses depósitos ficam 
sob a responsabilidade 
do banco que promove 
esse serviço. Na Caixa 
Econômica e Banco do 
Brasil os depósitos po-
dem ser realizados nas 
Casas Lotéricas e agên-
cias Pague Fácil.

Em todo o país são 
mais de 8 mil agências 
paralisadas. Na Paraí-
ba a adesão é de 93% 
e os bancários conti-
nuam mobilizados para 
conquistar na luta o 
aumento real de 5%, 
dentre outras reivindi-
cações. Os banqueiros 
apresentaram uma úni-
ca proposta no dia 28 
com um índice irrisório 
de 0,58% de aumen-
to real. É inadmissível 
que o setor que obtém 
os maiores lucros, que 
utiliza as maiores taxas 
de juros e outros arti-
fícios para engordar 
seus ganhos, apresente 
uma proposta de 0,58% 
de aumento real para 
os trabalhadores, ao 
mesmo tempo em que 
remunera em 9,7% os 
seus executivos.

Sindicalista participa 
de audiência no MPT
José Alves
zavieira2@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

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048117
Responsavel.: LADILSON DE SOUSA ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 014603653/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,80
Cedente.....: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047728
Responsavel.: LADILSON DE SOUSA ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 014603653/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            494,00
Cedente.....: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047733
Responsavel.: MARCONE TENORIO DA SILVA 
4364539945
CPF/CNPJ....: 013997737/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            798,61
Cedente.....: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO 
SHOPPING
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048381
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DE L DANTAS
CPF/CNPJ....: 043518184-09
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Protocolo...: 2012 - 048246
Responsavel.: MARIA DE FATIMA COSTA
CPF/CNPJ....: 141015214-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Cedente.....: COND DO EDIFICIO PAULINA VIRGOLINO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047809
Responsavel.: ROGERIO GRINDRI
CPF/CNPJ....: 965684295-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            180,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGAPAN-
THUS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048463
Responsavel.: ROSANGELA TRAJANO BARBOSA
CPF/CNPJ....: 874421324-72
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            250,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Protocolo...: 2012 - 048245
Responsavel.: SHOPPING IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 010970989/0001-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.061,47
Cedente.....: MIRANDA PUBLICIDADE & MARKE-
TING LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048452
Responsavel.: VANESSA CARLA FARIAS DE LIMA
CPF/CNPJ....: 008348914-25
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            481,83
Cedente.....: GBM ENGENHARIA LTDA
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2012 - 048029
Responsavel.: WELLINGTON ADOLFO PALMEIRA
CPF/CNPJ....: 009496314-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: EDIFICIO RESIDENCIAL BERGAMO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048466

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,  22/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

João Pessoa > Paraíba > Sábado, 22 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

Responsavel.: BR PROTENSAO LTDA.
CPF/CNPJ....: 012375411/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.565,00
Cedente.....: CENTRAL PREMOLDADOS COM E 
IND LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048118
Responsavel.: CCB CIMPOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 010919934/0085-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.450,00
Cedente.....: R C IND E COM DE EXPLOSIVOS LT
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048805
Responsavel.: ELIZABETH CRISTINA F DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 182009744-72
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            150,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL CELSO 
MARIZ-
Protocolo...: 2012 - 048244
Responsavel.: ENGASTE ENG ARQUIT E SERV 
TEC LTDA
CPF/CNPJ....: 009167255/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048050
Responsavel.: FIBRA CONST E INCORP LTDA
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,30
Cedente.....: REBECCA DORICE MEYER
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048136
Responsavel.: GLEIDSON DOS SANTOS FISCHER
CPF/CNPJ....: 048921974-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,50
Cedente.....: Q-PECAS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047573
Responsavel.: IGREJA ASS. DE DEUS PETENC. 
DA FE E
CPF/CNPJ....: 013677181/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Cedente.....: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048066
Responsavel.: J. L. COMERCIO DE CALCADOS E 
ACESSO
CPF/CNPJ....: 011171419/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.102,00
Cedente.....: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO 
SHOPPING
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048401
Responsavel.: JOAO PAULO DA S VIEIRA
CPF/CNPJ....: 064748364-58
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            289,04
Cedente.....: DAIANA APARECIDA PLACITELI
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047807
Responsavel.: JOAO PEREIRA DE SOUZA  JOAO 
PESSOA
CPF/CNPJ....: 020741844-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,60
Cedente.....: FRANCISCO DE PAULA GANGORRA 
CRUZ
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 047956
Responsavel.: JOELINTON M. ARAUJO
CPF/CNPJ....: 023844665-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.291,46
Cedente.....: ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS-PB
Comissão Permanente de Licitações

