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Sertão

30o Máx.
21o  Mín.

34o   Máx.
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,030 (compra) R$ 2,031 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,619 (compra) R$ 2,621 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

01h34

14h08

2.2m

baixa

baixa

20h04

07h53

0.5m

0.4m

l 2o Festival de Turismo começa sexta-feira no Centro de Convenções 
 
l IFPB prorroga prazo para pedir isenção da taxa de inscrição de seleção 
 
l Livro Os Trintas Dinheiros do Rei Melquior será lançado amanhã em JP
 
l UEPB promove hoje em Campina palestra sobre fisiologia e ecofisiologia

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

PMJP é proibida de contratar 
servidores no período eleitoral 

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ano CXIX
Número 204

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Mostra Sesc 
faz homenagem 
aos mestres 
da embolada 

Inscrições 
para vestibular 
da UFCG 
terminam hoje

Cariri e Seridó 
vão receber 
investimentos 
de US$ 25 mi
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Altura

2.2m

Professor da UFPB, 
Carlos Cartaxo, fala 
sobre o uso do cinema 
como meio para educar

ENTREVISTA

PágInA 3

Unidade da Polícia Solidária é instalada para garantir mais segurança ao bairro de Jaguaribe  PágInA 4

Estado convoca 488 aprovados 
no concurso para agentes

SISTEMA PENITENCIáRIo

PágInA 25

O Governo do Estado 
vai investir R$ 7,5 milhões 
na construção da Escola 
Técnica de Mangabeira, que 
terá capacidade para 1,2 mil 
estudantes. PágInA 14

As provas serão aplicadas 
para alunos do 50 e 90 anos 
do Ensino Fundamental e da 
3a série do Ensino Médio de 
805 escolas da rede pública 
estadual. PágInA 4

Ricardo assina 
ordem de serviço 
para obras de nova 
escola técnica

Provas do Idebpb 
serão aplicadas 
hoje para 68.264 
estudantes

MaNgabeiRa educaçãO

o juiz da 77a Zona Eleitoral, Eslu Eloy, proibiu a Prefeitura de João Pessoa de contratar servidores até o término das eleições. No despacho, 
ele frisa que a documentação “demonstra, de forma clara, que o número de funcionários contratados por excepcional interesse público cresceu 
de forma considerável e assustadora”. o procurador-geral do Município, Vandalberto de Carvalho, disse que a PMJP vai recorrer. PágInA 17

Atividades marcam a Semana do Idoso em JP PágInA 14
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São seis anos de existência, e, 
poderíamos dizer, o twitter é uma 
das mais recentes e mais usadas fer-
ramentas de expressão da linguagem 
humana, da fala, da fabulação, esse 
fenômeno da cultura que não se sabe 
direito como teve início. 

Fala, essa relação entre língua e 
palato, sílabas entre dentes, e, soli-
tário, o céu da boca, emprestando-
-se como microfone do pensar, fala, 
fabulação, falácia.

Estórias contadas diante da 
fogueira, à noite, a tEia das palavras 
sendo uma espécie de cobertor para 
abafar o medo do vazio, do inexplicá-
vel, a chama de uma vela recriando a 
vaguidão e a leveza de que se tece a 
poesia. 

Gestos recriando cenas, dese-
nhos na terra esquadrinhando o 
mundo da criação. Cavernas pinta-
das, ecos de estórias contadas sob o 
cume da noite. 

Livro aberto, romance descor-
tinando de par em par mundos tão 
imprevistos, universos paralelos tão 
distintos, a língua a rumorejar nas 
quilhas do tempo.

E veio o jornal, esta outra ma-
neira de fabulação dos fatos, e veio a 
fotografia, o cinema, a tv, enredando-
-nos em suas teias, olhar focado, 
histórias e estórias contadas, fala, 
fabulação, parlatório, parlamento, 
até que o mundo convergiu para a 
tela do computador, do celular e nos 
vimos engolfados pela nova onda das 
redes sociais. 

Mundos conectados, cérebros 

falando entre si, intersi, intrasi, há 
uma espécie de grito tão vasto, tão 
monumental, explodindo em todos 
os poros do planeta, que não se sabe 
direito quem fala, o que fala, porque 
fala, quando fala, pra quem fala, com 
quem fala.  

Aqui e ali, escuta-se uma pala-
vra, entrevê-se uma cena, salpica-se 
de atenção um pequeno tom desse 
universo falante, faz-se um pequeno 
clique de silêncio, para de novo re-
crudescer o vozear, a falação, o incrí-
vel retumbar do parlatório em ação, 
colmeia as vezes poética, outras 
vezes patética, polissemia de tons, 
cores, imagens, avatares, cosmogenia 
invulgar dessa nova vaga cultural.

Mais de duzentos milhões de cé-
rebros conectados, toneladas de pa-
lavras desaguadas pelo fluxo elétrico 
dos bits,o twitter, essa poderosa 
máquina de dispensar pensamento, 
fala, palavra, lamento parlamentar, 
acertiva poética, link, hipertexto 
tentando guiar os incautos na vã 
tarefa de encontrar um lugar, uma 
interlocução, um naco de atenção na 
incessante colmeia.

Aturdida, penso no poeta Manuel 
de Barros, quando inventou o verbo 
“desver”. Preparo mais 140 caracte-
res inúteis. “Desver”, desfalar, aco-
modar língua e palato numa quilha 
de silêncio, vibrato incomum do 
nada, onde não haja palavras. 

Desconectar, cerrar a prodigiosa 
catadupa cibernética, reaprender a 
escuta do fragor do vento, polinizan-
do a terra.

Ao longo desses 66 anos, já 
morei numas 20 casas, em diferentes 
partes do planeta.

Mas, em nenhuma casa morei 
tanto tempo como nesta casa do bair-
ro do Miramar, onde estou há quase 
30 anos, uma casinha simpática que 
já sofreu inúmeras reformas desde 
seus primórdios remotos quando 
ainda era o Jardim Miramar.

Da primeira casa onde morei, 
na Rua do Sossego, no Recife, donde 
saí com apenas quatro anos, lembro 
vagamente de um alpendre com uma 
rede permanentemente armada, 
onde me embalavam para dormir. 
Lembro também que sobre o por-
tão de entrada havia um jasmineiro 
perfumado com cujas florzinhas 
montava colares e pulseiras. Foi esse 
jasmineiro que inspirou a compra 
desta casa do Miramar onde hoje 
moro. Quando o corretor aqui nos 
trouxe, o perfume do jasmineiro flo-
rido no quintal me conduziu numa 
viagem nostálgica à Rua do Sossego 
e a compra foi fechada.

Quando minha família mudou-se 

para Campina Grande moramos na 
Rua Vidal de Negreiros e de lá guardo 
fortes lembranças. A primeira é dE 
uma menininha de tranças, minha 
vizinha e minha primeira amiga. O 
muro entre as duas casas era baixo 
e nos debruçávamos sobre ele para 
conversar. Somos amigas até hoje. 
Trocávamos livros, bonecas e ado-
rávamos cinema. Nosso gosto por 
música, cinema e literatura começou 
a delinear-se a partir daí. Também é 
desse tempo e dessa rua que guardo 
minha primeira lembrança triste: 
duas casas depois da nossa morava 
o bravo vereador Félix Araújo, bru-
talmente assassinado no auge da 
sua vida política. Lembro ainda da 
comoção que tomou conta da cidade, 
as emissoras de rádio transmitindo 
boletins médicos, a cantoria dos re-
pentistas e a romaria interminável na 
frente da sua casa.

Casas são como peles que envol-
vem nossos corpos. Guardam nossas 
memórias e sofremos quando nos se-
paramos delas. São palco e testemu-
nhas de muitas tristezas e alegrias.

Editorial

Um
Twitter: essa micromáquina de contar história

Mais um crédito na praça

Minhas casas, minha vida

O Programa Cultural do Banco do 
Nordeste/BNDES selecionou qua-
tro projetos paraibanos na edição 
2012. Todos os  contemplados 
receberão carta com as orienta-
ções a respeito da contratação, 
documentação necessária e pra-
zos. São eles: Álvaro Fernandes 
de Oliveira, Artes Cênicas; Renato 
Félix, Audiovisual; Joelma Fer-
reira Dantas, Dança; e  Leonardo 
Alves de Oliveira, em Artes Inte-
gradas ou Não Específicas.
Os projetos passaram por uma 
análise da comissão julgadora 
composta por representantes 
de todos os Estados da área de 
atuação do BNB. Os  não classifi-
cados também receberão corres-
pondência explicando os critérios  
no processo de escolha.

A 4ª reestimativa bimensal 
de arrecadação, divulga-
da pelo governo, confirma   
uma queda de R$ 4,04 
bilhões nos dois impos-
tos que compõem o FPM, 
Imposto de Renda (IR) e o 
Imposto sobre os Produtos 
Industrializados. As conse-
quências vão se refletir nos 
repasses do FPM aos muni-
cípios, em 2012. 

A seca no interior paraibano e 
outras regiões nordestinas está 
atingindo o seu período mais 
crítico e nem os  carros-pipa 
estão minimizando a situação. 
Falta água. Os pequenos açudes 
que abasteciam esses veículos 
chegaram na lama ou secaram 
definitivamente.

A campanha pela sucessão 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Paraíba, está nas 
ruas. Associados já estão rece-
bendo material de propaganda 
em suas residências, além das  
incursões – subliminar – de 
candidatos nas redes sociais. Os 
candidatos? Os de sempre.

Apoiado pelo Ministério da Integração Nacional, saiu o livro “Flora da Caatinga”. 
É fruto de quatro anos de trabalho de 99 pesquisadores nordestinos, que cata-
logam cada flor da Caatinga. É o mais completo retrato da Caatinga, único bioma 
exclusivo do Brasil e extremamente ameaçado. Já no primeiro capítulo vem a 
sentença: a extinção do Rio São Francisco é inexorável.

Já está disponível no site do 
MP-PB o programa de rádio se-
manal “MP Notícias”. Ele traz  
as principais informações so-
bre o trabalho desenvolvido 
pela instituição em todo o 
Estado. Basta clicar no banner 
localizado na página principal 
e ouvir o arquivo MP3.
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O colunista Ancelmo Goes, de “O 
Globo”,  registra o aniversário 
do Jornal do Commércio, do Rio, 
que no dia primeiro chega aos 
185 anos, saudando-o como o 
mais antigo em circulação na 
América Latina. É um equívoco.  
Este título pertence ao Diário 
de Pernambuco, com 187 anos, 
vindo em terceiro, A União, com 
119 anos.

EQUÍVOCO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira
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Ter crédito não é ter dinheiro. O 
alerta feito por especialistas vale mais 
do que nunca, no momento em que o 
Governo Federal e o sistema bancário 
adotam medidas consecutivas para es-
timular o crescimento econômico (e 
o faturamento via impostos e lucros) 
incentivando a população a consumir 
mais e mais.

As medidas mais recentes, neste 
sentido, parecem ser extremamente 
positivas, mas todo cuidado é pouco na 
hora de contrair despesas só porque o 
crédito está mais fácil e, aparentemen-
te, barato. Sim, porque não custa lem-
brar que as taxas de juros, no Brasil, são 
das mais elevadas em todo o mundo.

A primeira nova medida de estí-
mulo ao consumo partiu da área eco-
nômica do Governo, com o anúncio de 
que a União vai conceder à Caixa Eco-
nômica Federal e ao Banco do Brasil 
créditos que ultrapassam a casa dos R$ 
20 bilhões. Mais precisamente R$ 13 
bilhões para a Caixa e R$ 8,1 bilhões, 
para o BB.

A medida provisória que assegura 
a liberação de dinheiro federal para a 
Caixa e o BB já foi publicada no Diário 
Oficial da União, justificando que essa 
nova operação de crédito tem o objeti-
vo de ampliar os limites operacionais 
dos dois bancos públicos e aumentar 
sua capacidade de empréstimos.

Dos R$ 13 bilhões que serão ofe-
recidos à Caixa, até R$ 3 bilhões serão 
destinados ao financiamento de mate-

rial de construção e de bens de consu-
mo duráveis às pessoas físicas. Já os 
projetos relacionados à infraestrutura 
vão disputar uma fatia de até R$ 3,8 
bilhões.

A segunda nova medida de estímu-
lo ao consumo partiu do setor privado, 
mais precisamente do Bradesco, que 
baixou os juros de seus cartões de cré-
dito. Com isso, o banco quer incentivar 
essa modalidade de pagamento e mu-
dar o conceito negativo dos cartões de-
vido às altas taxas de juros cobradas.

A previsão é de que outros bancos 
sigam o Bradesco, reduzindo também 
as taxas de juros de seus cartões, como 
o HSBC, por exemplo. Mesmo assim os 
economistas esclarecem que as taxas 
de juros dos cartões de crédito, no Bra-
sil – em torno de 120% ao ano -, con-
tinuam “depenando” os consumidores.

De acordo com o diretor-executivo 
do Bradesco, Marcelo Noronha, o juro 
máximo mensal do crédito rotativo 
para cartões das bandeiras Visa, Ame-
rican Express, Elo e Mastercard caiu 
de 14,9 para 6,9%. Já as taxas máximas 
para parcelamentos nos cartões de cré-
dito caíram de 8,9 para 4,9% ao mês.

Como se viu, são notícias positivas 
para os consumidores, mas que devem 
ser recebidas – insistimos - com caute-
la. A inadimplência no comércio é mui-
to alta – quando o assunto é pagamen-
to de faturas -, assim como o número 
de cheques devolvidos. Gastar menos 
do que se ganha, eis a melhor conduta.



Carlos Cartaxo 
Professor da UFPB

Uso do cinema 
inserção do cinema como uma mídia educativa no processo pedagógico. 
É assim que o professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e assessor de teatro do Centro Estadual de Ensino e Aprendizagem 
Sesquicentenário, Carlos Cartaxo, entende como técnica para educação. 
Ele defende que a escola Sesquicentenário deveria servir de modelo 
para as demais unidades da rede estadual de ensino, pela metodologia 
aplicada e já reconhecida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), onde obteve nota 6.4 no Ensino Fundamental de 10 ao 40 
ano das escolas públicas estaduais. Conforme Cartaxo “o  cinema é um 
dos variados modos de expressão cultural que vem desde a sociedade 
moderna e chega à pós-modernidade de forma mais acessível por causa 
das novas tecnologias”. Para ele a relação entre cinema e educação 
pode e deve se dar no contexto da educação escolar através da própria 
história e das obras cinematográficas. Com essa visão, ele lançou um 
projeto pioneiro no ensino da Paraíba durante o I Festival do Cinema 
Paraibano do Sesquicentenário. Na entrevista a seguir ele destaca a 
metodologia pedagógica da escola e fala como vai funcionar o processo 
cinema na educação.

O Centro Estadual de Ensino 
e Aprendizagem Sesquicentenário 
tem se destacado das demais por 
conta de suas atividades. Qual é 
metodologia pedagógica aplicada 
na escola?

Inicialmente eu quero dizer 
que o Governo do Estado, através 
da Secretaria da Educação, deveria 
ter a escola Sesquicentenária como 
modelo referencial para as demais 
existentes na rede pública de ensino 
na Paraíba. O Sesquicentenário tem 
uma característica diferenciada onde 
o aluno é tratado como um sujeito e 
não como um objeto do processo. E, 
nessa questão como sujeito tem um 
detalhe importantíssimo. Nós sabe-
mos que hoje, a escola não é agradá-
vel para o aluno, professor e também 
para os funcionários. A escola traba-
lha com conteúdos extracurriculares 
que faz com que metodologicamente 
ela seja transdisciplinar não é intra-
disciplinar. Intradisciplinar é quando 
alguns professores conseguem tra-
balhar juntos e o transdisciplinar é 
quando o conteúdo de um é também 
trabalhado pelo outro.

Como é possível inserir essa 
metodologia no ensino público?

A escola Sesquicentenário tra-
balha em regime de cooperativa que 
já dá um impulso muito bom, inclu-
sive no pedagógico que foi criada a 
figura dos assessores nas mais diver-
sificadas áreas, a exemplo da ciên-
cia, matemática, português, línguas, 
línguas estrangeiras e na arte. Então, 
os assessores cumprem o papel de 
orientar no planejamento, nas ava-
liações, conteúdos programáticos, ou 
seja, eles não irão dizer como o pro-
fessor deve fazer, bem como não fará 
por ele. O assessor trabalha como 
um colaborador, que está junto ao 
professor e se reúne quinzenalmente 
para que o processo do ensino apren-
dizado seja repensado e se possível 
transformado.

A escola está realizando nes-
ta semana o I Festival do Cinema 
Paraibano do Sesquicentenário. 
Um trabalho pioneiro que foi ideali-
zado por você. Como surgiu a ideia 
de inserir o cinema na escola?

Eu sou o assessor do teatro na 
escola e todo início de ano a coope-
rativa nos permite fazer projetos. 

Então, eu pensei se o cinema já é um 
produto economicamente que deter-
mina certas regiões, por exemplo, na 
Índia, aqui no município de Monteiro, 
em Hollywood, Nova York que é uma 
cidade cinematográfica por natureza, 
por que os alunos nas escolas não 
podem ver cinema. E aí, o meu dou-
torado é em cultura visual em educa-
ção, que foi feito na universidade de 
Barcelona, e quando nós estudamos 
a arte visual, nós começamos a pen-
sar na arte como elemento formador 
de sujeito e não a arte como uma ex-
pressão para o lazer e sim como ele-
mento forte na formação do sujeito.    

De que maneira o cinema se in-
sere neste contexto?

O cinema pode se tornar uma 
mídia educativa porque traz consi-
go um grande potencial pedagógico. 
Bem trabalhado, ele torna mais fácil à 
aprendizagem, tanto para uma crian-
ça, quanto para um adulto porque 
ele é um facilitador quando se trata 
de absorver informações advindas 
de estímulos audiovisuais. O filme, 
por sua linguagem técnica e artística, 
auxilia o professor a romper com o 
modelo tradicional de aula baseada 
na explanação e no quadro com giz. 
Além de que também contribui para 
expor conteúdos, assim como para 
ilustrar conceitos, demonstrar expe-
riências e motivar à introdução da 
pesquisa. O filme enquanto trabalho 
artístico trás consigo um acúmulo de 
informações que fomenta saberes. 
São conteúdos repletos de signos 
cuja decodificação transcende a sim-
ples utilização do cinema como estí-
mulo audiovisual, estético ou como 
uma ilustração da realidade. 

Qual o objetivo principal desse 
festival?