Resultado de Habilitação e Inabilitação 

A Prefeitura de Cabaceiras, através de sua Comissão, torna público a todos os interessados, o 
Resultado da etapa de Documentação de Habilitação, referente ao Certame Licitatório nº 31/2012, 
Tomada de Preços nº 10, visando a seleção e contratação de empresa para execução dos serviços 
de construção de uma Unidade de Saúde – PSF, no Distrito de Ribeira: Empresas Habilitadas: Cedro 
Engenharia Ltda, NSEG Construções e Incorporações Ltda e CRC – Cosntrutora e Serviços de 
Limpeza Ltda.Inabilitadas: Consfor – Cosnstrutora Fortaleza Ltda – Motivo: Item 6.2.3.3; Servicon 
– Serviços e Construções – Motivo: Item 6.2.1; Cosimar – Construtora Sincera Ltda – motivo: Itens: 
6.2.1, 6.2.7 e 6.2.14.2; Atenas Cosntruções Ltda – motivo: Itens: 6.2.1 e 6.2.14.1 e Contrutora Costa 
e Silva  Ltda – motivo: Itens: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.14.2 e 6.2.14.6.Das decisões tomadas pela 
CPL caberão recursos conforme previstos no item 9 do edital pertinente, estando  a documentação 
de habilitação disponível para a devida conferência, por parte de qualquer interessado, na sala da 
Comissão de Licitações deste Órgão Público. Fica definido que  a abertura dos envelopes – propos-
tas será efetuada no dia 9/10/2012, às 15:00 hs, no Telecentro Comunitário. Demais informações 
podem ser adquiridas através do telefone: 3356 – /1117. Cabaceiras, 21/09/2012. Marcos Vinicius 
A. Cavalcante – Presidente – CPL.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE “ALICE ALMEIDA” SINTAC-PB INSCRITO NO CNPJ 07382.734/0001-21, 
COM ENDEREÇO NO PARQUE SÓLON DE LUCENA, EDIFICIO ALMEIDA CENTER, Nº 142, 1º 
ANDAR, SALA 108, CENTRO – JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, CONVOCA TODA A CA-
TEGORIA PROFISSIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS LOTADOS NA FUNDAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE ALMEIDA” – FUNDAC-PB, 
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 14 DO ES-
TATUTO DO SINTAC-PB, PARAGRAFO ÚNICO, A SER REALIZADA ÀS 17 HORAS EM PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO E AS 17:30 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO DO DIA 9 DE OUTUBRO DE 
2012 NA SEDE DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, SITUADO À RUA RODRIGUES DE 
AQUINO Nº 352, CENTRO, JOÃO PESSOA – PB QUE IRÁ TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO 
DIA: DELIBERAÇÃO DE UMA PARALIZAÇÃO GERAL EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO DAS 
REINVIDICAÇÕES E POR MELHORIAS SALÁRIAIS. JOÃO PESSOA, 20 DE SETEMBRO DE 2012.

LÚCIA DE FÁTIMA BRANDÃO
PRESIDENTE DO SINTAC

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
e Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa 
COMBATE SEGURANÇA DE VALORES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 02.322.136/0001-43  
, para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias a serem realizadas nas cidades, 
locais e horários a seguir: JOÃO PESSOA, dia 26/09/2012 na sede da empresa  Combate 
Segurança situada  a Rua Caetano Filgueiras Nº 939 Bairro da  Torre, às 09:00hs em  1ª 
convocação e as 10:00 em 2ª convocação. dia 25/09/2012; PATOS, na Associação dos sa-
pateiros situada na Rua Jose Genuíno S/N , às 09h:00hs em  1ª convocação e as 10h:00hs 
em 2ª convocação; SOUSA dia 25/09/2012 às 19h:00m em  1ª convocação e as 20h:00m 
em 2ª convocação no sindicato dos comerciários situado Av Silva Mariz Nº 34 sala 01, Dia 
24/09/2012 na cidade de Rio Tinto na APA( Chico Mendes) na Rua do Patricio S/N centro 
de Rio Tinto  as 09:00hs em 1ª convocação e ás 10:00hs em 2ª convocação ;sendo que em 
todas as assembleias será apreciadas as seguintes ordem do dia: a) apresentar e votar 
prorrogação de pagamentos.

João Pessoa, 21 de Setembro  de 2012

Antônio Bezerra de Souza
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°  124/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
procedimento, às 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2012, para contratação de pessoa jurídica 
especializada, para prestação de serviços de imagem em Radiologia Intervencionista, descritos 
no Termo de Referência, anexo do Edital, destinados a atender as necessidades da população do 
Município. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. 
Edital, anexos e outras informações no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012

Robson Torres dos Santos
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°  123/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:30 horas do dia 04 de Outubro de 2012, para contratação de empresa especializada 
para eventual fornecimento de materiais didáticos/pedagógicos, destinados ao Programa Projovem 
Urbano do Município de Santa Rita-PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e 
Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima citado, das 
08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012

Robson Torres dos Santos
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 004/2011. PARTES: 
PMALCANTIL E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65, I, – LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013. SIGNATÁRIOS: 
JOSÉ MILTON RODRIGUES E HERBERT GOMES DOS SANTOS.

Alcantil, 11 de julho de 2012.
JOSÉ MILTON RODRIGUES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 005/2011. PARTES: 

PMALCANTIL E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65, I, – LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013. SIGNATÁRIOS: 
JOSÉ MILTON RODRIGUES E HERBERT GOMES DOS SANTOS.

Alcantil, 11 de julho de 2012.
JOSÉ MILTON RODRIGUES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 004/2012

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapé comunica aos interes-
sados que após avaliação dos Documentos de Habilitação da Concorrência nº. 004/2012 decidiu 
pelo seguinte resultado: Com referência ao pedido de impugnação do Edital de Regulamentação 
pela empresa ROMA Construção e Manutenções Ltda., decide não receber visto que intempestivo 
o pedido formulado faltando apenas 10 (dez) minutos para a abertura dos envelopes de Habilitação 
e Propostas. Quanto ao julgamento das Habilitações: Considerar habilitadas as empresas CON-
SERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E 
CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA. Considerar inabilitadas as empresas: SETA CONS-
TRUÇÕES LTDA - Descumprimento dos itens 7.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.5, letra “f”, e 
10.1, letras “f”, “g”, “h” e “i”; CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA - Descumprimento dos itens: 
7.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.5, letra “e”, 9.6, letras “a” e “b”, e 10.1; CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - Descumprimento dos itens 7.1, 9.3.1, letra “b”, 9.4.2, 9.4.3, 
9.4.4, 9.4.10 e 9.5, letra “c”; PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Descumprimento dos itens 
7.1, 9.3, letra “c”, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.5, letras “e” e “f”, 9.6, letras “a” e 
“b”, e 10.1; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Descumprimento dos itens 7.1, 9.3, 
letras “c”, 9.3.1, letras “b”, “g” e “i”, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.5 e 10.1. 
Fica a partir desta publicação, concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de  
Recurso Administrativo da decisão. Inexistindo recurso, a abertura das propostas de preços será 
dia 02 de outubro de 2012, às 09:00 horas.