O Festival de Cinema do Ses-
quicentenário tem o fim de utilizar 
o cinema como veículo e ferramenta 
de ensino-aprendizagem, introdu-
zindo curtas metragens como um 
caminho pedagógico que viabiliza 
a abordagem dos aspectos cultu-
rais, históricos, literários e políticos, 
proporcionando uma visão integral 
do cinema enquanto mídia educa-
tiva. A inserção da mídia do cinema 
como atividade extracurricular sig-
nifica introduzir novas estratégias 
de desenvolvimento do processo de 

O cinema pode 
se tornar uma 
mídia educativa 
porque traz 
um grande 
potencial 
pedagógico

A

ensino-aprendizagem. Essa ação é 
um procedimento primordial para a 
inovação pedagógica e a adequação 
às mudanças sociais com a finalida-
de de proporcionar uma formação 
integral aos educandos. Portanto 
o cinema se torna um instrumento 
educativo cheio de potencialidades 
ao constituir-se em um meio que con-
tribui para a mudança social. Ao ser 
percebido como uma mídia educa-
cional, o cinema tem a possibilidade 
de inserir-se na sala de aula de forma 
promissora e motivadora.

Como o cinema pode ser inseri-
do na educação?

A introdução do cinema no cam-
po da educação, com um olhar para a 
didática, possibilita a reflexão e a in-
vestigação sobre como os filmes, as 

imagens e os estímulos audiovisuais 
educam as pessoas e influenciam seu 
imaginário. Em vista disso, deve-se 
realizar uma análise crítica sob um 
enfoque sóciocultural para se cons-
truir uma didática que identifique e 
discuta as questões ideológicas, so-
ciais e mercadológicas que envolvem 
produções culturais como o cinema.

Qual a importância da realiza-
ção do Festival do Cinema Paraiba-
no do Sesquicentenário na comuni-
dade acadêmica?

O festival vai proporcionar aos 
alunos ter conhecimento sobre as 
pessoas que fazem o cinema parai-
bano. Depois das leis de incentivo à 
cultura a produção cinematográfica 
do Estado da Paraíba tem desponta-
do no cenário nacional e internacio-
nal como referencial histórico des-
sa expressão artística, tornando-se 
assim um tema aberto para o de-
bate com perspectiva pedagógica. 
Isso contribuiu para que surgissem 
novos cineastas e nós escolhemos 
dois nomes bem significativos que 
concerne tempo e produção que 
são Marcos Villar e Torquato Joel. 

A importância cultural, social 
e pedagógica do I Festival do Cine-
ma Paraibano do Sesquicentenário 
justifica a iniciativa de um festival 
de cinema com o intuito de veicular 
publicamente a produção cinemato-
gráfica, divulgando obras artísticas 
produzidas com recursos que se en-
quadram dentro do conceito de no-
vas tecnologias que após a produção 
precisam ser veiculadas para gerarem 

conhecimento e abrirem debates com 
perspectiva multiplicadora cultural.

Como o festival vai acontecer 
metodologicamente?

Além da abordagem estética dos 
filmes, haverá um direcionamento pe-
dagógico com uma perspectiva multi-
cultural. Em cada filme será debatido 
o conteúdo e a forma no que concerne 
à técnica de interpretação e da leitura 
visual associando o conteúdo das di-
versas áreas curriculares, propician-
do uma experiência interdisciplinar. 
Para haver sinergia entre cinema e 
educação deve-se realizar uma aná-
lise correta da mensagem cinemato-
gráfica aliada ao contexto educativo. 
O professor deve auxiliar o aluno 
funcionando como elo entre o que o 
cinema proporciona e o conjunto de 
conhecimentos a serem construídos 
na relação de aprendizagem.

Qual o período de realização do 
I festival e qual a sua programação?

O I Festival do Cinema Paraiba-
no do Sesquicentenário foi iniciado 
segunda-feira e termina amanhã na 
escola que fica localizada no conjun-
to Pedro Gondim, em João Pessoa, 
no turno da tarde, a partir das 15 
horas. A programação é composta 
de curtas-metragens dos gêneros 
documentários e ficção dos cineastas 
paraibanos premiados Marcus Vilar 
e Torquato Joel. Cada dia será apre-
sentado filmes de curta-metragem de 
gênero cinematográfico diferente e 
contará com a presença de um cine-
asta e debatedores.
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como aliado na educação
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Em cima da hora

Provas serão aplicadas hoje
AVALIANDO IDEPB

Processo de avaliação será  
efetuado com 68.264 mil 
alunos da rede estadual

O Governo do Estado 
aplica hoje para 68.264 
alunos das 805 escolas da 
rede estadual, as provas do 
Avaliando Idepb (Índice de 
Desempenho Educacional 
da Paraíba). O processo de 
avaliação será efetuado com 
alunos do 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio por 
meio da Gerência de Progra-
mas de Avaliação (Proava) 
da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), em parce-
ria com o Centro de Políticas 
Públicas e Avaliação da Edu-
cação (Caed) da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF).

O Avaliando Idepb será 
aplicado anualmente com 
o objetivo de buscar dados 
relativos ao desempenho 
das escolas da rede estadual 

em tempo rápido. Com isso, 
a SEE espera construir políti-
cas públicas visando o de-
senvolvimento do Plano de 
Gestão Paraíba Faz Educação 
e dos projetos pedagógicos 
de cada escola.

Para a secretária inte-
rina de Estado da Educação, 
Márcia Lucena, “a avaliação 
vai contextualizar a edu-
cação no Estado, dando res-
postas à Secretaria da Edu-
cação, no âmbito da gestão 
pedagógica e das políticas 
públicas”.  

Ainda segundo ela, os 
resultados vão gerar os seis 
cadernos de dados dessa 
avaliação para que também 
sejam avaliados os educa-
dores para trazer uma visão 
ampla dos sistemas no Es-
tado.

O método de avaliação já 
é adotado em mais 16 estados 
do país e segue as diretrizes 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep)

Diogo Almeida
Especial para A União
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Um café da manhã vol-
tado para os mototaxistas 
promovido pelo Hospital de 
Trauma de Campina Grande 
encerrou a programação da 
Semana Nacional de Trânsito 
no Município. O evento, que 
aconteceu através da parce-
ria entre diversos órgãos 
estaduais e municipais, teve 
como tema “Não exceda a ve-
locidade. Preserve a Vida”, e 
foi voltado para conscientizar 
a sociedade, principalmente 
os jovens entre 18 e 25 anos, 
sobre as consequências da 
imprudência e do desrespei-
to as leis de trânsito.

Nesta última semana, 
diversas ações educativas 
foram realizadas em todo 
o município como parte da 
programação do evento. 
Segundo o comandante da 
Companhia de Policiamen-
to de Trânsito de Campina 
Grande (CPTran), tenente-
coronel Eduardo Jorge, os 
encontros aconteceram nas 
ruas, através de blitze edu-
cativas e também em escolas 
da rede pública de ensino. 

Além das ações nas esco-
las, um dos principais pontos 
da Semana Nacional de Trân-
sito foi a simulação de um 
acidente de trânsito baseado 
em fatos reais, encenada por 
atores do grupo de teatro “Sa-
tyricom”. A peça, com cerca de 
duas horas de duração, conta 
a história de dois jovens que 
após uma noite de festa e 

bebida alcoólica voltam para 
casa em um veículo em alta 
velocidade, sobrando em 
uma curva e se acidentando. 
De acordo com o gestor da 
Superintendência de Trân-
sito e Transportes Públicos 
de Campina Grande (STTP), 
Salomão Augusto, a intenção 
da peça foi chamar a aten-
ção do público. “As pessoas 
inicialmente se chocaram 
com a cena, mas depois com-
preendiam a importância e 
o caráter educativo da ação”, 
disse Salomão.

O comandante da CP-
Tran explicou que ações 
como a Semana Nacional de 
Trânsito estão contribuindo 
para a redução no número de 
acidentes, sobretudo os que 
envolvem motocicletas. “Nos 
sete primeiros meses deste 
ano, houve uma queda de 
56% no registro de acidentes 
de moto em que houve víti-
mas, e uma redução de 34% 
nos acidentes sem vítimas, 
em relação aos dados de 
2011”, citou o tenente coronel 
Eduardo Jorge. 

Apesar da redução, seg-
undo as estatísticas do Hos-
pital de Trauma de Campina 
Grande, o total de acidentes 
envolvendo motos ainda é 
muito alto. Dados do hospi-
tal revelam que de janeiro a 
agosto deste ano foram re-
alizados 6.295 atendimentos 
decorrentes de acidentes en-
volvendo motociclistas. Esse 
número representa 42% de 
todos os atendimentos reali-
zados pela unidade médica.

O método de avaliação que está sendo aplicado já é adotado em mais 16 estados do país e segue as diretrizes do Inep

Simulação de acidente é 
usado como alerta em CG

BEBIDA NO TRÂNSITO

Simulação de acidente alerta  sobre perigo da bebida no trânsito
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O governador Ri-
cardo Coutinho presidiu 
na tarde de ontem, no 
bairro de Jaguaribe, na 
capital, a solenidade de 
inauguração de mais 
uma Unidade de Polícia 
Solidária que fica situada 
na Rua 1º de Maio (ao 
lado da IFPB). Está já é 
a oitava UPS implantada 
em João Pessoa em ape-
nas um ano e nove meses 
de governo. No evento 
foram entregues 42 co-
mendas a civis e militares 
que vêm contribuindo 
para o sucesso do traba-
lho de policiamento soli-
dário.

No seu discurso, 
o governador Ricardo 
Coutinho afirmou que 
o Governo do Estado já 
investiu mais de R$ 25 
milhões em segurança 
pública. Ele destacou 
que já foram realizadas 
ações para reduzir os ín-
dices de criminalidade, 
mas afirmou que muito 
ainda terá de ser feito 
para garantir a seguran-
ça esperada por todos os 
paraibanos. 

“Os primeiros passos 
da caminhada contra a 
criminalidade já foram 
dado, agora nos resta 
trabalhar integrados Po-
lícia Civil, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, 
Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal, no 
sentido de garantir segu-
rança em todos os recan-
tos da Paraíba”, frisou 
Ricardo Coutinho

Já o secretário de Se-
gurança e Defesa Social, 
Cláudio Lima, destacou o 
empenho e compromis-
so do Governo do Estado 
em estabelecer metas e 

Policiamento solidário começa a 
funcionar no bairro de Jaguaribe

SEGURANÇA PÚBLICA
Unidades de 
Saúde da rede 
estadual são 
fiscalizadas

As 58  unidades de saúde 
(hospitais, hemocentros, pré-
dios administrativos e gerên-
cias regionais) da rede estadu-
al de saúde serão vistoriadas 
pelo Setor de Atividades Téc-
nicas do Corpo de Bombeiros. 
De acordo com a subgerente 
de Acompanhamento de Ser-
viços de Engenharia Sanitária 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, Teresa Cristina de Assis 
Lira, estas vistorias, que fazem 
parte do Projeto de Combate a 
Incêndio, têm um caráter pre-
ventivo e o objetivo de garantir 
a segurança dos usuários, fun-
cionários e do público externo. 

O diretor do setor de Ati-
vidades Técnicas do Corpo de 
Bombeiros, tenente-coronel 
Jobson Ferreira, afirmou que 
a vistoria foi iniciada semana 
passada pelas unidades de 
saúde do interior do Estado. 
De acordo com o cronograma, 
até o final do próximo mês o 
trabalho deverá ser conclu-
ído.  Ele  disse que a vistoria 
está sendo realizada por seis 
oficiais que estão verificando 
as questões relacionadas com 
a prevenção de incêndios, 
controle do pânico e acessibi-
lidade.

Ao final do trabalho 
será feito um relatório que 
será entregue ao secretá-
rio Waldson Dias de Sou-
za detalhando tudo que foi 
inspecionado nas unidades 
de saúde. O documento vai 
também apontar possíveis 
falhas que por ventura ve-
nham a ser detectadas para 
que possam ser corrigidas.

O tenente-coronel Job-
son Ferreira explicou que a 
vistoria  é de caráter preven-
tivo. “O que a gente pretende 
com esse trabalho é resguar-
dar e garantir a segurança 
das pessoas que frequentam 
essas unidades de saúde e 
é isso justamente isso que 
o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
quer no momento em que 
solicitou essa inspeção”, des-
tacou o oficial.

cumprir programas ope-
racionais com a finalidade 
de combater o crime.

Com a implantação 
deste novo instrumento 
de combate ao crime, o 
Governo do Estado inves-
tiu mais de R$ 60 mil com 
a aquisição de três motos, 
um carro e a implantação 
do sistema de monitora-
mento do bairro por câ-
meras. A nova unidade já 
conta com um telefone 
8818-5369 para o serviço 
de Linha Direta da comu-
nidade com a polícia.

 O comandante-geral 
da PMPB, coronel Euller 
de Assis Chaves, afirmou 
que atuando 24 horas de 
forma fixo e realizando 
rondas, o policiamento 
obtém aproximação da 
população.

Para o comandante 
do 1º Batalhão, tenente-
-coronel Paulo Almeida, 
a expectativa com a inau-
guração da UPS é que os 
moradores daquela lo-
calidade se sintam mais 
seguros, até porque no 
bairro durante este ano só 
foram registrados seis ho-
micídios.

Maria das Dores Mon-
teiro da Silva, 62 anos, resi-

dente no bairro de Jagua-
ribe há 58 anos, destacou 
como muito importante 
a implantação desta nova 
Unidade de Polícia Pacifi-
cadora. Todos os morado-
res da área acreditam que 
agora os bandidos devem 
procurar outros locais para 
cometerem seus crimes. O 
Governo do Estado real-
mente está de parabéns, 
concluiu Maria das Dores.

O aluno da IFPB, Mar-
cos Aurélio Barbosa Cou-
to, 17 anos, classificou 
como de fundamental im-
portância para a seguran-
ça do bairro a nova UPS, 
pois agora os estudantes 
poderão andar nas ruas 
sem serem molestados pe-
los criminosos. 

Frequentemente, os 
policiais que atuam nas 
UPSs participam do curso 
de Promotor de Polícia 
Comunitária, oferecido 
também para líderes co-
munitários. Em menos de 
um ano e meio, a Polícia 
Militar já capacitou 1.055 
profissionais da área de 
segurança e líderes comu-
nitários. Só este ano, já 
foram 644 e a meta é ca-
pacitar 800 policiais até o 
final do ano.

UPS foi inaugurada ontem e vai dar mais segurança à população

FOTO: Marcos Russo
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André Ricardo Aguiar 
comenta a série “1001 
antes de morrer”
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Mostra Sesc de Música, que será aberta hoje em João Pessoa, 
faz uma homenagem a Cachimbinho e Geraldo Mousinho

O ator W. J. Solha é 
premiado no festival 
de Brasília

Adilson Xavier fala 
do seu novo livro 
Sobrevoando Babel
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Tributo aos mestres

Depois de passar por Guara-
bira e por Campina Gran-
de, a Mostra Sesc de Mú-
sica Paraibana chega hoje 
a João Pessoa e prossegue 
até  a próxima sexta-feira. 
Neste ano, o evento faz 
homenagem aos mestres 

da embolada Geraldo Mousinho e Cachim-
binho. Nesta noite, então, a partir das 20h, 
na sede da entidade, no centro da capital, 
começam as apresentações das músicas 
selecionadas. Logo após, por volta das 
21h, Paulo Vinícius e Banda encerram a 
primeira noite de evento.

Neste ano, de acordo com a organi-
zação do evento, mais de cem músicas 
foram inscritas para participar da mostra. 
Destas, apenas 18 foram escolhidas para 
compor o CD. A banca responsável por 
julgar as obras apresentadas foi composta 
pelo bacharel em música Sergio Gallo, pela 
produtora e compositora Thaise Gadelha 
e também pelo professor de comunicação 
Carmélio Reynaldo.

“Esse está muito proveitoso, porque a 
mostra virou estadual e está dando mais 
oportunidades á música paraibana. Não 
só a João Pessoa, mas a Campina Grande e 
a Guarabira, que teve uma receptividade 
ótima e um público maravilhoso. Essa é a 
proposta do Sesc, que é valorizar a cultura 
paraibana”, disse a coordenadora da área 
de música do Sesc, Rosana Chaves.

Guarabira abriu a edição deste ano da 
Mostra Sesc, no último dia 14, e apresentou 
ao público quatro selecionados. Alex Gabi-
nio, Ricardo de Carminha, Andresson Da-
mião e Alighieri Damião tiveram a chance 
de apresentar suas canções selecionadas 
e outras.

Campina Grande foi a segunda cidade 
a receber a mostra. Na quinta-feira da se-
mana passada, Eloísa Olinto interpretou 
as canções ‘Canto do Mar’ e ‘Sinhá Flor’. 
Em seguida, Helder Tavares cantou ‘Sen-
do Assim’ e ‘Cadê Amor’. Fredi Guimarães 
também se apresentou, com a música 
‘Sigo Com Meu Sonho’ e ‘Viver o Tempo’. 
Pepysho Neto tocou ‘Flor’ e ‘Mãe Natureza’. 
Encerrando as apresentações na Serra da 
Borborema, Sócrates Gonçalves interpre-
tou ‘Feliz Sem Saber’.

João Pessoa encerra a edição deste 
ano, com a apresentação não só dos ar-
tistas da capital, mas também dos que 
participaram da mostra nas outras duas 
cidades. Hoje, no primeiro dia do evento, 
contará com a participação de artistas 
conhecidos do público, bem como novos 
talentos paraibanos. Subirão ao palco do 
Sesc: Eloísa Olinto, Helder Tavares, Fredi 
Guimarães, Pepysho Neto, Sócrates Gon-
çalves e Hidemburgo Hipólito.
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Além das apresentações da mostra, no 
primeiro dia do evento sobe ao palco do 
Sesc Paulo Vinícius e Banda. O sergipano, 
que reside em João Pessoa, desenvolve 
trabalhos autorais e interpretações de seus 
mestres e companheiros nas artes. O seu 
repertório mescla canções regionais, além 
de clássicos da Música Popular Brasileira 
e da estrangeira.

Amanhã, o segundo dia da Mostra 
Sesc de Música Paraibana será marcado 
pela apresentação de diversas canções 
que representam a cultura musical do 
Estado. Durante a ação, serão exibidas 
composições de José Milton Alves, Mira 
Maya, Wister Galvão, Ricardo de Carminha, 
Alighieri Damião e Alex Gabinio.

Neste dia, também acontecerá a 
apresentação de Cachimbinho e Geraldo 
Mousinho, às 21 horas. A dupla é a grande 
homenageada desta edição do evento.

Na sexta-feira, no último dia do evento, 
será a vez do público prestigiar os artistas 
Márcio Mendes, Nathalia Bellar, Gabriel Ca-
minha, Adriano Caçula, Van Dantas e Caio 
Padilha. O show especial que encerra a 
noite fica por conta da Orquestra Sanhauá, 
formada em 2008 com o propósito de se 
alinhar a uma linguagem mais regional, 
com músicas de compositores e arranjado-
res paraibanos, nordestinos e brasileiros.

O CD com as 18 músicas selecionadas 
só deve ser lançado em março do próximo 
ano. Os artistas vão gravar no estúdio de 
Sérgio Gallo.

“Depois da mostra, vamos gravar em 
estúdio e só deve sair no próximo ano”, 
disse Rosana Chaves. “O CD ficará para 
o acervo, será gratuito ao público e é um 
registro do talento paraibano”, completou.

Homenageados
Cachimbinho e Geraldo Mousinho ti-

veram uma carreira juntos de mais de 50 
anos, em que percorreram o país inteiro, 
tocaram com mestres como Jackson do 
pandeiro e Luiz Gonzaga e ainda tiveram, 
há alguns anos, uma música gravada por 
Zeca Baleiro.  Só que, há quase uma década, 
não se apresentam mais juntos.

Cachimbinho virou evangélico e pas-
sou a se dedicar a hinos cânticos religiosos 
de sua igreja. Geraldo Mousinho, por sua 
vez, continuou. “Cachimbinho canta para 
Jesus e eu canto para os apóstolos”, brincou 
Geraldo, que prometeu reviver grandes 
momentos da dupla no show de amanhã.

“Vamos fazer um trabalho do passado 
agora no presente, que nem antes. Vamos 
cantar muitas novidades, temos cordéis 
para recitar. Vocês vão ver”, prometeu 
Geraldo.

Já Cachimbinho, que hoje tem 77 
anos e não embola há nove, disse que não 
perdeu a prática e entra na mesma empol-
gação do eterno amigo e companheiro de 
palco, Geraldo.

“Eu não enferrujo nunca. Estou aqui 
com 77 anos e não vou enferrujar nunca. 
Fazia muito tempo que eu não cantava 
nada além de hinos da igreja, mas eu estou 
nessa homenagem aqui e estou muito feliz 
por isso que Jesus fez comigo”, disse.

Os dois têm mais 12 vinis gravados, al-
guns remasterizados. E agora, com a ajuda 
do Sesc, vão ter um documentário gravado 
sobre eles. Será uma série de depoimentos 
em homenagem a eles.

Cachimbinho e Geraldo Mousinho tocaram com Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga e percorreram o país em mais de 50 anos de carreira

Este ano, mais de 
cem músicas foram 
inscritas para 
participar da Mostra. 
Destas, porém, 
apenas 18 foram 
selecionadas para 
compor o CD
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Vivências

Disputando com Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, a Paraíba foi escolhida para sediar em 2014 o XXXI 
Congresso Brasileiro de Jornalistas de Turismo. A decisão 
foi tomada pelo Conselho Nacional da Abrajet durante 
a realização do XXIX congresso da entidade encerrada 
no último sábado (22) na Praia de Imbituba em Santa 
Catarina. 

Na qualidade de presidente da Abrajet-PB, apresen-
tei a candidatura ao lado do diretor executivo do João 
Pessoa Convention & Visitors Bureau, Ferdinando Lucena.  
Além de farto material de divulgação da Paraíba, apresen-
tamos aos conselheiros fotos da inauguração da primeira 
etapa do Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima, que 
deverá estar concluído durante o congresso de 2014, bem 
como as novidades do turismo em João Pessoa como a 
Estação Ciência e Artes Cabo Branco, obra de Oscar Nie-
meyer e documentação de apoio do Governo do Estado, 
prefeitura e entidades do trade turístico para que juntos 
possamos receber os jornalistas de turismo de todo o 
Brasil e Mercosul.

Um dos fatores preponderantes na escolha de nossa 
capital foi que há 20 anos (1993) realizamos em João Pes-
soa um congresso nacional da Abrajet no Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, e que foi lembrado por alguns conse-
lheiros como um dos melhores congressos da entidade. 
Outro aspecto positivo foi o apoio do trade turístico, além 
das belezas turísticas de nosso Litoral, centro histórico 
e novidades na hotelaria como o Mussulo Resort, bem 
como o acréscimo de voos para a capital paraibana.

Na ocasião fiz a entrega de uma bolsa de algodão 
colorida made in Paraíba ao prefeito anfitrião do congres-
so deste ano na Praia de Imbituba, José Roberto Martins, 
convidando-o para vir à Paraíba em 2014. O prefeito que 
é surfista aceitou com prazer o convite e informou que 
ainda não conhece a capital paraibana e que virá com 
muito gosto.

Distante apenas 70km de Florianópolis, Imbituba 
tem uma identificação muito grande com a cidade de 
Cabedelo. Um dos atrativos desta cidade catarinense é a 
visita às baleias francas, que nesta época vem para esta 
praia catarinense. Como Cabedelo, Imbituba teve proibi-
da a caça à baleia, mas soube se sair muito bem criando 
como atrativo turístico a visita de turistas de barco às 
baleias, caso que não acontece em nossa cidade portuá-

ria. Terra de povo ordeiro e trabalhador, Imbituba possui 
descendentes dos imigrantes dos Açores e a famosa Praia 
do Rosa, preferida dos surfistas.

No próximo ano o Congresso Nacional da Abrajet 
será em Palmas, capital do Tocantins e em 2014, em João 
Pessoa. A expectativa dos jornalistas de todo o Brasil que 
compareceram a Imbituba é conferir in loco as novidades 
da capital paraibana. Além do congresso iremos dividir 
a Paraíba em roteiros turísticos com os jornalistas esco-
lhendo que região visitar e para isso pretendemos contar 
com o apoio das entidades do trade e prefeituras dos 
municípios turísticos.

O novo centro de convenções, a Estação Ciência e 
Artes, o Centro Histórico, as belas praias do Litoral Sul e 
norte e o parque hoteleiro sempre em crescimento e o 
aumento dos voos, apesar da precariedade do Aeroporto 
Internacional Castro Pinto, sem voos para o exterior, mes-
mo fretados (charters) são atrativos para os jornalistas de 
turismo de todo o Brasil e Mercosul ávidos de novidades e 
com muitos deles sem nunca terem vindo à Paraíba.

O Congresso Nacional da Abrajet em João Pessoa 
deverá acontecer em abril de 2014 e com a aprovação 
do Conselho Nacional da entidade já foi dado o pontapé 
inicial para que depois de 20 anos e com o apoio de todos 
possamos ter novamente não o maior, mas o melhor 
congresso brasileiro de jornalistas de turismo de todos os 
tempos.

O turismo de eventos e negócios é a melhor alterna-
tiva para a ocupação hoteleira na chamada baixa estação 
em qualquer parte do mundo e o congresso nacional da 
Abrajet em nossa capital será um dos fatores decisivos 
para que a Paraíba com o seu novo Centro de Convenções 
possa ocupar o lugar que merece entre os destinos de 
eventos do Brasil.

Precisamos agora destravar de vez o Projeto Costa 
do Sol, para a construção dos hotéis previstos e planeja-
dos pelo falecido governador Tarcísio Burity. A elaboração 
de um plano de desenvolvimento turístico do Estado da 
Paraíba e a busca de novos hotéis e investimentos devem 
estar entre as prioridades para que a Paraíba assuma de 
vez a sua condição de receber bem e fazer com que todos 
os que nos visitam tenham uma ótima experiência de 
viagem e em 2014 com o Congresso Brasileiro dos Jorna-
listas de Turismo.

Admirador incondicional de 
Aluízio Afonso Campos, nele passei 
a vida inteirinha, votando, de graça, 
o que me habilita a esse depoimen-
to, tecido de muita emoção.

Bacharel, em 1935, pela 
Faculdade de Direito do Recife, 
de cuja turma foi orador, versan-
do o tema “O Direito 
e as transformações 
sociais”, enveredou 
muito cedo, pela po-
lítica, como deputado 
constituinte estadual 
de 1935, eleito pelo 
Partido Progressista, 
no ano anterior.

Com o golpe de 
10 de novembro de 
1937, interrompeu a 
carreira política para 
dedicar-se à advo-
cacia das grandes 
empresas. Campina 
Grande distinguia-se, 
então, como praça 
algodoeira de ponta, 
o que levou Aluízio a 
advogar até nos Estados Unidos. 
Amealhou, então, patrimônio 
material que reforçou a herança 
paterna da Fazenda Ligeiro.

Homem de esquerda (mo-
derada), na linha do fabianismo 
inglês, Aluízio retornou à po-
lítica em 1945, pela Esquerda 
Democrática da UDN. Daí saltou 

para o PSB, pelo qual se elegeu 
deputado estadual, em 1950. 
Superou por reduzida margem 
ao cristão social José Rafael de 
Menezes, bem votado em Mon-
teiro. Conforme o historiador 
Josué Sylvestre, beneficiou-se 
da repercussão da chamada 

chacina da pra-
ça da Bandeira 
a cujas vítimas 
prestou assistên-
cia.

Por conta 
das vinculações 
ao Sul do país, 
incorporou-se, 
sob a inspiração 
de Rômulo de 
Almeida, aos que 
se debruçavam 
sobre as desigual-
dades regionais. 
Participou, então, 
junto ao BNDE, do 
grupo responsá-
vel pelo famoso 
relatório do GTDN, 

de redação final devida a Celso 
Furtado.

Com o advento da Sudene, em 
1958/9, colaborou intensamente 
com essa. Tornou-se, então, candi-
dato ao Senado, pelo Partido Socia-
lista, que o cristianizou por preferir 
a candidatura isolada de José Joffily, 
egresso do PSD carneirista.

A ironia constituía uma das 
marcas de quem nunca deixou de 
prestigiar os jovens. Quando, pe-
los anos setenta, técnicos norte-
americanos desejaram saber por 
onde começar a reforma agrária, 
em Campina, a resposta adveio 
incontinenti:

- Depois do Ligeiro...
A Paraíba, seguramente, não 

o compreendeu. Dataram daí 
duas outras derrotas, para o Se-
nado, ambas contra Rui Carneiro, 
em 1966 e 74.

Sempre candidato pela 
Arena, cuja ala renovadora de 
Teotônio Vilela, Célio Borja e 
Marco Maciel, integrava, expli-
cou tais insucessos, lembrando 
que o partido só se lembrava 
dele, quando dividido. Unido, em 
1970, o situacionismo optou por 
Domício Gondim e Milton Cabral. 
Fraturado entre Pedro Gondim e 
João Agripino, em 1966, e Agri-
pino e Ernani, em 74, Aluízio foi 
escolhido para perder.

Tornou-se, então, com meu 
humilde votinho, deputado 
federal, em 1982 e 86, já pelo 
PMDB para onde migraram os 
agripinistas da antiga UDN. 
Constituinte de 1988, tornou-se 
vice-presidente da Comissão de 
Sistematização da Constituição 
Cidadã. Nela responsabilizou-se 
por sólido preâmbulo.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

1001 listas 
antes de morrer

Da mágica que este número suscita nin-
guém há de discordar. Já dizia o Borges, que 
tinha particular admiração pelo número: Nesse 
título (“As mil e uma noites”) há uma bele-
za muito particular, talvez pelo fato de que a 
palavra “mil” seja para nós quase sinônimo de 
“infinito”. Falar em mil noites é falar em infini-
tas noites - muitas e inumeráveis noites. Dizer 
“mil e uma noites” é acrescentar uma além do 
infinito. 

O fascínio das listas sempre encontrou na 
publicidade um campo acolhedor. As antolo-
gias (de contos, poemas, discursos, piadas) são 
listas que indicam que há uma separação entre 
o joio e o trigo. A vida é curta, o tempo urge, e 
em face à miríade de coisas, vender um produto 
como uma lista é dar a chance de ir direto ao 
foco.  Porque é o tempo da velocidade, e quan-
to mais escolhas, mais se perde tempo, mais 
se adia o prazer, o fechamento da rotina. As 
listas são cartilhas sequenciais, o índice supre-
mo.

A série “1001 ... antes de morrer” é uma 
grande jogada. É como se disesse: Está aqui o 
definitivo livro sobre tal tema para a vida intei-
ra. Como se todos os especialistas do mundo, 
reunidos num propósito, preparassem a súmula 
do que há de melhor. Já foram lançados no mer-
cado brasileiro 1001 discos antes de morrer, 
1001 livros, 1001 filmes. Seguem, enfileirados 
temas como invenções, lugares. Cada livro tem 
uma breve resenha, curiosidades são sublinha-
das, ligações e hierarquias são fixadas. 

 A ideia da lista não é nova. A vertigem das 
listas, livro de Umberto Eco pela Record, faz 
uma interessante reflexão sob este poder de 
classificação, detalhamento e comparação que 
a humanidade sempre foi pródiga. Listas são 
coisas antigas, restritivas e, penso eu, em algum 
momento, perigosas. Curiosamente, as listas 
também são fascinantes pelo caráter impre-
visto de classificação (ainda mais quando se 
remonta à Antiguidade). Um exemplo é citado 
por Borges, quando ele descreve uma fictícia 
enciclopédia chinesa que teria classificado os 
animais em: “a) pertencentes ao imperador, 
b) embalsamados, c) amestrados, d) leões, e) 
sereias, f) fabulosos, g) cães soltos, h) incluídos 
nesta lista, i) que se agitam como loucos, j) inu-
meráveis, k) desenhados com um pincel finís-
simo de pelo de camelo, l) etc., m) que acabam 
de quebrar o jarro, n) que de longe parecem 
moscas”.

As listas não se restrigem, claro, ao número 
das Mil e Uma Noites. Outros números exercem 
igual fascínio. O número 100, por exemplo: Cem 
melhores contos, cem melhores discursos, cem 
melhores isto ou aquilo. É um modo de garantir, 
pela sedução do número, o interesse em um 
mercado intransigente. Os dez mais vendidos 
de uma revista, de um catálogo, de um almana-
que. Instituições, claro, fazem o papel da legi-
timidade, porque se arvoram em autoridades 
sobre um determinado valor. 

Restringir é valorizar. Ainda que questioná-
vel, porque os critérios de uma lista podem ser 
os mais subjetivos. Os Pássaros, de Hitchcock, 
por exemplo, um dos seus filmes mais conheci-
dos, figura ao mesmo tempo em listas de me-
lhores e de piores filmes já feitos.  No caráter da 
restrição, os números podem fixar um período 
de tempo ou simplesmente serem reavaliados 
de tempos em tempos.  Colocar 1001 pode ter 
um caráter de completude, mas no fim, é puro 
marketing. Existe, isto sim, bem mais que 1001 
formas de vender antes de morrer. 

André 
Ricardo AguiarCongresso Nacional da Abrajet 2014 em João Pessoa

Trajetória política e intelectual em Aluízio Afonso Campos

Por conta das 
vinculações ao sul 
do país, 
incorporou-se, 
sob a inspiração 
de Rômulo de 
Almeida, aos que 
se debruçavam 
sobre as 
desigualdades 

Crônica

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

José Octávio de Arruda Mello - Historiador

Artigo

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de setembro de 2012



‘‘

W. J. Solha leva prêmio de melhor ator 
coadjuvante no festival de Brasília

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de setembro de 2012

Roteiro

“Foi uma surpresa tão 
grande, para mim, receber o 
prêmio de Melhor Ator Co-
adjuvante no Festival de Ci-
nema de Brasília, pelo longa-
metragem Era uma vez eu, 
Verônica, de Marcelo Gomes, 
quanto o fato de a premiação 
de Melhor Atriz não ter sido 
dada a Hermila Guedes”. A 
declaração – contendo certo 
tom de desabafo – partiu, on-
tem, do ator, escritor e artista 
plástico W. J. Solha, durante 
entrevista para o jornal A 
União, ao comentar a pre-
miação no evento, encerrado 
na última segunda-feira. 

 Solha, que reside 
em João Pessoa, não pode ir 
ao festival, em Brasília. “Vi 
tudo de muito longe, portan-
to, acompanhando as notí-
cias pela internet”, disse ele, 
aproveitando para justificar 
sua surpresa pelo fato da 
atriz Hermila Guedes não ter 
sido contemplada. “As mais 
de trinta sequências em que 
contracenei com ela me fize-
ram considerá-la tão perfeita 
que só a ela me parecia des-
tinado o troféu”, admitiu. 

 “Mas, se o meu prêmio 
foi surpresa, os comentá-
rios que o antecederam e a 
ele se seguiram foram outra 
maior”, acrescentou Solha. 
No intuito de exemplificar a 
repercussão obtida por sua 
atuação, ele retransmitiu al-
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gumas mensagens recebidas 
de amigos, que demonstram 
entusiasmo e reconhecimen-
to do talento como ator. 

Uma das mensagens é 
do cineasta paraibano Man-
fredo Caldas, que ficou emo-
cionado com o desempenho 
de Solha. “Você está bem 
demais. Uma interpretação 
contida, na medida certa, 
duma sensibilidade poucas 
vezes vista no cinema. Pa-
rabéns pelo seu comovente 
trabalho”, disse ele. O diretor 
Kleber Mendonça Filho, de O 
Som ao Redor (filme em cujo 
elenco Solha é integrante), 
foi outro a parabenizá-lo: 

Prêmio São Paulo de Literatura 
anuncia vencedores

Os escritores Bartolomeu Campos de Queirós e Su-
zana Montoro foram anunciados, na segunda-feira como 
os vencedores da quinta edição do Prêmio São Paulo 
de Literatura 2012. Morto em janeiro deste ano, Barto-
lomeu foi o vencedor in memoriam da categoria Melhor 
Livro do Ano, com o livro Vermelho Amargo, considerado 
“inesquecível” pelo júri. Já Suzana Montoro recebeu o prêmio 
da categoria Melhor Livro do Ano - Autor Estreante, com Os 
Hungarês, um texto que se destacou pela linguagem flu-
ente e sensível. Promovido pela Secretaria de Estado da 
Cultura de São Paulo desde 2008, o Prêmio São Paulo de 
Literatura é inspirado no britânico Booker Prize, focado 
especificamente em romances. O objetivo é valorizar a 
produção literária, estimular novos autores e, principal-
mente, incentivar a leitura. 

O bicho vai pegar

Quando a televisão surgiu no Brasil na década de 50, dizia-
se que o rádio iria se acabar. Os anos se passaram, a televisão 
tomou grande espaço no mercado brasileiro, mas o rádio não se 
acabou. Em João Pessoa, por exemplo, onde há cinco emissoras 
de TV aberta e duas fechadas, o rádio cresceu e muito. Na região 
metropolitana, somando AM e FM, temos aproximadamente 15 
emissoras no ar.

Com o crescimento desenfreado da internet, outra profecia 
ressurge no mercado da comunicação. Estariam os jornais im-
pressos com os dias contados? Por enquanto, não podemos afir-
mar se isso será concretizado, até porque esse crescimento avas-
salador da internet não chegou aos dez anos de idade. Mas os 
sinais dos novos tempos não são bons para os jornais impressos.   

Muitos jornais impressos carregam há anos prejuízos fi-
nanceiros no Brasil e no mundo. Ou seja, o problema é antigo. 
Com o surgimento e depois com a popularização da internet, o 
problema se agravou e acabou antecipando mortes anunciadas. 
Na Paraíba, a vítima dos problemas do passado e das mudanças 
mercadológicas do presente foi o jornal O Norte, que parou de 
produzir as versões impressas e online.  