Sapé, 21 de setembro de 2012.

Pedro Freire de Souza Filho
Presidente da CPL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA - Rua da República, 906 - Centro - João Pessoa/PB - ELEIÇÕES SINDICAIS - A  
V  I  S  O.  O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerveja e Bebidas em 
Geral de João Pessoa, no uso de suas atribuições estatutárias, comunica que foi registrada a chapa 
seguinte para  concorrer às eleições a que se refere o aviso publicado no dia 13 de setembro de 
2012 nos jornais “CORREIO DA PARAÍBA”, “A UNIÃO” e no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO”. Chapa 
única: DIRETORIA-EFETIVOS: José Humberto de Freitas, José Marcos Marques e João Alves Flor; 
DIRETORIA-SUPLENTES: Roberto Pereira Dutra Filho, Maria Karslen Santos de Souza e José 
Francisco da Silva; CONSELHO FISCAL-EFETIVOS: José Espedito da Silva, José Francisco do 
Nascimento Filho e Adimir Gomes da Silva; CONSELHO FISCAL-SUPLENTES: André Luiz Ferreira 
Alves, Milton Araújo da Silva e Ednaldo Zacarias Moreira; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-EFETIVOS: 
José Humberto de Freitas e José Marcos Marques; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-SUPLENTES: 
João Alves Flor e Nilson Silva de Melo. O prazo para impugnação de candidaturas será de 5 
(cinco) dias, contados da publicação deste. João Pessoa, 21 de setembro 2012. José Humberto 
de Freitas – PRESIDENTE

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.

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

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
OBJETO: Prorrogar o prazo para conclusão dos serviços da 2ª Etapa da Praça de Eventos da 
Cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2011.
DOTAÇÃO: Recursos do MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça: 020700.15.451.2009.1022 - Natureza da Despesa: 4490.51. 
DATA DO ADITIVO: 20/09/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2012. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 15304/2011 - 31.08.11 - CONSFOR 
CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°  120/2012 – TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, às 08:30 horas 
do dia 09 de Outubro de 2012, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por 
item, para aquisição de material permanente médico, hospitalar e odontológico. Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Edital e anexos disponíveis no 
endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  121/2012 – TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, às 10:30 horas do dia 
09 de Outubro de 2012, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, 
para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, destinados ao PROESF. Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93. Edital e anexos disponíveis no 
endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012

José Anderson Araújo de Lima
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°  122/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:30 horas do dia 03 de Outubro de 2012, para contratação de empresa especializada 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de fármacos sintéticos, 
destinados a suprir as necessidades da administração. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 
10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima 
citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 20 de Setembro de 2012

Robson Torres dos Santos
Pregoeiro

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. 

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: BOLISSIMOS
CPF/CNPJ: 011802114/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$127,38
Cedente: LC COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048654
Responsavel.: CONSTRUTORA CABEDELO 
LTDA
CPF/CNPJ: 000244593/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.320,00
Cedente: MM LOCACAO DE MAQUINAS E 
VEICULOS L
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 046277
Responsavel.: CARIOFLEX ESTOFADOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 005938657/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$432,20
Cedente: BANCO RURAL SA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048823
Responsavel.: COND. RESIDENCIAL VITORIA
CPF/CNPJ: 005323099/0001-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$210,25
Cedente: ALL CLEAN COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048666
Responsavel.: ELIANE VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 047660004-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$195,33
Cedente: DERMOCOSMETICOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048572
Responsavel.: EDIFICIO CONDOMINIO MAN-
GABEIRA VII
CPF/CNPJ: 015226248/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Cedente: TRATAGUAS CONSULTORIA S/S 
LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048695
Responsavel.: FASHION MOTOS EXPRESS 
LTDA. - ME
CPF/CNPJ: 014984676/0001-71
Titulo: DUP VEN MER INDR$483,17
Cedente: SILMAR EQUIPAMENTOS E FER-
RAMENTAS L
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048341
Responsavel.: GIANCARLOS ESTRELA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 007202400/0002-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$722,00
Cedente: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048712
Responsavel.: J E L REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: 009243137/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$197,25
Cedente: ATHENABANCO F.M.LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048863
Responsavel.: MARIAGOMESBARBOSAMELO
CPF/CNPJ: 219468334-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 65,38
Cedente: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS 