No Rio de Janeiro, o tradicional Jornal do Brasil fechou as 
portas da versão impressa e hoje apenas existe na internet. Em 
São Paulo, a Gazeta Mercantil também não sobreviveu aos novos 
tempos depois de 89 anos em circulação. Foi o maior jornal de 
economia e finanças do Brasil. Vale lembrar que chegou a ter es-
critório em João Pessoa, por onde passaram os jornalistas Adel-
son Barbosa e Patrícia Teotonio.      

Em outras partes do mundo, o jornal impresso está dan-
do lugar às versões online. E o ritmo é acelerado, inclusive nos 
Estados Unidos. Li no jornal Meio & Mensagem que, depois de 
146 anos, o The Seattle Post-Intelligencer encerrou a edição im-
pressa e tornou-se o primeiro a ter circulação exclusivamente 
digital. Grandes cidades como Denver e New Orleans não tem 
mais publicações impressas de grande expressão. E os jornais 
The Chicago Tribune e Los Angeles Times vivem a assombração 
dos problemas financeiros.

Enquanto o bom e velho jornal de papel sai de cena, as 
versões digitais vão ganhando espaço. Publicações surgem ex-
clusivamente em plataformas digitais, como computadores, 
notebooks, smartphones e tablets. E grandes jornais como The 
Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times e The 
Guardian criam novas fontes de receita, com conteúdo pago na 
internet. 

Se o jornal de papel vai mesmo se acabar, ainda é cedo para 
afirmar. Mas uma coisa é certa: O mundo digital é uma traça, 
implacável e insaciável. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho 
come. 

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

Seth MacFarlane está 
em alta com a Fox. Atual-
mente três animações de 
sua autoria estão no ar pela 
emissora: ‘The Cleveland 
Show’, ‘American Dad’ e, a de 
maior sucesso, ‘Uma Família 
da Pesada’. Mas parece que 
ambos querem aumentar 
ainda mais essa parceria. 
Segundo o Hollywood Re-
porter, MacFarlane recebeu 
uma proposta irrecusável 
para criar uma comédia 
em live-action para a emis-
sora. Além da televisão, o 
diretor estreou nas telonas 
com o sucesso Ted, que já 
arrecadou mais de US$ 400 
milhões pelo mundo. Alec 
Sulkin e Wellesley Wild, co-
roteiristas do filme, seriam 
os produtores da série.

Seth MacFarlane 
deve criar comédia 
para a Fox

Brian Kirk, diretor de 
alguns episódios de ‘Game of 
Thrones’ em 2011, vai assinar o 
remake de Mýrin, filme de sus-
pense islandês lançado original-
mente em 2006. Segundo o L.A. 
Times, Kirk foi escolhido por 
executivos da Universal, entre 
eles David Linde, que também 
assinada a produção do longa ao 
lado do diretor do filme original, 
Baltasar Kormakur. O remake 
deve receber o nome de Jar City 
e traz uma trama simples: Um 
detetive investiga um assassina-
to que pode estar relacionado 
com um crime não solucionado 
há 30 anos atrás. Kirk chegou 
a ser cotado para dirigir Thor 
2, mas perdeu a vaga para Alan 
Taylor, que também já assinou 
alguns episódios de Game of 
Thrones. 

Brian Kirk vai dirigir 
remake de filme de 
suspense islandês

Mídias em destaque

Drops & notas

W. J. Solha em uma cena do longa-metragem Era Uma Vez Eu, Verônica, de Marcelo Gomes

“Solha, sai do Verônica ago-
ra. Você esta lindo no filme, 
obrigado! “Lindo”, em lin-
guagem da área, é “perfeito”, 
registra o cineasta.

Mas o trabalho de Wal-
demar José Solha com Her-
mila Guedes colheu elogios. 
“É  ótima a química entre 
Solha e Guedes”, registrou 
Felipe Marcena no artigo - 
escrito em Toronto (Cana-
dá) - Complexo de Electra 
no Recife Contemporâneo. 
Já Willian Silveira, em co-
mentário no blog Papo de 
Cinema, afirma que Hermi-
la Guedes, João Miguel e W. 
J. Solha estão “irretocáveis”. 

Ele classifica de “excepcio-
nal” a atuação de Solha em 
O Som ao Redor, onde, “são 
compostos grandes mo-
mentos quando, juntos, pai 
e filha produzem uma mi-
se-en-scène catedrática”. E 
Luiz Zanin Oricchio tece o 
seguinte comentário, Esta-
dão: “Existem filmes cuja 
atuação é tão luminosa 
que ofusca todo o resto. É 
o caso de Hermila Guedes 
em Era uma Vez Eu, Verô-
nica. É a história de  uma 
jovem que ainda mora com 
o pai (W. J. Solha, muito 
bem) e acaba de se formar 
em Medicina”.  

Em cartaz

E a Vida
Continua

E A Vida Continua conta uma história de uma sólida amizade

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 leva 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 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 de-
senvolvem uma amizade tão sólida que 
persistirá 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: 
Comédia. Duração: 112 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Eric Toledano, Oliver Nakache, com François 
Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um aristocrata 
rico que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplé-
gico. 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

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com
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Literatura

Sobrevoando Babel, de Adilson Xavier, explora a superficialidade dos 
relacionamentos tendo como pano de fundo o mundo corporativo

Publicitário  premiado, 
Adilson Xavier começou 
a carreira como redator 
na MPM. Foi diretor de 
criação de outra grande 
agência. Lançou o primei-
ro livro, O Deus da Cria-
ção, em 2007. Três anos 

depois estreou como romancista com 
O Atirador de Ideias, ambos pela Best 
Seller. Agora ele prepara o lançamento 
do seu segundo romance, Sobrevoando 
Babel (Record, 207 páginas, R$ 32,90). 
Nessa entrevista, ele fala do novo livro 
e sobre os escritores que o influencia-
ram.

Sobrevoando Babel é um audacio-
so retrato do mundo capitalista e das 
relações corporativas, que retrata de 
maneira inovadora e realista as rela-
ções contemporâneas. Como surgiu 
a ideia de escrever este livro?

Meu romance anterior (O Atirador 
de Ideias) retrata um protagonista de 
origem humilde, socialmente invisível. 
Ao terminá-lo, senti que seria interes-
sante inverter o eixo do olhar, mostran-
do o outro extremo da sociedade: O 
mundo dos que têm dinheiro, prestígio, 
sucesso e continuam querendo cada 
vez mais. Essa mudança de perspecti-
va facilitou a abordagem da crescente 
superficialidade das relações na vida 
moderna, tema que há muito tempo 
desperta meu interesse.

O título do livro é uma analogia 
à Torre de Babel? Poderia traçar um 
paralelo entre a narrativa bíblica e 
a trama que você criou?

A Torre de Babel é um relato curto 
do Livro do Gênese que ganhou gran-
de notoriedade, onde Deus parece lan-
çar a maldição do desentendimento 
sobre os homens que têm a ambição 
de construir uma torre que atinja o 
céu. Lançada sobre esses homens a 
confusão das línguas, eles fracassam 
e se dispersam.

Observando os arranha-céus das 
grandes metrópoles, a dinâmica do 
mundo globalizado e a competição 
aguerrida nos ambientes de empresas 
multinacionais, tudo remete à torre bí-
blica. Os idiomas se misturam, a corrida 
por objetivos que não fazem sentido a 
longo prazo é estimulada, e nossa rea-
lização como seres humanos se torna 
mais distante. Vivemos num mundo 
onde a regra é subir a qualquer preço, 
como se subir fosse a própria felicidade. 

A trama gira em torno de Dou-
glas Gomes – poderoso executivo 
de uma empresa multinacional de 
cosméticos –, seus desencontros 
amorosos, sua incapacidade de ad-
ministrar as próprias emoções, seu 
rastro de destruição. Como se deu a 
criação do personagem protagonis-
ta? Douglas foi inspirado em alguma 
personalidade política do Brasil?

Douglas não foi inspirado em nin-
guém em especial. Ele é um apanhado 
de vários executivos que encontrei 
pelo mundo, inspirado na frieza com 
que alguns deles se habituam a agir, 
na “ética” especial que acabam  desen-
volvendo para justificar a brutalidade 
de sua atuação no mercado. O mundo 
corporativo é marcado pela belige-
rância:Produtos são lançados sobre 
públicos-alvo, boards se reúnem pra 

Um retrato do capitalismo
FOTOS: Divulgação

traçar estratégias, carreiras são pos-
tas em jogo a cada momento, e assim 
a coisa segue. Douglas é um general 
nessa guerra, com suas doutrinas par-
ticulares e sua crueldade pragmática.

Sobre as vantagens de se traba-
lhar em uma empresa de cosméti-
cos, ambiente central da história, 
o protagonista diz: “A primeira 
vantagem especial é o convívio ín-
timo com a vaidade humana, esse 
sentimento poderoso ao qual se 
subordinam mais atitudes do que 
suspeita nossa vã filosofia. A segun-
da é o entendimento aprofundado 
do universo feminino.” A empresa 
de cosméticos seria uma espécie de 
microcosmo da elite da sociedade 
brasileira?

Pode-se dizer que sim, já que a his-
tória parte do Brasil. Mas vai além. Tudo 
acontece num Brasil globalizado. Os 
personagens falam de São Paulo, Nova 
York, Las Vegas ou Paris como se fossem 
cidades muito próximas, assim como 
frequentemente misturam português, 
inglês e francês, tudo junto no mesmo 
contexto. Na verdade, acredito que a 
empresa de cosméticos de que trata o 
livro é um microcosmo da elite mundial.

O romance é narrado a partir de 
pontos de vista distintos, ora sob a 
ótica de quem vive para o poder, ora 
de quem é deixado para trás numa 
disputa sem limites. Trata-se de 
uma nova possibilidade de narrativa 
em sua escrita? Como fez para alter-
nar vozes tão dissonantes?

Gosto de experimentar narrativas, 
correr riscos é muito estimulante pra 
mim. Adotei essa linha de forma radi-
cal, imaginando que os personagens 
são parte de um documentário onde 
expõem seus pontos de vista livre-
mente para que o leitor os interprete e 

julgue como quiser. Dar voz a cada um 
dos personagens foi a parte mais difícil 
e mais prazerosa do trabalho, forçou 
um grau de intimidade maior com eles.

 
Boa parte do romance se passa 

em voos de avião que os persona-
gens têm que fazer em viagens de 
trabalho. O livro também foi escrito 
assim, em meio a viagens de tra-
balho? Como é o seu processo de 
escrita?

Boa parte do livro foi desenvolvida 
em viagens de trabalho. Nos últimos 
15 anos, viajei de avião pelo menos 
uma vez por semana. Muito tempo em 
aeroportos, hotéis e aeronaves, tempo 
excelente para ser aproveitado em 
observações e escrita. Há um perso-
nagem no livro, por exemplo, que se 
envolve num atentado em Paris. Tive 
a oportunidade de fazer todo o trajeto 
que ele descreve, procurando sentir as 
emoções que o acompanham, e no voo 
de volta ao Brasil (incluindo a espera 
no aeroporto) vim registrando seus 
passos no laptop. Com um projeto 
desses na bagagem, nenhuma viagem 
é estressante.

Mas não considero isso um pro-
cesso. Meu processo é bem simples e 
caótico: Tenho uma ideia, anoto a ideia, 
desenvolvo a história como uma linha 
do tempo marcada pelos fatos-chave da 
trama, depois a história me puxa para 
escrevê-la e toda brechinha de tempo 
é bem-vinda, inclusive o tempo que 
normalmente seria dedicado ao sono.

Quais foram os escritores e 
obras que mais influenciaram os 
seus romances?

Posso falar de alguns escritores que 
admiro (certamente cometendo esque-
cimentos imperdoáveis) e das obras que 
mais me marcaram. Mas não sei até onde 
vai a influência deles em meus romances.

Cem Anos de Solidão, do Gabriel 
García Márquez, é um hit. Madame 
Bovari, de Flaubert, outro. Ensaio Sobre 
a Cegueira, do Saramago, estonteante. 
Machado de Assis, Dostoievski, Julio 
Cortázar, Paul Auster, Gonçalo Tavares, 
Antonio Torres, Luiz Ruffato… muitos 
nomes de diferentes estilos e épocas.

Em O Deus da Criação, publica-
do em 2007 pela BestSeller, você 
aborda questões relativas à criati-
vidade, de forma bem-humorada. Já 
em O Atirador de Ideias, seu último 
romance, lançado em 2009, você 
retrata a busca de um personagem 
pela ideia que o resgatará da in-
significância. O que mudou em sua 
escrita de lá para cá?

Fundamentalmente, ganhei con-
fiança. No primeiro livro, nem sabia 
se conseguiria chegar ao final, mas 
tratava de um tema que me era muito 
familiar. No segundo, arrisquei um 
pouco mais, porém preservando a 
proximidade do universo publicitário, 
onde circulo bastante à vontade. Em 
Sobrevoando Babel, decolei sem medo 
de turbulências, voei pra longe da mi-
nha zona de segurança, e curti muito 
a viagem.

Tudo acontece num 
Brasil globalizado. 
Os personagens falam 
de São Paulo, Nova 
York, Las Vegas 
ou Paris como se 
fossem cidades 
muito próximas

Adilson Xavier 
experimenta uma linha 
diferente, narrando 
os fatos de pontos 
de vista extremos, de 
quem vive no poder 
e de quem é deixado 
para trás
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Paraíba comemora resulta-
do positivo na doação de 
órgãos e tecidos
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Computador nos lares cresceu 70% na PB
FOTO: Evandro Pereira

O acesso a informação e 
as novas tecnologias também 
aumentou entre os anos de 
2009 e 2011, segundo dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio, 
Pnad, divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE. Segundo 
o documento, a presença do 
computador, por exemplo, nas 
casas das famílias paraibanas 
aumentou mais de 70%. Em 
2009 a mesma pesquisa reve-
lava que o equipamento esta-
va presente em cerca de 200 
mil domicílios paraibanos. 
Hoje já faz parte de 350 mil 
casas em todo o Estado.

O acesso a internet 
também acompanhou esse 
acréscimo. A pesquisa apon-
tou que em toda a região Nor-
deste, mais pessoas estão aces-
sando a Grande Rede, atingindo 
13% de aumento. O perfil do 
internauta também mudou, 
segundo a pesquisa. Em 2009 
as pessoas que mais acessa-
vam a Internet faziam par-
te da faixa etária entre 20 e 
24 anos, 17% do total. E em 
2011, as pessoas entre 30 e 
39 estão tendo mais conta-
to com a Rede mundial de 
computadores, representando 
quase 18% do total.

O aumento no número de 
internautas pode ser visto em 
casas como a do estudante 
Cristiano Viana. Ele divide o 

apartamento de aproximada-
mente 60 metros quadrados 
com mais dois primos. Cada 
um tem o seu próprio com-
putador, ligados através de 
uma rede wireless. Segundo 
ele, a comodidade e a facili-
dade no preço fizeram com 
que cada um optasse em ter o 
próprio computador.

“A gente não perde mais 
tempo. Hoje cada um fica com 
seu próprio computador sem 
ter que incomodar o outro 
em qualquer hora do dia. Os 
valores que as operadoras 
cobram hoje cabem no nosso 
orçamento mesmo sendo três 
estudantes em uma mesma 
casa”, explico.

Redes sociais
A facilidade em acesso a 

Internet mostrada nos númer-
os do IBGE é comprovada pelo 
estudante, que revelou que 
passa boa parte do tempo 
online por pelo menos dois 
períodos do dia com o com-
putador ligado acessando re-
des sociais e páginas ligadas 
ao curso da universidade. 

“Quando saio de casa 
ainda levo o notebook para 
a universidade e aproveito 
a rede wireless presente em 
quase todos os ambientes de 
lá, e, ao viajar, acesso minhas 
redes sociais através do tele-
fone celular”, disse.

Para o economista Rena-
to Silva, o padrão de consumo 
das famílias paraibanas vem 
mudando ao longo dos anos. 

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

30% dos domicílios paraibanos 
já detêm o acesso à internet

O Pnad revelou que 
o crescimento dos domicí-
lios com acesso a Internet 
fez com que 27% das ca-
sas paraibanas já tenham 
computadores com aces-
so a Grande Rede. Este 
número ainda é maior 
quando se trata do equi-
pamento sem acesso a In-
ternet que chega a fazer 
parte de aproximadamen-
te 30% do total de quase 
um milhão de residências 
no Estado.

Uma delas é a casa de 
dona Maria Auxiliadora. 
Ela mora com um filho na 
comunidade Saturnino de 
Brito em João Pessoa. Ela 
ainda não tem acesso a 
Internet, mas fez questão 
de adquirir o equipamen-
to que julgou de extrema 
importância para os estu-

dos do filho.
“Já faz mais de cinco 

anos que tenho o compu-
tador. Ainda não tenho 
Internet por que não con-
segui o cadastro nas ope-
radoras, mas ele é muito 
bom para os trabalhos 
que meu filho faz aqui em 
casa”, disse.

Já na residência de 
dona Andrea Medeiros 
que mora três casas após 
dona Maria Auxiliadora a 
realidade é bem diferen-
te. Ela mora com o mari-
do e mais três filhos, e há 
pelo menos dois anos tem 
computador em casa co-
nectado a rede mundial 
de computadores. Mesmo 
ganhando pouco mais de 
um salário mínimo, ela 
compromete R$ 100 em 
despesas com Internet a 

rádio e TV a cabo.
“Eu não acho caro. 

Aqui os meninos ficam 
mais ocupados dentro de 
casa com segurança e ain-
da tem uma boa maneira 
de estudar para as pro-
vas”, disse a dona de casa 
que tem filhos em idades 
entre 14 e 21 anos.

Bens duráveis
Para o economista 

Renato Silva, o cotidiano 
de Andrea Alves traduz 
bem a nova realidade das 
famílias paraibanas, que 
contam com facilidades 
no consumo de bens du-
ráveis e serviços que hoje 
são considerados como es-
senciais. “As classes C e D 
estão com um padrão de 
consumo diferente. 

O poder aquisitivo 

delas aumentou com os 
reajustes dados pelo Go-
verno Federal aliado as 
facilidades de hoje em dia 
como financiamentos e 
preços mais baixos provo-
cados pela grande concor-
rência”, disse.

Ele explicou ainda 
que estes serviços que 
antes eram ditos como 
artigos de luxo passaram 
a ser essenciais natural-
mente, chegando ainda 
mais rápido as todas as 
classes sociais no país in-
teiro. “A economia está 
mais aquecida justamen-
te por esta facilidade em 
comprar. Os preços estão 
barateados, as formas 
de pagamento também 
e consequentemente, as 
pessoas compram mais”, 
considerou.

60% têm aparelho de telefonia móvel
A pesquisa do IBGE 

também revelou que na 
região Nordeste, cerca de 
60% da população tem 
pelo menos um aparelho 
de telefonia móvel. Estes 
números confrontados 
com dados da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações, Anatel, mostram 
que  a Paraíba está acima 

da média da região na 
quantidade de aparelhos 
celulares. O Estado já ul-
trapassou a quantidade 
de habitantes com mais 
quase quatro milhões de 
linhas habilitadas.  Os da-
dos mais precisos divulga-
dos pelo Pnad mostram 
ainda que quase 70% dos 
moradores de todos os 

domicílios paraibanos já 
possuem telefonia celular, 
e a tecnologia da maio-
ria dos aparelhos fez com 
que muitos deles respon-
dessem aos questionários 
do IBGE que tinha acesso 
a internet. Foi o que fez a 
estudante Dannuza Viana 
que mora no Bairro dos 
Bancários quando buscou 

um aparelho ‘smartfone’. 
“No mesmo aparelho te-
nho dois chips habilitados 
em operadoras diferentes, 
assim faço minhas ligações 
e acesso a internet sem 
gastar muito. Cada opera-
dora me ofereceu um pla-
no que me satisfez e me 
deixa conectada boa parte 
do dia”, confessou.

Ele relata que as pessoas es-
tão mais preocupadas em ad-
quirir certos produtos que até 
cinco anos atrás não faziam 

parte da realidade econômica 
do paraibano.

“As empresas estão cada 
vez mais buscando vender a to-

das as classes sociais. O crédito 
está mais fácil de conseguir, no 
mercado e os produtos estão 
cada vez mais baratos, fruto 

justamente da valorização dos 
salários e baixa nos preços 
devido a competitividade”, ex-
plicou.

Rio de Janeiro - O núme-
ro de usuários de internet no 
Brasil aumentou em 10 mi-
lhões entre 2009 e 2011, um 
crescimento de 14,7%. De 
acordo com a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad), com o o aumento, 77,7 
milhões de pessoas acessaram 
a rede mundial de compu-
tadores no período, mais de 
quatro em cada dez brasilei-
ros (46,5%).

Entre as regiões do país, 
a Centro-Oeste foi a que ga-
nhou mais usuários: 1 milhão 
(17,2%). As regiões Nordeste 
e Sudeste tiveram crescimento 
de 16,4% e 15%, o equivalen-
te a mais 2,2 milhões e 5,1 mi-
lhões de internautas, respecti-
vamente. 

Os novos acessos no Norte 
e no Sul ficaram entre os mais 
baixos, com mais 1,2 milhão e 
508 mil internautas. 

Elaborado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o levantamento 
revela que no Sudeste (54,2%), 
no Centro-Oeste (53,1%) e no 
Sul (50,1%), mais da metade 
dos habitantes acessam a rede. 
No Norte e no Nordeste, uma 
em cada três pessoas é inter-
nauta (35,4% e 34%, respecti-
vamente).

A internet se populari-
zou entre todas as faixas de 
idades, mas, entre os jovens 
de 15 a 19 anos, o acesso é 
mais frequente. Cerca de 70% 
são usuários (sete em cada 
dez). O número  de usuários 

cai para menos de quatro em 
cada dez pessoas a partir dos 
40 anos.

Web
O número de usuários de 

internet no Brasil aumentou 
em 10 milhões entre 2009 
e 2011, um crescimento de 
14,7%. De acordo com a Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), com o o 
aumento, 77,7 milhões de pes-
soas acessaram a rede mundial 
de computadores no período, 
mais de quatro em cada dez 
brasileiros (46,5%).

Entre as regiões do país, 
a Centro-Oeste foi a que ga-
nhou mais usuários: 1 milhão 
(17,2%). As regiões Nordeste 
e Sudeste tiveram crescimento 
de 16,4% e 15%, o equivalen-
te a mais 2,2 milhões e 5,1 mi-
lhões de internautas, respecti-
vamente. Os novos acessos no 
Norte e no Sul ficaram entre os 
mais baixos, com mais 1,2 mi-
lhão e 508 mil internautas.

Elaborado pelo IBGE, o 
levantamento revela que no 
Sudeste (54,2%), no Centro-O-
este (53,1%) e no Sul (50,1%), 
mais da metade dos habitantes 
acessam a rede. No Norte e no 
Nordeste, uma em cada três 
pessoas é internauta (35,4% e 
34%, respectivamente). 

A internet se popularizou 
entre todas as faixas de idades, 
mas, entre os jovens de 15 a 19 
anos, o acesso é mais frequen-
te. Cerca de 70% são usuários 
(sete em cada dez). O núme-
ro  de usuários cai para menos 
de quatro em cada dez pessoas 
a partir dos 40 anos.

Presença de brasileiros 
aumentou em 14,7%

REDE MUNDIAL

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Computador ocupa 350 mil casas de famílias paraibanas, diferente de 2009, quando o equipamento estava em 200 mil domicílios
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O Governo do Estado 
tem motivos de sobra para 
comemorar o Dia Nacional 
da Doação de Órgãos e Teci-
dos, que transcorre amanhã. 
Durante o 1º semestre de 
2012 foram realizadas cinco 
doações efetivas (transplan-
te realizado), destacando a 
Paraíba com índice de 2,7 
doadores por um milhão de 
habitante. E já nos dois pri-
meiros meses do segundo 
semestre de 2012, ocorre-
ram nove doações efetivas e, 
com isso, a Paraíba está com 
4,7 doadores por um milhão 
de habitante. “Esse aumento 
é significativo, mas espera-
mos mais até o final do ano”, 
acredita a diretora da Central 
de Transplante da Paraíba, 
Gyanna Lys.

Ela afirmou que a Se-
cretaria de Saúde do Estado, 
comprometida com a política 
de transplante, tem desen-
volvido ações que progres-
sivamente vem apresentan-
do resultados satisfatórios. 
“Ainda estamos no mês de 
setembro fazendo um ba-
lanço positivo em relação 
ao número de transplantes 
realizados no nosso Estado”, 
comemora.

Gyanna Lys Montenegro 
afirmou que essa conquista 
é resultado da ação de trans-
plante de órgãos e tecidos 
que vem sendo colocada em 
prática pelo Governo do Es-
tado por meio de incentivos 
para as equipes transplanta-
doras, convênios e a libera-
ção de recursos para compra 
de medicamentos de alto 
custo e que seriam de res-
ponsabilidade dos hospitais 
transplantadores.

“O trabalho de sensi-
bilização da população, os 
cursos de captação para os 
profissionais envolvidos com 
diagnóstico e manutenção do 
potencial doador, apoiados 
pela Central de Transplante 
da Paraíba, o empenho das 
equipes transplantadoras e o 
apoio da Secretaria de Saúde, 
no que se refere à dispensa-
ção de medicações para in-
dução no pré-transplante. E, 
ainda, a garantia das medi-

Doações crescem na Paraíba
Órgãos e tecidos

Estado conta agora com índice 
satisfatório de 4,7 doadores 
por um milhão de habitantes

Bactéria pode livrar 
o Brasil da dengue

Rio de Janeiro – O desenvolvi-
mento de uma bactéria que contamina 
o mosquito Aedes aegypti, aliado à 
aplicação de vacinas contra a dengue, 
podem erradicar a doença no Brasil 
dentro de cinco a dez anos. A previsão 
é do secretário de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, Jarbas Barbo-
sa. Ele participou ontem do anúncio do 
novo método de controle do mosquito 
transmissor, com a utilização da bac-
téria Wolbachia, durante o 18º Con-
gresso Internacional de Medicina Tropi-
cal e Malária, na capital fluminense.

“Nós vamos levar ainda alguns 
anos (para solucionar o problema da 
dengue). Em um cenário otimista, se 
tudo der certo, talvez em cinco anos a 
gente tenha uma vacina antidengue. O 
teste da (bactéria) Wolbachia também 
levará cerca de cinco anos. Quando es-
tas novas tecnologias estiverem com-
provadamente disponíveis, a gente vai 
ter condições de dar um pulo. E talvez 
pensar não só no controle da den-
gue, mas em uma futura eliminação 
da doença como problema de saúde 
pública. A partir de cinco anos, tendo 
a vacina e a Wolbachia, em mais cinco 
ou dez anos a gente estaria livre da 
dengue”, disse Barbosa.

Segundo ele, uma vacina testa-
da recentemente se mostrou efetiva 
contra três dos quatro subtipos da 
dengue. “A vacina que estava mais 
próxima de ser usada, desenvolvida 
pela [empresa farmacêutica] Sanofy, 
teve divulgado agora resultados que 
não foram o que todo mundo es-
perava. A vacina conseguiu proteger 
para três dos sorotipos da dengue, 
mas não protegeu contra o tipo 2. Com 
esse resultado, ela fica inviabilizada 
para uso imediato na população. Ao 
mesmo tempo, começam no Brasil os 
primeiros ensaios clínicos da vacina 
desenvolvida pelo Instituto Butantan, 
de São Paulo”, declarou.

doença pulmonar 
tem remédio no sUs

Pacientes que sofrem com a 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) passarão a ter acesso a medica-
mentos para tratar os sintomas da pato-
logia. O Ministério da Saúde vai incorpo-
rar ao Sistema Único de Saúde (SUS) os 
medicamentos budesonida, beclometa-
sona (corticoides inalatórios), fenoterol, 
sabutamol, formoterol e salmeterol 
(broncodilatadores).  Atualmente, as 
incorporações já estão disponíveis 
no SUS para outras finalidades, como 
tratamento da asma. Agora, eles 
poderão ser indicados também para 
a DPOC, que acomete os pulmões e 
atinge, principalmente, ex-fumantes. 

Dois deles – beclometasona 
e sabutamol – já são ofertados com 
até 90% de desconto pelo programa 
Farmácia Popular para tratamento da 
asma leve e moderada. Eles podem 
ser encontrados nas 557 unidades 
próprias espalhadas pelo País e ainda 
nas cerca de 20 mil farmácias priva-
das, conveniadas ao programa.

A partir da publicação de por-
taria que amplia a indicação desses 
medicamentos para DPOC – prevista 
para esta quarta-feira (26) – a rede 
pública de saúde terá até 180 dias 
para começar a ofertar os produtos à 
população. Para o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, a inclusão dos 
medicamentos no SUS mostra o ac-
erto no processo de incorporações da 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias (Conitec), que atende a 
prioridade do ministério de ampliar o 
acesso aos medicamentos gratuitos 
pela população. 

“A DPOC é uma doença fre-
quente, que afeta boa parcela dos bra-
sileiros. A medida permitirá a melhora 
na qualidade de vida dos pacientes, 
além de contribuir para a economia nas 
finanças das famílias”, afirmou. 

Foto: Divulgação

cações para o paciente trans-
plantado, a manutenção de 
convênio com instituições 
para garantir o status do pa-
ciente ativo em lista de espe-
ra, são ações que mostram 
que estamos trabalhando em 
prol dos pacientes”, enumera 
a diretora.

Liberação de recursos
A diretora da Central de 

Transplante explicou que, até 
o final do ano, o Governo do 
Estado vai liberar aproxima-
damente R$ 1,2 milhão para 
ampliar o serviço de trans-
plante de rim e outros ór-
gãos no Hospital São Vicente 
de Paula. “O Estado não tem 
medido esforços para melho-
rar a atenção ao paciente que 
necessita de transplante”, 
destacou Gyanna Lys.

Segundo afirmou o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Waldson Souza, os recursos 
que serão aplicados este ano 
representam um acréscimo 
de 20% na tabela do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que 
hoje paga de R$ 5.313,33 por 
um transplante renal. 

Além desse acréscimo de 
20% na aplicação dos recur-
sos, o Estado vai arcar com os 
exames e os medicamentos 
necessários para os pacientes 
renais, e que são obrigatórios 
no hospital para mantê-los ati-
vos em lista de espera. O Go-
verno do Estado também irá 
investir R$157,9 mil na aqui-
sição de equipamentos, com o 
objetivo de estruturar e ofere-
cer melhores condições para o 
que o hospital possa realizar 
os transplantes.

Programação da campanha 

1 - Panfletagem acontecerá nos Shoppings Manaíra e 
Tambiá amanhã, das 10h às 18h, no Dia Nacional do 
Doador de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Público 
alvo: Frequentadores dos shoping’s e a comunidade. 

2 - Palestra educativa “atitude do Enfermeiro frente 
ao potencial doador de órgãos” que acontecerá no 
Iesp na próxima sexta-feira, das 7h às 10h. Público 
Alvo: Alunos do Curso Superior de Enfermagem 

3 - Culto ecumênico que ocorrerá no próximo sábado 
no auditório do IASS (antigo Ipep), das 14h às 16h. 
Público alvo: Familiares de doadores e receptores de 
órgãos e tecidos para transplantes

Convênio vai ampliar cirurgias em Campina
Gyanna Lys lembrou 

que o Governo do Estado 
firmou convênio no valor 
de R$ 510 mil, por ano, as-
sinado com o Instituto de 
Assistência a Saúde (ISAS) 
que realiza o transplante 
no Hospital Antônio Targi-
no, em Campina Grande.

A diretora afirmou 
que antes os pacientes 
não estavam prepara-
dos para a realização do 
transplante, ou seja, sem 
a manutenção dos exa-
mes ou status ativos na 
lista de espera. “Com esse 
convênio os pacientes fi-
cam com os exames em 
ordem e preparados para 
ficar na lista de espera, ou 
seja, prontos para realiza-
rem o transplante quan-
do tiver a doação do rim. 
Com a chegada do órgão, 

os médicos avaliam o pa-
ciente prioritário e assim 
realizam o procedimen-
to”, explicou.

Outra ação do Go-
verno do Estado é a aqui-
sição de medicamentos 
para os pacientes. São re-
médios fornecidos para 
que os transplantados 
não rejeitem o órgão e 
para isso são investidos 
recursos na ordem de R$ 
671 mil por ano.

Ela disse que o con-
vênio firmado entre o 
Governo do Estado e o 
Instituto Social de Assis-
tência a Saúde (ISAS) tem 
colocado o Hospital An-
tônio Targino como re-
ferência em transplantes 
renais na Paraíba.

“Medidas de incenti-
vo para as equipes trans-

plantadoras de rim, fíga-
do e coração, estão em 
fase de implementação 
por parte da Secretaria 
de Saúde como forma de 
impulsionar a prática da 
captação e do transplante 
no Estado. 

As ações do Governo 
Estadual, a exemplo do 
que vem sendo praticado 
com o ISAS, demonstram 
de forma clara como par-
cerias com instituições 
comprometidas com a 
causa do transplante fa-
zem a diferença quando 
mostram resultados que 
beneficiam os pacientes 
em lista de espera”, escla-
receu a diretora da Central 
de Transplante da Paraíba.

doação
O secretário expli-

cou que qualquer pessoa 
pode ser doador de ór-
gãos, mas tem que de-
monstrar em vida esse de-
sejo a seus familiares. “No 
final, a família é quem 
decide por uma possível 
doação. É importante que 
as pessoas, ainda em vida, 
tomem uma decisão so-
bre a doação de órgãos. 
Na hora da dor, é muito 
difícil para uma pessoa 
decidir se vai autorizar a 
doação dos órgãos de um 
parente seu. Mas se esse 
parente já tiver manifes-
tado esse desejo em vida, 
essa decisão será mais na-
tural”, garantiu Waldson.

Um único doador 
pode ajudar a salvar a 
vida de mais de 10 pes-
soas. Podem ser doados: 
as córneas, coração, pul-

mão, rins, fígado, pâncre-
as, ossos, medula óssea 
(se compatível, feita por 
meio de aspiração óssea 
ou coleta de sangue), 
pele e válvulas cardíacas.  

Gyanna Lys disse que 
os familiares dos pacien-
tes estão mais sensíveis e 
compreensíveis na hora 
de autorizar o transplan-
te, e isso se deve ao apoio 
e atenção que eles rece-
bem do pessoal da Central 
quando o paciente está 
internado, como também 
das campanhas realizadas 
sobre o assunto.

Para obter informa-
ções sobre doação de ór-
gãos, os interessados po-
dem ligar para a Central 
de Transplante, por inter-
médio do telefone 3244-
6192.

Com mais este inves-
timento, o Governo do Es-
tado mostra que reforça 
e amplia o atendimento 
das pessoas que precisam 
de um transplante. E com 

essa parceria com o Hospi-
tal São Vicente de Paula, o 
Estado cumpre o dever de 
melhorar a vida das pes-
soas que estão à espera de 
um transplante renal.

Sensibilização da população e o empenho de equipes transplantadoras provocaram o crescimento de doações e transplantes no Estado 
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Prática de tortura
Disque 100 receberá denúncias de todo o país

Brasília – A partir de janeiro do próxi-
mo ano, o Disque 100 também irá registrar 
casos e orientar vítimas de tortura. O serviço 
telefônico da Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República foi criado 
para receber denúncias de crimes e viola-
ções dos direitos humanos praticados em 
todo o país.

De acordo com dados da secretaria, en-
tre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012, 
1.007 queixas de tortura foram anotadas 
pelo sistema que hoje tem módulos especí-
ficos para registro de violações de direitos 
de crianças e adolescentes, idosos, pessoas 
com deficiência, grupos LGBT (lésbica, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais) e pessoas 
que vivem nas ruas. A maioria dos casos de 
tortura (65%) é de pessoas presas em ca-
deia pública, delegacia de polícia e presídio 
(mais de 48%).

A ocorrência da tortura em depen-
dências policiais ou presidiárias dificulta as 
denúncias. Segundo a ministra dos Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, sete de cada 
dez denúncias foram anônimas. “Essas pes-
soas não apresentaram identidade porque 
temem represália. Em geral, estão denun-
ciando agentes que deveriam cumprir a lei”, 
assinala.

Origem social
Para José de Jesus Filho, da Pastoral 

Carcerária (ligada à Igreja Católica), pre-
sos torturados e parentes não têm canal 
para denunciar. “Hoje tem que contar com 
a sorte. Não existe mecanismo para mos-
trar essa situação”, salientou. Segundo ele, 
além da condição prisional, os detentos são 
vítimas de violência por causa da origem 
social.“É uma tortura dirigida aos estratos 

mais baixos. Existe uma concepção de que 
há uma camada da população brasileira 
que é torturável.”

De acordo com Jesus Filho, muitos gesto-
res da segurança pública, promotores e juízes 
toleram que casos de indisciplina e ilegalida-
des nas prisões tratados com tortura sejam 
vistos como forma de castigo. “A tortura con-
ta com a conivência. A tendência é que o juiz 
ou promotor resistam a processar um agen-
te público ou da polícia [acusados de tortu-
ra]. Nós já ouvimos desembargador dizer ‘eu 
dou valor absoluto a um policial e não dou 
valor a bandido’”.