DE DEPA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048605
Responsavel.: MSB COMUNICACAO VISUAL 
LTDA
CPF/CNPJ: 010920022/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$580,72
Cedente: DAY BRASIL S/A
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048624
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD 
DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ: 011784419/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.417,11
Cedente: TECPON IND E COM DE PROD 
QUIMICOS L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048149
Responsavel.: PABLO ATHAYDE ESTRELA ME
CPF/CNPJ: 010424586/0001-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$198,82
Cedente: DIMEX - DISTRIBUICAO IMPORT 
EXPORT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048298
Responsavel.: RECOVIAS RESTAURACAO 
E CONS.DE RO
CPF/CNPJ: 009598970/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.500,00
Cedente: PEDREIRA SAO GERALDO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048856
Responsavel.: SEVERINO FRANCISCO DA 
SILVA
CPF/CNPJ: 002393071/0001-27
Titulo: DUP VEN MER INDR$294,80
Cedente: ESPERANCA NORDESTE LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048684
Responsavel.: TECNOFRIO REFRIGERACAO 
JACIDONE GOM
CPF/CNPJ: 008779914/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$132,75
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048287
Responsavel.: UNIAO NORD. BRAS.DA 
IGREJA ADV.DO 7
CPF/CNPJ: 001104932/0027-86
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,33
Cedente: O BORRACHAO BR LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 048290
Responsavel.: VLADIMIR ANDRE GALDINO 
GALIZA
CPF/CNPJ: 799678764-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 94,00
Cedente: MM COMERCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRU
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2012 - 048649

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,      
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas 
as Pessoas Fisicas e Juridicas acima citadas 
a virem pagar os titulos supra, no prazo de tres 
dias uteis, ou darem, por escrito, as razoes por 
que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 
40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de 
serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/09/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N320/2012
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 pregão 
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 15/10/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, destinado 
a Diversos Orgão e Entidades da Administração Pública, 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 - 12-01587-6
João pessoa, 21 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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/12
Registro CGE Nº. 12-01217-0
Objeto: Prestação de serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem, Condicionamento e 

Pré-operação de Ramal em Aço Carbono API 5L Gr.B, DN 2”, incluindo instalação de CRM (Conjunto 
de Regulagem e Medição), para fornecimento de gás natural ao Restaurante Portal do Brejo, locali-
zado na cidade de Campina Grande-PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação, Homologo o processo licitatório e 
Adjudico o seu objeto à empresa ENGEAR – Engenharia de Aquecimento e Refrigeração Ltda, com 
proposta de preço no valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), vencedora do certame 
licitatório em epígrafe, com base no inciso VI do Art. 43 da Lei nº. 8.666/93. João Pessoa, 12 de 
setembro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB
Rua: Secundino Souto, Centro de São José do Bonfim-Pb

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição, no dia 05 de novembro de 2012, no período de 8:00 às 14:00 horas, na 
sede da Câmara Municipal “MARINA SAMPAIO” centro de São José do Bonfim, para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados – Representantes, bem como suplentes, devendo o re-
gistro de chapas ser apresentado a Secretaria da Entidade, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no 
período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste aviso em Jornal. O edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede do Sindicato e Delegacia da FETAG-PB.

AS ELEIÇÕES SERÃO REALIZADAS DE 08:00 ÀS 14:00 HORAS.
SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, 20 DE SETEMBRO DE 2012-09-21

José Maria Aires Cabral
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O pregoeiro oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial N° 052/2012 que objetiva 

aquisição de equipamentos médicos hospitalares diversos do dia 27 de setembro de 2012 para o 
dia 03 de Outubro de 2012 às 14:00 no mesmo local.