A decisão do Disque 100 de registrar 
casos de torturas em prisões acontece uma 
semana depois do Brasil ter acatado suges-
tões do Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas (ONU) sobre o sistema pri-
sional brasileiro. Em visita ao Brasil no ano 
passado, o órgão da ONU identificou a exis-
tência de tortura e péssimas condições nos 
presídios do país.

“O Brasil se notabiliza por não aceitar 
a tortura ou qualquer violação dos direitos 
humanos. A marca do país não é das viola-
ções, mas de indignação a cada violação. Nós 
estamos agindo diante dela”, disse Maria do 
Rosário à Agência Brasil ao admitir que a 
violação de direitos humanos “talvez tenha 
sido naturalizada nas instituições fechadas”, 
acrescentou ao sair de reunião com o Comitê 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 
em Brasília.

Segundo ela, o fenômeno ainda guarda 
relação com práticas da época da ditadura 
militar. “Há uma cultura nas instituições bra-
sileiras que foi formada ao longo do tempo 
e que tem no epicentro da formação cultu-
ral manuais nefastos e perversos que foram 
lançados na preparação de agentes policiais 
para orientar como torturar para (obter) de-
lação da resistência.”

Gilberto Costa
Da Agência Brasil

FOTO: Ilustração

Brasília - Em nota, a organização não 
governamental Justiça Global apontou pro-
blemas na garantia de direitos humanos em 
relação à remoção de famílias em áreas de 
grandes obras, à segurança pública, ao sis-
tema prisional e sobre conceito de família.

O Brasil recebeu 170 recomendações 
de 78 delegações estrangeiras do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas. 
A representante brasileira no órgão, em-
baixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, 
anunciou na semana passada que o país 
acatou 159 recomendações, conforme an-
tecipado pela Agência Brasil.

De acordo com a Justiça Global, o Es-
tado brasileiro “tem ignorado sistematica-
mente o direito à consulta prévia dos povos 
tradicionais”. Esse procedimento é estabe-
lecido pela Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), da qual 
o Brasil é signatário. A posição do Brasil 
quanto às oitivas de populações tradicio-
nais, de acordo com a avaliação da ONG, 
não vem ocorrendo em relação às grandes 
obras. No rol dessas obras, a organização 
destaca os empreendimentos da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 
no Rio de Janeiro, além da construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. 

“O Canadá manifestou preocupação 
com remoções forçadas. Segundo a dele-
gação canadense, os megaeventos esporti-
vos não podem implicar numa violação de 
direitos das comunidades, sobretudo as 
mais pobres e solicitou que sejam evitados 
ao máximo os despejos e deslocamentos 
forçados. Apesar de o Brasil ter aceitado 
essa recomendação de forma integral, as 
remoções em nome dos megaeventos têm 
acontecido de forma acelerada. No Rio de Ja-
neiro, por exemplo, 1.860 famílias já foram 
removidas e outras 5.325 estão ameaçadas”, 
diz nota da entidade, que defende os direi-
tos humanos no cenário internacional.

A questão da segurança pública esbar-

ra na recomendação feita pela Noruega de 
“abolir o sistema separado da Polícia Militar”. 
Essas propostas foram totalmente rejeitadas 
pelo Brasil, que alegou entraves constitucio-
nais. “A resposta brasileira, porém, falhou em 
perceber a intenção da recomendação. A ar-
gumentação de que a Constituição impediria 
a mudança não procede”, defende a nota.

“A definição das funções das polícias na 
Constituição é passível de mudança através 
de emenda constitucional, sendo que já tra-
mitam propostas nesse sentido no Congres-
so Nacional. Esse é um ponto que faz parte 
da pauta dos movimentos sociais, organiza-
ções da sociedade e acadêmicos há anos. 

O governo brasileiro utiliza o texto 
constitucional de forma no mínimo passível 
de crítica para rechaçar uma recomendação 
legítima que aponta para um problema cres-
cente na sociedade brasileira, que é a milita-
rização da segurança”, argumenta a Justiça 
Global.

Independência
Em outro ponto, a organização mencio-

na a falta de resposta à recomendação para 
implementar o Mecanismo Nacional para a 
Prevenção e Combate à Tortura. Na resposta 
à ONU, o Brasil alegou que já está debatendo 
a implantação. “Ressaltamos que a propos-
ta encaminhada pelo governo brasileiro ao 
Congresso Nacional não atende aos requisi-
tos de independência previstos no Protocolo 
Facultativo da Convenção Contra a Tortura 
da ONU e precisa ser alterada para cumprir 
sua função e garantir a independência ne-
cessária”, alegou a instituição.

A Justiça Global reconheceu avanço 
em relação à necessidade de se destinar 
recursos e de institucionalizar a proteção 
mais adequada a defensores de direitos hu-
manos que estão sob ameaça. O Ministério 
das Relações Exteriores informou que não 
irá se pronunciar sobre a posição da ONG. 
De acordo com o Itamaraty, o governo ex-
pressou a opinião do Estado brasileiro nes-
se caso por meio da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

Justiça Global vê problemas no
Brasil na garantia dos direitos

Brasília – As organizações não gover-
namentais (ONG) consideram tímidos os 
compromissos assumidos pelo Brasil no 
documento preliminar que foi apresen-
tado pela delegação do país na semana 
passada ao Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas (CDH), em Genebra, na 
Suíça. Para as entidades, a ausência de 
citações sobre tratamento de HIV/aids e 
crimes homofóbicos é um aspecto preocu-
pante.

A coordenadora do Observatório de 
Sexualidade e Política, Sônia Corrêa, e a 
diretora da ONG Conectas, Camila Asano, 
disseram à Agência Brasil que, em novem-
bro, representantes de 40 organizações 
não governamentais encaminharam a 
autoridades brasileiras sugestões sobre 
os temas das recomendações. Mas pouco 
foi incorporado ao documento preliminar 
que, na avaliação delas, apresenta peque-
nos avanços.

“A impressão é que o Brasil está dei-
xando de aproveitar o momento e deixan-
do passar a oportunidade para avançar 
em vários aspectos fundamentais”, disse 
a diretora da ONG Conectas que acompa-
nha as discussões na Suíça.

Pessoas do mesmo sexo
Para Camila Asano, chama a atenção 

o fato de o Brasil considerar suficiente 
apenas o reconhecimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) da união civil para 
pessoas do mesmo sexo. “O ideal seria 

garantir mais mecanismos para as uniões 
entre pessoas do mesmo sexo”, defendeu.

Das 170 recomendações feitas por 
78 delegações estrangeiras, as autorida-
des brasileiras indicam, no documento 
preliminar, que aceitarão 159, rejeitarão 
apenas uma e seguirão parcialmente dez. 
As recomendações são divididas em dois 
blocos: o sistema prisional brasileiro e a 
realização de grandes eventos, como a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016.

As sugestões envolvem questões re-
lativas às prisões brasileiras, como super-
lotação e torturas, a desmilitarização da 
polícia e a violação de direitos dos indíge-
nas, além de questões de gênero, como 
a legalização da união entre pessoas do 
mesmo sexo.

Para Sônia, o documento apresenta 
lacunas ao não mencionar o problema da 
discriminação de pessoas com HIV como a 
obrigatoriedade da apresentação de exa-
me para comprovar que não está doente, 
como exigido pelas Forças Armadas. “Para 
nós, isso é grave”, destacou.

A resposta do Brasil será apresentada 
pela embaixadora do país na Organização 
das Nações Unidas (ONU), Maria Nazareth 
Farani de Azevêdo. A manifestação brasi-
leira faz parte de um mecanismo estabe-
lecido pela ONU. Instaurado em 2006, o 
Exame Periódico Universal do Conselho 
de Direitos Humanos permite que o país 
examinado faça sua apresentação sobre o 
tema e acate ou recuse as sugestões. Tam-
bém há espaço para que organizações 
não governamentais se pronunciem.

ONGs consideram tímido 
o documento brasileiro
Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Luciana Lima e Luciano Nascimento
Da Agência Brasil



Moda no red carpet
O EMMY AWARDS, badalada festa 

que premia a televisão norte-americana, 
realizada no último domingo, trouxe atri-
zes que além dos clássicos tons pretos e 
neutros,  vestiam azul safira, vermelho rubi 
e verde esmeralda.

Mas, enquanto os vestidos estavam 
multicoloridos, a maquiagem das atrizes 
esteve discreta, onde a pele natural e o 
make claro predominou.

FOTO:Hélia Botelho

A festa de Linê
UMA GRANDE FIGURA, a matriarca Maria Linê Marinho 

Gomes comemorou seus bem vividos 89 anos, reunindo a 
família e amigos para um festivo almoço na churrascaria 
Sal & Brasa, no último sábado.

Amante de uma boa música, Linê é filha do maestro 
Augusto Marinho que na década de 30 comandava a Or-
questra Jazz Ideal que fazia dobradinha, na época, com a 
Orquestra Tabajara nos grandes eventos sociais da Paraíba.

O agito de Ricardo
O ARQUITETO Ricardo Castro comemorou 

o primeiro aniversário de sua Revista Digital D&A 
e os 7 anos do portal RCVips, reunindo arquite-
tos, decoradores e socialites no Salão Veneza 
da  Maison Blu´nelle. 

Destaque para a ambientação do evento, 
assinada pela decoradora Renata Varandas 
com peças de André Luiz e iluminação de Glícia 
e Sandro Max, onde a estrela foi uma poltrona 
bergere pintada exclusivamente para a ocasião, 
pelo artista plástico Clóvis Júnior. O agito musi-
cal ficou a cargo do DJ Bruno Martins.

Médico veterinário Manuel Nunes Padilha com a sogra Linê Marinho 
Gomes e a esposa Lúcia Padilha

Felicidade da matriarca Linê Marinho Gomes que reuniu os filhos Lenir, Lúcia, Elias, José Augusto e 
Laís no seu aniversário

FOTO: Hélia Botelho

Histórias em quadrinhos
“TEX NO BRASIL - Justiça a Qualquer Preço”, do 

colecionador G. G. Carsan, será lançado amanhã, às 19h 
no auditório da Fundação Casa José Américo, na Praia do 
Cabo Branco, numa promoção da entidade com apoio da 
Secretaria da Cultura.

O livro traz uma entrevista com o tradutor e coleciona-
dor de Tex, Júlio Schneider e tem colaboração de Gervásio 
Santana e Rodrigo Bratz, onde três desenhistas paraibanos 
têm destaque: Emir Ribeiro, Mike Deodato e Jack Herbert.

No sábado, 29, o personagem da história em quadri-
nhos aniversaria e no Brasil, desde o ano passado, come-
mora-se o Dia Nacional do Tex.

Executivos Magno 
César Rossi e Lau-
ra de Lizieux Lira, 
desembargadora 
Fátima Bezerra 
Cavalcanti, Sras. 
Josefina Pereira, 
Marizélia Cavalcan-
ti Braga, advogada 
Socorro Nóbrega 
Zenaide.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“E se eu partir, não 
chore. Volto no primeiro 
passo do samba”

“Rock é para o grito,
samba é para o pé,
jazz é para a alma”

DIEGO HERMÍNIO LARA BOTTAS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Nice Guedes convidando para 
as comemorações alusivas ao Dia 
Internacional do Idoso, amanhã, com 
a Caminhada Vida Ativa, que terá 
concentração no Busto de Taman-
daré, em Tambaú.
  O evento é promovido pela 
Associação Brasileira dos Clubes de 
Melhor Idade e a Sedes/PMJP e terá 
saída às 7h com destino ao Quiosque 
do Hotel Tambaú, onde será servido 
café da manhã.

Zum Zum Zum
   A nostalgia toma conta das prateleiras de calçados para o verão 2013. 
Na Calzature, no Manaíra Shopping, os anos dourados estão representados nas 
sapatilhas, nos scarpins e plataformas em tons pastéis, vermelho, marinho e 
metalizados.

   O aniversário da educadora Cleneide Sousa foi uma festa na Uniti, 
no Shopping Manaíra. Alunas e funcionários comemoram a data com comes 
e bebes.

   Denise Wolf e Fernanda Melo, da DW Eventos, vão dar o aoio para o XXXI  
Congresso Brasileiro da Abrajet que será realizado no próximo ano em solo parai-
bano. A Paraíba foi eleita para sediar o  evento, numa disputa com os estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Wellington Nunes, mister Paraíba Turismo Anderson Nunes e o 
nutricionista Sebastião Filho na Maison Blu´nelle

FOTO Goretti Zenaide

Alegria, alegria dos amigos Alain Mosckowicz, Carmen Melo, o festejado 
Ricardo Castro e Betânia Tejo

Gourmet
UMA COMIDA 

portuguesa com 
certeza é o que está 
anunciando o maitre 
Heleno Araújo para 
o próximo jantar do 
Clube do Gourmet da 
Paraíba.

Será no próximo 
dia 10 de outubro, 
às 20h30, na Chopp 
e Beer, restaurante 
de lusitanos, locali-
zada na Rua Ivanice 
Martins Câmara, no 
Bessa, onde o des-
taque será o famoso 
Bacalhau a Lisboeta.

Lar do Garoto
A FUNDAÇÃO de Desenvolvimento da Crian-

ça e do Adolescente - Fundac, com apoio das 
Secretarias da Juventude, Esporte e Lazer e da 
Interiorização e Ação de Governo, promove de 
8 a 12 de outubro a Semana da Criança, no Lar 
do Garoto, localizado em Lagoa Seca. O evento 
terá torneio de futebol de campo e futsal.

MP Notícias na Tabajara
UM PROGRAMA semanal de 10 minutos na 

Rádio Tabajara será um canal de interação do 
Ministério Público do Estado da Paraíba com a 
população. A estreia do “MP Notícias” aconteceu 
na última terça-feira, com divulgações de ações 
da entidade e com o quadro “Você pergunta e 
o promotor responde”.

Turismo nordestino
PRESIDENTES E EXECUTIVOS dos Conventions Bureaux 

de todo o Nordeste estarão reunidos em João Pessoa, 
nesta sexta-feira e sábado, evento que acontece pela 
primeira vez na Paraíba.

A programação, conduzida pela presidente da entida-
de paraibana, Elisia Lopes, terá palestras dos consultores 
Aristides Cury e Vaniza Schuler. 

Os Trinta Dinheiros
A GALERIA GAMELA promove amanhã exposição e 

lançamento do livro Os Trinta Dinheiros do Rei Melchior, de 
autoria de Alberto Correia com ilustrações da artista plástica 
Analice Uchôa.

O evento tem apoio do Fundo Municipal de Cultura e a 
mostra vai até o dia 13 de outubro, naquela galeria localizada 
em Tambaú.

FOTO: Goretti Zenaide

Carla Bezerra Cavalcanti e a desembargadora Fátima Bezerra que 
está aniversariando hoje

Quinze anos de dedicação
A CASA DA CRIANÇA COM CÂNCER,  comandada pelo 

diligente médico Gilson Espínola Guedes, se prepara para as 
comemorações dos seus 15 anos de atividades dedicadas 
às crianças portadoras de câncer, na sua maioria, vindas do 
interior do Estado, e ali elas têm à sua disposição um tra-
tamento condigno para enfrentar  doença tão devastadora.

O evento será na sua sede em Tambiá, no próximo 
dia 10 de outubro, a partir das 18h30.
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Denúncias de 
maus-tratos contra 
idosos aumentam 60% 
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O governador Ricar-
do Coutinho assina hoje, às 
17h, a ordem de serviço para 
construção da Escola Técni-
ca Estadual de João Pessoa, 
que será instalada no bairro 
de Mangabeira. A unidade, a 
exemplo das demais, terá ca-
pacidade para 1.200 alunos, 
e representa um investimento 
de aproximadamente R$ 7,5 
milhões. Ao todo, deverão ser 
implantadas 15 escolas técni-
cas no Estado.

O objetivo do Governo do 
Estado é preparar os jovens 
para o mercado de trabalho, 
formando técnicos para aten-
der as demandas das indús-
trias, comércios e, ao mesmo 
tempo, credenciar a vinda de 
empresas com a oferta de mão 
de obra especializada.

De acordo com a Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Es-
tado (Suplan), o projeto das 
escolas técnicas, elaborado no 
setor de arquitetura do órgão, 
prevê edificações de primeiro 
andar, com 11 salas de aula, 
auditório com capacidade 
para 145 pessoas, biblioteca, 

Governador assina hoje 
ordem de serviço para a
construção da instituição

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Unidade atenderá 1,2 mil alunos
ESCOLA TÉCNICA Em mANgAbEIrA

sala multimídia para profes-
sores; laboratórios de línguas, 
informática, física, química, 
biologia e matemática. Outros 
dois laboratórios especiais te-
rão função determinada pelas 
necessidades de cada cidade e 
corpo docente.

A escola técnica ainda 
contará com um Centro de Vi-
vências, destinado à socializa-
ção dos alunos, e também com 
refeitório, cantina, cozinha in-
dustrial completa, sala para o 
grêmio estudantil, oficina de 
manutenção e um anfiteatro. 

O projeto das escolas téc-
nicas também prevê a cons-
trução de um ginásio de espor-
tes, composto por depósito de 
equipamentos, vestiário, sala 
para professores e banheiros.

As escolas técnicas têm 
recursos do Governo Fede-
ral, por meio do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), 
com contrapartida do Gover-
no do Estado. O investimen-
to total é da ordem de R$ 45 
milhões, uma média de R$ 7,5 
milhões cada obra.

A Comissão Especial de 
Licitação da Suplan está fina-
lizando o edital para licitar 
outras três unidades, a serem 
instaladas em Cuité, São Bento 
e Cajazeiras. Na semana pas-
sada, o governador Ricardo 
Coutinho assinou a ordem de 
serviço para construção da Es-
cola Técnica de Mamanguape.

Até o final de dezembro, 
a expectativa é de que haja 
um crescimento em torno de 
5% em relação ao ano pas-
sado referente às ofertas de 
emprego temporário nas lo-
jas e casas comerciais de João 
Pessoa. A previsão é do Clube 
dos Diretores Lojistas (CDL), 
tomando como base os nú-
meros apresentados desde o 
início do segundo semestre, 
quando diversos órgãos de-
ram início ao recebimento 
de currículos de candidatos à 
procura de emprego. Segun-
do a Associação Brasileira de 
Empresas e Serviços Terceiri-
záveis e Trabalho Temporário 
(Asserttem), serão gerados 
na Paraíba mais de 1,3 mil 
empregos neste fim de ano.

Através do Departamento 
de Marketing, o CDL informou 
que as pessoas, normalmente, 
são contratadas como tempo-
rários, porém, dependendo do 
seu desempenho, são aprovei-
tadas, tonando-se efetivos nos 
empregos, o que tem ocorrido 
com muita frequência nas em-
presas comerciais.

Segundo o Clube dos Di-
retores Lojistas de João Pes-
soa, o emprego temporário é 
regulamentado pela Lei 6.019 
de janeiro de 1974 e pelo De-
creto 73.841 de março do 
mesmo ano. “É aquele voltado 
para atender à necessidade 
momentânea de substituição 
dos colaboradores regulares 
e permanentes (por exemplo, 
em férias e licenças) ou por 
aumento de serviços, como 

em caso de períodos de altas 
nas vendas ou picos de pro-
dução, gerados por períodos 
sazonais como na Páscoa, Dia 
das Mães, Dia das Crianças e 
festas de final de ano”, disse o 
presidente Eronaldo Maia.

Existem algumas par-
ticularidades em relação ao 
registro formal e do emprego 
temporário. Segundo o CDL, 
o contrato entre a empresa 
de trabalho temporário e a 
empresa tomadora ou cliente, 
por exemplo, é de no máximo 
90 dias, em casos de cober-
tura de licença-maternida-
de, férias e doença ou pelo 
acréscimo extraordinário de 
atividades produtivas. Esse 
tipo de contrato só pode ser 
prorrogado, por mais 90 dias, 
mediante a comunicação ao 
Ministério do Trabalho.

“Desde que respeitados 
todos os quesitos legais, a 
contratação para trabalho 
temporário é vantajosa tanto 
para a empresa que contrata 
quanto para o próprio traba-
lhador. O contratado ganha 
experiência e, em muitos ca-
sos, acaba até mesmo sendo 
efetivado em definitivo pela 
empresa tomadora de seus 
serviços. Para o tomador do 
serviço, os benefícios desse 
tipo de emprego estão rela-
cionados à redução de custos 
em relação às contratações 
efetivas e a segurança traba-
lhista”, informa o CDL.

A  Federação do Comér-
cio no Estado da Paraíba está 
concluindo o levantamento 
do número exato de vagas 
temporárias para o Natal 
deste ano.

CDL prevê aumento de 
5% na oferta de emprego

TEmPOrÁrIOS

Mesmo com os bancários em 
plena greve, o Banco Itaú conseguiu 
por meio de força de liminar abrir 
suas agências no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), na Avenida Epitá-
cio Pessoa e na Rua José Peregrino 
de Carvalho, esquina com Duque de 
Caxias em João Pessoa. Nas agên-
cias do Itaú o expediente bancário 
voltou à normalidade mesmo com 
os cartazes nas portas e vidraças in-
dicando que os bancários estão em 
greve. Mas na tentativa de fechar 
as agências do Itaú, o Sindicato dos 
Bancários entrou ontem na Justiça 
com um mandado de segurança, na 
tentativa de cassar a liminar.

Ainda segundo informações da 
assessoria do Sindicato dos Bancá-
rios, os advogados do Bradesco, de 
forma antiética, forçaram no final 
da tarde de ontem os funcionários a 
entrar nas agências, sob o falso ar-
gumento de que a greve teria aca-
bado naquele banco. 

Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Bancários na Paraíba, 
Marcos Henriques, o Bradesco, que 
obteve um lucro líquido de R$ 5,7 

bilhões no primeiro semestre deste 
ano, mesmo depois de ter aumenta-
do em 33,14% a provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa e de ter 
estabelecido a remuneração anual 
de R$ 4.434.782,61 para cada um 
dos seus 92 diretores estatutários, se 
recusa a atender aos bancários pela 
via negocial. 

Marcos condenou a velha práti-
ca do Bradesco de tentar abrir suas 
agências ‘na marra’. “A mesquinhez 
do Bradesco vem de longe; todo ano 
se repete essa palhaçada, depois que 
o banco deixa a mesa de negociação 
e tenta se dar bem com os artifícios 
jurídicos, como o uso do Interdito 
Proibitório. E, ontem, depois que 
a Justiça lhes negou o pedido limi-
nar de interdito, o Banco, através 
de seus advogados, tentou esvaziar 
a greve legítima dos trabalhadores 
bancários”, denunciou.

Revoltado com a vergonhosa 
atitude do Bradesco e seus advo-
gados, Marcos Henriques adiantou 
que o sindicato da categoria  vai 
recorrer à Justiça e aos órgãos com-
petentes para coibir esses abusos. 
“Vamos entrar com uma represen-
tação contra a postura irresponsá-
vel desses advogados  junto à OAB - 

Seccional Paraíba e buscar garantias 
jurídicas para a manutenção da gre-
ve constitucional dos bancários nos 
foruns apropriados. Nós cumprimos 
todos os trâmites legais e exigimos 
os rigores da Lei para quem a des-
respeita. Afinal, direito tem quem 
direito anda”, concluiu.

A greve 
A greve nacional dos bancários 

entrou hoje no oitavo dia de pa-
ralisação e conseguiu fechar 9.386 
agências e centros administrativos 
de bancos públicos e privados nos 
26 Estados e no Distrito Federal, 
segundo informações enviadas à 
Contraf-CUT pelos 137 sindicatos e 
dez federações que são represen-
tados pelo Comando Nacional dos 
Bancários. 

Os bancários reivindicam rea-
juste de 10,25% (aumento real de 
5%), valorização do piso, melho-
ria da PLR, mais saúde e melhores 
condições de trabalho, mais contra-
tações e fim da rotatividade, mais 
segurança e igualdade de opor-
tunidades. A Fenaban propôs um 
reajuste de 6% (aumento real de 
0,58%), rejeitado pelas assembleias 
dos bancários em todo país.

Com liminar, Itaú abre agências em JP
grEvE DOS bANCÁrIOS

José Alves
zavieira2@gmail.com

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A construção da Escola Técnica Estadual, que será instalada no bairro de Mangabeira, representa um investimento de R$ 7,5 milhões

Nas agências do Banco Itaú o expediente voltou à normalidade ontem, apesar dos cartazes de greve nas vidraças
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Na Semana Municipal do 
Idoso promovida pela Prefei-
tura de João Pessoa, nem tudo 
é festa já que aumentou em 
60%, o número de denúncias 
de maus-tratos, exploração 
financeira, agressões física e 
psicológica, além de negligên-
cia contra os idosos. Segundo 
informações da presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, 
Marliete Arruda, as denúncias 
aumentaram nos últimos anos 
porque eles perderam o medo. 
Antes os idosos tinham medo 
de denunciar seus próprios 
familiares com medo de serem 
punidos, mas como o Conselho 
passou a receber denúncias 
anônimas pelo número 3218-
9816 ou pelo disque 100, eles 
estão denunciando mais. Atu-
almente 10% da população de 
João Pessoa é de idosos (75 
mil) e o Conselho recebe cerca 
de 15 denúncias de maus-tra-
tos por mês”.

O gestor da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social (Sedes), Antônio Jácome, 
disse que a Prefeitura Munici-
pal quer mudar este quadro e 
tem como meta transformar a 
cidade de João Pessoa na pri-
meira cidade do Brasil “Amiga 
do Idoso”. Ele disse que em 
Portugal 78 municípios já ga-
nharam esse título e no Brasil, 
a cidade de João Pessoa está 
dando o pontapé inicial para se 
tornar Amiga do Idoso. 

“Nossa meta é fazer com 
que o idoso possa ter envelhe-
cimento com dignidade e para 
isso estamos implantando mais 
políticas públicas. Esse evento 
serve para mostrarmos à so-
ciedade que eles têm direitos”, 
disse o secretário, lembrando 
que amanhã mais de dois mil 
idosos estarão participando da 
“Caminhada Vida Ativa”, com 
concentração a partir das 6h, 
no Busto de Tamandaré, na 
Avenida Almirante Tamandaré, 
na Praia de Tambaú.

Mangabeira
O secretário disse que a 

abertura da Semana do Idoso, 
realizada ontem pela manhã, 
no anel interno do Parque So-

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de setembro de 2012

Denúncias de maus-tratos 
contra idosos sobem 60%
A Semana Municipal do 
Idoso foi aberta ontem 
em João Pessoa
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José Alves
zavieira2@gmail.com

lon de Lucena (Lagoa), no cen-
tro de João Pessoa, também 
serviu para mostrar aos jovens 
e adultos que essa categoria 
necessita ser melhor respei-
tada. Ele informou que atual-
mente a cidade de João Pessoa, 
é a oitava cidade do país com 
maior número de idosos em 
envelhecimento com dignida-
de e que o bairro que tem mais 
idosos na capital é Mangabeira, 
onde residem cerca de 5 mil. 
Já Barra de Gramame, é o que 
tem menos idosos.

Marliete Arruda, infor-
mou que cerca de 1.200 idosos 
estão cadastrados no Progra-
ma Municipal da Pessoa Idosa 
na capital e a cada ano eles es-
tão mais conscientes e cobran-
do mais ações dos governantes 
no que diz respeito aos direitos 
deles. 

A abertura da Semana Mu-
nicipal do Idoso na lagoa teve a 
participação da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba. O Conselho 
Municipal do Idoso e a Secreta-
ria do Desenvolvimento Social 
(Sedes) são responsáveis pela 
programação, com jornadas, 
mostra de talentos, mesas-
-redondas e outras atividades 

acadêmicas, se encerrando no 
dia 2 de outubro, às 17h, com 
o fim do Seminário Municipal 
da Pessoa Idosa, sobre o tema 
“Prevenção de Quedas”, no Au-
ditório do Unipê. O Seminário 
terá início às 14h.

Um forte aparato policial dos Esta-
dos da Paraíba e Pernambuco está no 
encalço de um grupo armado que, na 
madrugada de ontem tentou matar o 
capitão da Polícia Militar da Paraíba, 
Djalma Rocha Reis Junior, 34 anos, na BR-
101 Sul, próximo à cidade de Goiana-PE. 
O oficial levou quatro tiros e se encon-
tra no Hospital de Emergência e Trauma, 
em João Pessoa. Seu estado de saúde é 
considerado regular, conforme dois bo-
letins médicos divulgados. 

O oficial, que reside em Recife-PE, 
seguia para a capital paraibana, onde, 
às 8h, participaria do início do Curso de 

Especialização em Segurança Pública, no 
Centro de Educação, em Mangabeira.

As informações policiais dão conta 
que o oficial foi perseguido por uma du-
pla de assaltantes em uma motocicleta, 
após quebrar uma barricada de concre-
to. Ele foi alvejado com quatro dispa-
ros de arma de fogo, sendo atingido na 
coxa, virilha, tórax e braço, ambos do 
lado esquerdo do corpo. Durante a ação 
criminosa, o policial ainda conseguiu  
balear um dos assaltantes, que fugiu em 
seguida. O oficial foi socorrido às pres-
sas por um motoqueiro, que passava no 
momento, para o Hospital  Ana Virgínia, 
no município de Caaporã, no Litoral Sul 
da Paraíba, de onde foi transferido para 
o Hospital de Trauma, na capital.

De acordo com a polícia,  o PM 
seguia pela rodovia quando três pneus 
do seu veículo Fiat Stilo foram estoura-
dos após passar por cima de algumas 
vigas de concretos que haviam sido dei-
xadas pelos assaltantes. Djalma Rocha 
tentou fugir, mas foi  perseguido pelos 
acusados. Houve troca de tiros e a dupla 
fugiu. O oficial perdeu muito sangue. 
Foram identificados seis disparos realiza-
dos,  sendo dois no veículo e quatro no 
policial militar. Djalma Rocha Reis Junior 
é lotado no 6º Batalhão, sediado na ci-
dade de Cajazeiras, interior da Paraíba.

O coronel-PM Walter Lins, da PM – 5 
(Assessoria de Comunicação Social) infor-
mou ontem que há muito tempo a Polí-
cia de Pernambuco procura este grupo, 

acusado de vários assaltos na região, 
inclusive, a bancos. “As informações são 
de que eles utilizam armas de grosso 
calibre, dentre elas fuzis de uso exclusivo 
das Forças Armadas”, afirmou. Existe a 
possibilidade ainda do grupo ser respon-
sável por vários assaltos a bancos.

O soldado Gleibson Irineu, da 1ª 
Companhia de Polícia Militar em Alhan-
dra, no Litoral Sul da Paraíba, informou 
que na pista foram encontrados pedras, 
pedaços de madeira e até grampos que 
furaram os pneus do carro do oficial. A 
polícia de ambos os Estados está em es-
tado de alerta e acredita que a prisão dos 
acusados não tardará, até mesmo porque 
existe informação de que um dos assal-
tantes foi atingido.

Capitão da PM reage e é baleado com quatro tiros
tentativa de assalto

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

l 26/09/2012
14h às 18h – Balada da Pessoa Idosa – IPMJP
local: Clube da Pessoa Idosa – Altiplano 
Cabo Branco

l 27/09/2012
6h – Caminhada Vida Ativa – Sedes
Local: Do Busto de Tamandaré ao Hotel Tam-
baú

l 28/09/2012
10h às 12h – Homenagem aos aposentados e 
pensionistas da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa – IPMJP
local: Clube da Pessoa Idosa – Altiplano 
Cabo Branco

l 29/09/2012
8h às 16h – Jornada Juvenil da Longevidade

local: Colégio Luiz Augusto Crispim – Av. 
Tancredo Neves

l 01/10/2012
14h às 17h – Mesa-Redonda: A Psicologia e 
outros Saberes no Compromisso com o Enve-
lhecimento
local: Auditório do   Senac

l 02/10/2012
8h30 às 12h – V Mostra de talentos da pessoa 
idosa
local: Auditório do Espaço Cultural do Unipê

l 02/10/2012
14h30 às 17h – Seminário Municipal de Aten-
ção a Saúde do Idoso – SMS
tema: Prevenção de Quedas
local: Auditório do Espaço Cultural do Unipê

Programação
O município de 
João Pessoa é 
a oitava cidade 
do país com 
maior número 
de idosos em 
envelhecimento 
com dignidade

A Caminhada Vida Ativa seguirá pela orla e será 
encerrada na área verde do Hotel Tambaú, onde será 
servido um café da manhã para os participantes. Ainda 
hoje, haverá a Balada da Pessoa Idosa, das 14h às 18h, 

no Clube da Pessoa Idosa, no Altiplano Cabo Branco, 
local onde na sexta-feira (28), haverá uma solenidade 
homenageando pensionistas e aposentados da PMJP, 
no horário das 10h ao meio-dia.

Caminhada ativa e balada da pessoa idosa

Uma solenidade realizada no anel interno do Parque Solon de Lucena marcou ontem a abertura da Semana do Idoso em João Pessoa, que vai até o dia 2 de outubro



Governo e Fida discutem ações
para desenvolver Cariri e Seridó
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Estado vai assinar convênio 
que garante investimento de
US$ 25 milhões nas regiões

FOTO: Secom-PB

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu na últi-
ma segunda-feira, na Gran-
ja Santana, o representante 
do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agríco-
la (Fida) no Brasil, Hardi 
Michel Wulf, e o consultor 
da entidade, Luis Eduardo 
Castelo.  No encontro, foram 
tratados os passos finais 
para a assinatura do Proca-
se, projeto que vai garantir 
ações de inclusão social e 
produtiva nas regiões do Ca-
riri e Seridó.

O convênio, que será as-
sinado entre o Governo do 
Estado e Fida, prevê investi-
mentos de US$ 25 milhões, 
mais contrapartida do Esta-
do, que deverão beneficiar 
mais de 14 mil famílias em 
55 municípios que integram 
as regiões do Cariri e Seri-
dó.  O financiamento do Fida 
já foi aprovado pelo Senado 
Federal, em julho deste ano, 
e está em fase de finalização 
com o envio, nos próximos 
dias, da documentação ne-
cessária para a diretoria do 
Fida em Roma, na Itália.    

O representante do Fida 

no Brasil, Hardi Michel Wulf, 
avaliou que a reunião foi 
bastante produtiva e espera 
que o convênio com o Esta-
do da Paraíba seja assinado 
nas próximas semanas. Ele 
destacou que esse é um mo-
mento propício para iniciar 
financiamento de projetos 
de desenvolvimento local 
para as famílias de agriculto-
res, diante da seca que atinge 
os pequenos produtores das 
regiões do Cariri e do Seridó.

Hardi destacou o poten-
cial da Paraíba para o desen-
volvimento das cadeias pro-
dutivas da caprinocultura, 
fruticultura, o sisal, o artesa-
nato e em áreas não agrícolas 
como a pequena mineração. 
Ele explicou que o Procase 
será dividido em três fases: a 
primeira será a capacitação, 
treinamento e assistência 
técnica; a segunda a organi-
zativa para formação de as-
sociações e cooperativas e na 
terceira a agregação de valor 
aos produtos com implanta-
ção de plantas de produção.  

O governador Ricardo 
Coutinho destacou a impor-
tância do programa para fi-
nanciamento de equipamen-
tos para as cooperativas de 
mineração, para a constru-
ção de uma fábrica de leite 
de cabra em pó e unidades 

A Paraíba e o Rio Grande 
do Norte assinaram, na manhã 
ontem, em Parnamirim (RN), a 
Instrução Normativa do Minis-
tério da Agricultura que cria a 
Zona Livre de Aftosa com vaci-
nação para os dois estados. A 
instrução inclui a Paraíba e o 
Rio Grande do Norte no inqué-
rito sorológico e vai possibilitar 
o fim da barreira sanitária do 
gado para estados da região 
nas mesmas condições.

A instrução foi assinada 
pelo Ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Mendes Ribeiro, pelo 
vice-governador da Paraíba, 
Rômulo Gouveia, e a governa-
dora do Rio Grande do Norte, 
Rosalba Ciarlini. A solenidade 
também contou com as presen-
ças do secretário de Estado do 
Desenvolvimento da Agropecu-
ária e da Pesca, Marenilson Ba-
tista, do secretário de Agricul-
tura do Rio Grande do Norte, 
Betinho Rosado, do secretário 
executivo da Agropecuária da 
Paraíba, Rômulo Montenegro, 
e do representante do Sebrae-
-PB, Antônio Felinto.

De acordo com o vice-go-
vernador Rômulo Gouveia, a 
inclusão da Paraíba nessa soro-
logia demonstra a evolução da 
defesa agropecuária da Paraí-
ba, que cumpriu as metas pre-
conizadas na auditoria realiza-
da pelo Mapa. “A Paraíba passa 
por dificuldades semelhantes 
ao Rio Grande do Norte devido 
à seca, mas superamos muitas 

Paraíba e Rio Grande do Norte assinam 
instrução que cria Zona Livre de Aftosa

FIM DA BARREIRA SANITÁRIA

O governador Ricardo Coutinho se reuniu, na Granja Santana, com representantes do Fida e discutiu investimentos para as regiões

de beneficiamento de frutas 
que vão ajudar no desenvolvi-
mento local. 

Ele acrescentou que o 
convênio com o Fida vem a se 
somar a outros programas já 
adotados no Estado como o 
Cooperar e o Empreender PB 
que ajudarão a Paraíba a dar 
um salto importante no de-

senvolvimento da economia 
em áreas carentes.  