Bayeux - PB, 21 de Setembro de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
JOÃO PAULO FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CNPJ/CPF Nº 070.420.174-71 - Torna público que à 
SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental 
Nº 2669/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – prazo 100 dias. Para a atividade de:  PU-
BLICIDADE VOLANTE – CARRO REBOQUE - PLACA OFB 5997/PB - Na (o) – EM TODA CIDADE 
E REGIÃO  – OLHO D’AGUA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004795/TEC/AA-0774

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ELEIÇÕES 2012 – JOSÉ LUCIE DIAS DE SOUSA - CNPJ/CPF Nº 15.925.188/0001-56 - Torna 
público que à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização 
Ambiental Nº 2691/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – prazo 90 dias. Para a atividade de:  
PUBLICIDADE VOLANTE – CARRO FIAT/UNO MILLE Way - PLACA NPS 6994/PB - Na (o) – EM 
TODA CIDADE E REGIÃO  – OLHO D’AGUA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004545/TEC/AA-0613

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ANTONIO ALMEIDA COSTA - CNPJ/CPF Nº 262.627.894-72 - Torna público que à SUDEMA – (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental Nº 3101/2012 
em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – prazo 79 dias. Para a atividade de:  PUBLICIDADE 
VOLANTE – CARRO GM/VERANEIO - PLACA CGV 0292/PB - Na (o) – EM TODA CIDADE E 
REGIÃO  – EMAS/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004532/TEC/AA-0605

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
FRANCISCO FERNANDO MONTEIRO - CNPJ/CPF Nº 238.171.604-10 - Torna público que à 
SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental 
Nº 2694/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – prazo 100 dias. Para a atividade de:  PU-
BLICIDADE VOLANTE – CARRO REBOQUE - PLACA OFB 5997/PB - Na (o) – EM TODA CIDADE 
E REGIÃO  – OLHO D’AGUA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004795/TEC/AA-0774

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ELIOSMAR FERREIRA LUCENA - CNPJ/CPF Nº 337.961.144-15 - Torna público que à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental Nº 2293/2012 
em João Pessoa, 13 de agosto de 2012 – prazo 90 dias. Para a atividade de:  PUBLICIDADE VO-
LANTE – CARRO GM/MONZA - PLACA KAX/PB - Na (o) – EM TODA CIDADE E REGIÃO  – SÃO 
JOSÉ DO BONFIM/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004374/TEC/AA-0504

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
MARCOS ANTONIO DE SOUSA - CNPJ/CPF Nº 488.953.344-34 - Torna público que à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental Nº 2524/2012 
em João Pessoa, 13 de agosto de 2012 – prazo 92 dias. Para a atividade de:  PUBLICIDADE 
VOLANTE – CARRO FIAT UNO MILLE ECONOMY - PLACA 4285/PB - Na (o) – EM TODA CIDA-
DE E REGIÃO  – SÃO JOSE DE CAIANA/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-004379/TEC/AA-0508

ATREVIDA LOCAÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CÍVIL LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 11.201.870/0001-45 torna público que a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3017/2012 em João Pessoa, 29 de Agosto de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDIOS PROVENIENTES 
DA COSTRUÇÃO CIVIL, VEICULOS PLACA OFD-2789, NQG-1568, MOC-4781, OEW-2697 E 
MNI-4989 Na (o) AVENIDA DOM PEDRO II – Nº 863 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005067/Tec/LO -3464.

MATHEUS RAMALHO DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 054.736.464-41, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3539/2012 em 
João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de areia 
de forma mecanizada numa área de 29,18 ha; referente ao Processo DNPM Nº 846.202/2012, 
no Riacho Jandaia – Município: BANANEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-002427/TEC/LP-0767.
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