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 
Marenilson Batista, o projeto 
consolida o desenvolvimento 
da agricultura de forma sus-
tentável com a inclusão pro-
dutiva na base primária. “São 

projetos que ajudarão o de-
senvolvimento de economias, 
garantindo o desenvolvimento 
da agricultura e a diminuição 
da pobreza rural. 

O Fida é uma organização 
das Nações Unidas (ONU), se-
diada em Roma, Itália, tal como 
a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Progra-
ma Alimentar Mundial (PAM). 
Desde que iniciou suas opera-
ções, em 1978, o Fida investiu 
U$$ 11,5 bilhões em 838 proje-
tos e programas realizados em 
117 países e territórios, benefi-
ciando uma população de cer-
ca de 350 milhões de pessoas 
no mundo rural.

barreiras tomando as medidas 
necessárias para criar as condi-
ções de ter um Estado livre da 
aftosa”, explicou o vice-gover-
nador.

Ele ainda destacou a atua-
lização e a informatização do 
cadastro de produtores parai-
banos, a elevação da cobertura 
de vacinação da aftosa de 75% 
para 85%, a contratação de 
técnicos agropecuários, aquisi-
ção de veículos, equipamentos 
e material para realização de 
barreiras móveis como fatores 
para o fim das barreiras sanitá-
rias.

O ministro Mendes Ribeiro 
disse que o Mapa está iniciando 
os procedimentos necessários 
na Paraíba e no Rio Grande do 
Norte para que o Nordeste, em 
breve, chegue ao nível de afto-
sa zero.  “Isso representa uma 
vitória e um novo caminho que 
estamos trilhando para o se-
tor agropecuário do Nordeste. 
Tudo leva a crer que, com os 
compromissos formados pelos 
governos da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte, atingiremos 
as condição de zonas livres da 
aftosa com vacinação”, expli-
cou o ministro.

O secretário de Desenvol-
vimento da Agropecuária, Ma-
renilson Batista, informou que 
o processo de sorologia da Pa-
raíba será iniciado, na próxima 
quinta-feira (27), por uma equi-
pe do Ministério que vem à Pa-
raíba iniciar a última etapa para 
tornar o Estado livre da aftosa 

com vacinação. “A revogação 
da instrução antiga vai facilitar 
o trânsito dos animais para es-
tados vizinhos não apenas para 
comercialização, mas para a 
busca de pastos em regiões me-
nos atingidas pela seca”.

O secretário executivo Rô-
mulo Montenegro explicou que 
o processo de sorologia come-
ça com a coleta de sangue dos 
animais para indicar se existe 
algum resquício de febre afto-
sa. “Isso será fundamental para 
que possamos a ascender à 
área livre com vacinação como 
aconteceu recentemente em 
Pernambuco, Ceará, Alagoas, 
Piauí, Maranhão. As barreiras 
desses estados serão retiradas 
para o tráfego normal do reba-
nho e a participação do nosso 

rebanho em feiras nacionais de 
exposições”, explicou.

Os produtores comemora-
ram a mudança da instrução 
normativa e o livre trânsito do 
rebanho.  O presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
da Paraíba (Faepa),  Mário Bor-
ba, disse que com a assinatura 
da instrução espera que, até 
o final do ano, a Paraíba seja 
considerada definitivamente 
zona livre da aftosa com vaci-
nação o que é positivo para os 
produtores com a agregação 
de valor ao rebanho que não 
precisará passar pela “quaren-
tena” ou barreiras para sair do 
Estado. “Quem ganha  com isso 
é o setor pecuário e a econo-
mia do Nordeste”,  completou 
Mário Borba.

O vice-governador Rômulo Gouveia participou da solenidade, em Parnamirim-RN

FOTO: Alberi Pontes

Seap agiliza 
o processo de 
alfabetização 
de presidiários

Oferecer Ensino Funda-
mental e Médio em todas as 
unidades prisionais da Para-
íba e agilizar o ingresso dos 
reeducandos nas instituições 
de Ensino Superior. Estes são 
alguns dos objetivos da Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária (Seap), através 
da Gerência Executiva de Res-
socialização, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Edu-
cação.

Cerca de 1.400 reedu-
candos recebem educação 
básica nas salas de aulas 
existentes nas unidades pri-
sionais. No início de setem-
bro, 740 detentos realizaram 
exames supletivos equivalen-
tes ao Ensino Fundamental e 
Médio. 

Ainda não temos o resul-
tado das provas, mas os estu-
dantes já se preparam para 
fazer a inscrição do Enem a 
partir de 5 de outubro e, pos-
teriormente, aplicação das 
provas nos dias 4 e 5 de de-
zembro”, informou a gerente 
de Ressocialização da Seap, 
Ziza Maia. 

As aulas são ministradas 
nos turnos da manhã e tarde, 
exceto nas quartas-feiras, dia 
de visita dos familiares. Os 
reeducandos ainda são be-
neficiados a cada 12 horas de 
estudo com redução de um 
dia aplicado em sua pena. De 
acordo com Ziza Maia, a de-
manda é extensa, mas todos 
os detentos interessados em 
estudar terão oportunidade.

“No início, oferecíamos 
educação apenas em presí-
dios, mas hoje em dia chega-
mos até as cadeias públicas. 
A educação é de qualidade, 
os professores são da Rede 
Estadual de Ensino e o cur-
so é reconhecido com direi-
to a avaliação e certificado”, 
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Terminam hoje as inscrições
VESTIBULAR UFCG

Paraíba CAMPINA

Os interessados poderão 
se inscrever até as 23h59, 
pela internet

Encerram hoje as ins-
crições para o Vestibular 
2013.1 da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG). Os interessados 
poderão se inscrever até as 
23h59 exclusivamente pela 
internet, no endereço ele-
trônico www.comprov.ufcg.
edu.br. Ao se inscrever, os 
candidatos devem indicar 
o número de inscrição no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio 2012 (Enem), ten-
do em vista que a seleção 
continuará sendo feita com 
base nas notas do Enem, 
cujas provas acontecerão 
nos dias 3 e 4 de novembro 
próximo.

A taxa de inscrição cus-
ta R$ 15 e pode ser paga até 
a próxima sexta-feira, por 
meio de Guia de Recolhi-
mento da União (GRU). Os 
candidatos que se inscreve-
rem para o curso de Design 
devem adicionar à GRU o 
valor de R$ 10. Esses farão 
prova de habilidade especí-
fica no dia 14 de outubro e 
o resultado será divulgado 
no dia 25 de outubro.

Como os bancos conti-
nuam em greve, os candi-
datos poderão pagar suas 
inscrições nos caixas ele-
trônicos através de débito 
em conta do Banco do Bra-
sil ou nos corresponden-

FOTO: Divulgação

Pela cidade

Ao recorrer da sentença prolatada pelo juiz Ruy Jander, 
o Google alegou que “não é o responsável pelo conteúdo 
publicado na Internet, mas oferece uma plataforma 
tecnológica sobre a qual milhões de pessoas criam e 
compartilham seus próprios conteúdos”.

l NEGATIVA

Os candidatos a prefeito de Campina Artur Bolinha 
(PTB) e Guilherme Almeida (PSC, coligação “Campina 
Grande ideal”) negaram ontem que tenham se recusado a 
participar do debate em uma emissora de TV da capital, ao 
contrário do que foi informado inicialmente.

À disposição
 

“O debate foi cancelado pelo próprio órgão de 
comunicação. Colocamos-nos ao inteiro dispor de qualquer 
órgão de comunicação ou da sociedade civil organizada 
de Campina Grande e da Paraíba para debatermos nossos 
projetos para a cidade”, declarou Artur Bolinha.

Ordem de prisão

Depois do juiz paraibano Ruy Jander Teixeira da Rocha, foi a 
vez da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul determinar a prisão 
de um representante do Google. Assim como aqui, a determinação 
foi porque a empresa não retirou do You Tube vídeos ofensivos a um 
candidato a prefeito.

.

Fora do ar

Além da prisão, a Justiça do Mato Grosso do Sul também 
determinou a suspensão por 24 horas do acesso ao You 
Tube e ao Google naquele Estado. A empresa recorreu da 
decisão, alegando que por ser uma plataforma aberta, “não é 
responsável pelo conteúdo postado no site”.

Justificativa

Alerta

A goleada sofrida para o Cuiabá-MT (5X1) no último 
domingo ligou o “sinal amarelo” no Estádio Presidente Vargas 
(PV). É a segunda goleada sofrida pelo Galo fora de casa, 
coincidentemente pelo mesmo marcador. No desembarque 
em Campina Grande, o técnico Marcelo Vilar comunicou 
ao Departamento de Futebol a necessidade de reforços e 
dentro da realidade financeira do clube, indicou os nomes de 
velhos conhecidos: o zagueiro Adalberto e o lateral esquerdo 
Celico.

Preto no branco

O defensor Adalberto atuou com a camisa do Treze no 
Campeonato Paraibano desse ano e estava disputando a Série 
D pelo CSA. Ontem pela manhã o atleta assinou contrato no PV 
e treinou com o restante do grupo à tarde. À noite foi a vez de 
Celico, o qual também estava no CSA, desembarcar em Campina. 
O jogador, que tem facilidade em atacar, pode ser aproveitado 
por Vilar no meio-campo, na armação das jogadas. O contrato do 
lateral deve ser assinado na manhã de hoje.

Novo registro

A partir de janeiro do próximo ano, o Disque 100 também 
vai registrar casos e orientar vítimas de tortura. O serviço 
telefônico da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República foi criado para receber denúncias de crimes e violações 
dos direitos humanos. 

Importância
 

“Ressaltamos que Guilherme Almeida considera o debate 
entre os candidatos à Prefeitura um instrumento salutar 
da informação e respeito ao eleitorado campinense, e ao 
fortalecimento da democracia em nosso país”, declarou o 
prefeitável, por meio de sua assessoria.

Números

De acordo com dados da Secretaria, entre fevereiro de 2011 
e fevereiro de 2012, 1.007 queixas de tortura foram anotadas pelo 
sistema que tem módulos específicos para registro de violações de 
direitos de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, 
grupos LGBTT e pessoas que vivem nas ruas.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Este ano, a UFCG fará uma seleção para cada período letivo

tes bancários MAIS BB. A 
localização do correspon-
dente mais próximo pode 
ser conferida na página 
eletrônica do Banco do 
Brasil, no endereço http://
www37.bb.com.br/portal-
bb/redeAtendimento/Ini-
cio,2,2316,2316.bbx#

Este ano, a UFCG reali-
zará uma seleção para cada 
período letivo, sendo que o 
Vestibular 2013.1 oferece 
3.115 vagas, para os 67 cur-
sos com entrada no primei-
ro período, enquanto o pe-
ríodo 2013.2 disponibiliza 
1.600 vagas para os 35 cur-
sos com entrada no segun-
do período (há cursos com 
entrada nos dois períodos, 
uns com entrada apenas no 
primeiro período e outros 
apenas no segundo perío-
do). Os dois vestibulares to-
talizam 4.715 vagas em 75 
cursos de graduação, dis-
tribuídos nos sete campi da 

instituição: Campina Gran-
de, Cajazeiras, Cuité, Patos, 
Pombal, Sousa e Sumé. A 
concorrência será divulga-
da no dia 31 de outubro.

A Comissão de Pro-
cessos Vestibulares (Com-
prov) alerta que o can-
didato que se inscrever 
no Vestibular 2013.1 só 
concorrerá às vagas do 
primeiro período. Para 
concorrer às vagas do 
segundo período, o can-
didato deverá se inscre-
ver no Vestibular 2013.2 
no primeiro semestre do 
ano que vem. A Comprov 
explica que o candidato 
reprovado no Vestibular 
2013.1 poderá se inscre-
ver no Vestibular 2013.2, 
preferindo, optando por 
outro curso e não pagan-
do a taxa de R$ 15. Caso se 
inscreva apenas no Vesti-
bular 2013.2, será neces-
sário pagar a inscrição.

UEPB
Já os candidatos às va-

gas da Universidade Esta-
dual da Paraíba se submete-
rão às provas do Vestibular 
nos dias 2 e 3 de dezembro, 
das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as pro-
vas de Produção Textual, 
Língua Portuguesa, Lite-
ratura Brasileira e Língua 
Estrangeira para as áreas I, 
II, III e IV. No segundo dia as 
provas são de Química, Fí-
sica e Matemática (área I), 
Química, Física e Biologia 
(área II), História e Geogra-
fia (área III), Matemática, 
História e Geografia (área 
III – Administração e Ciên-
cias Contábeis) e Química, 
Física, Biologia e Matemáti-
ca (área I e IV – Ciências da 
Natureza).

O candidato deverá 
comparecer ao local das 
provas com, no mínimo, 30 
minutos de antecedência. O 
acesso ao local das provas 
só será permitido ao can-
didato que apresentar um 
documento de identificação 
original com foto. 

O resultado final do 
Vestibular será divulgado 
no dia 8 de janeiro de 2013. 
As matrículas dos aprova-
dos para a primeira entra-
da serão realizadas no dia 
14 de janeiro e a matrícu-
la prévia dos classificados 
para a segunda entrada 
será no dia 15 de janeiro. O 
edital completo com todas 
as normas do processo se-
letivo pode ser acessado no 
endereço eletrônico www.
comvest.uepb.edu.br.

Professor da UEPB 
apresenta trabalho 
durante evento 
na Alemanha

O professor doutor Car-
los Henrique Salvino Gadelja, 
do Campus II da Universida-
de Estadual da Paraíba, em 
Lagoa Seca, representou o 
Departamento de Agroeco-
logia e Agropecuária no 10º 
European Nitrogen Fixation 
Congress (ENFC), realizado 
este mês, na cidade de Muni-
que (Alemanha), onde apre-
sentou o artigo científico “EPS 
of Gluconacetobacter diazo-
trophicus is involved in the 
resistance to oxidative stress” 
(“EPS de Gluconacetobacter 
diazotrophicus envolvida na 
resistência ao stress oxidati-
vo) dentro das atividades do 
13º Symposium on Biological 
Nitrogen Fixation with Non-
-Legumes, que fez parte da 
programação do ENFC.

Organizado pelo Hel-
mholtz Zentrum München - 
German Research Center for 
Environmental Health GmbH, 
em parceria com Ludwig-
-Maximilian-University Muni-
ch Biozentrum, o evento teve 
como objetivo explorar e reu-
nir cientistas da Europa e de 
todo o mundo interessados 
em fixação biológica de nitro-
gênio (FBN) e áreas afins. O 
tema do congresso  discutiu 
sobre a contribuição da FBN 
para agricultura, a fim de que 
as necessidades da disponibi-
lidade de nitrogênio assimilá-
vel possam ser atendidas em 
suas exigências de forma mais 
eficiente, segura e rápida.

A Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação da Universidade Estadual da 
Paraíba, através da Assessoria Estu-
dantil, convoca todos os bolsistas dos 
programas de Bolsa Manutenção e 
Bolsa Transporte dos câmpus de Cam-
pina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, 
Catolé do Rocha, João Pessoa, Mon-
teiro, Patos e Araruna, 
além dos alunos que 
compõem a residência 
universitária do Cam-
pus I, para efetuarem 
recadastramento, no 
período de 25 de setem-
bro a 10 de outubro.

Para o recadas-
tramento é necessário 
preencher o formulário 
disponibilizado na pá-
gina virtual da Proeg e 
apresentar os seguintes 
documentos: compro-
vante de renda familiar; 
cópia da Carteira Pro-
fissional (parte da foto, 
verso e contrato) do pai, 
da mãe ou responsável 
que esteja desemprega-
do; comprovante atua-
lizado de residência, do 
aluno bolsista e dos pais para a Bolsa 
Manutenção e Bolsa Transporte.

No caso dos residentes universi-
tários do Campus I deverá ser apre-
sentado o comprovante de residên-
cia atualizado dos pais. Quanto à 
apresentação do Histórico Escolar 

atualizado esta é obrigatória por 
parte de todo aluno bolsista dos 
referidos programas. O formulário 
preenchido e toda a documentação 
exigida devem ser entregues na sala 
da Assistência Estudantil, localizado 
na Rua das Baraúnas, 351, prédio das 
pró-reitorias, térreo.

Os alunos bolsis-
tas dos campi de Lagoa 
Seca, Guarabira, Cato-
lé do Rocha, João Pes-
soa, Monteiro, Patos e 
Araruna procederão à 
entrega do formulário 
preenchido e restante 
da documentação nas 
secretarias dos seus res-
pectivos centros.

A Proeg alerta para 
a importância de todos 
os alunos bolsistas parti-
ciparem do processo de 
recadastramento, tendo 
em vista que a manuten-
ção do benefício da Bol-
sa Manutenção, da Bolsa 
Transporte e da Residên-
cia Universitária está con-
dicionada ao resultado 
da avaliação procedida 

pela PROEG, periodicamente, confor-
me os critérios estabelecidos nas Reso-
luções de cada um dos programas.

Informações adicionais podem ser 
obtidas através do telefone (83) 3315-
3450 ou pelo email a.estudantil.pro-
eg@uepb.edu.br.

Universidade faz convoção 
de bolsistas e residentes 

RECADASTRAMENTO

A Proeg alerta 
para a importân-
cia de todos os 
alunos bolsis-
tas participarem 
do processo de 
recadastramento 
para o direito a 
manutenção do 
benefício



Prefeitura proibida de contratar
DECISÃO JUDICIAL

Medida foi resultado de 
ação movida pela coligação 
Pra Seguir em Frente
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Dilma rebate críticas 
dos EUA durante 
assembleia da ONU
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Agenda dos candidatos

O candidato, pela ma-
nhã, se reúne com coorde-
nação de campanha. À tarde, 
grava o Guia Eleitoral. À noite, 
às 19h, participa de debate no 
CA de Comunicação, no audi-
tório da reitoria da UFPB. 

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 10h, 
participa de reunião política 
na Ilha do Bispo. Às 11h, par-
ticipa de reunião política na 
comunidade Nova Trindade/
Jardim Veneza. Às 19h, faz 
comício no Jampa Hall, em 
Mangabeira, no final da Ave-
nida Josefa Taveira.

A candidata faz adesi-
vagem e panfletagem, às 6h, 
na entrada da feira de Jagua-
ribe e entrada do IFPB. Às 9h, 
participa de debate do Trade 
Turístico, no Hotel Tambaú.  
Às 16h, faz caminhada na Co-
munidade Saturnino de Brito 
e, às 18h30, no Baixo Roger, 
com Ricardo Coutinho.

O candidato, das 9h às 
11h, participa de debate dos 
candidatos no Colégio Ses-
quicentenário. Às 18h, faz 
caminhada no bairro Cidade 
Verde Industrial, próximo 
à Escola Municipal Anayde 
Beiriz.

A candidata, às 8h30, 
participa de debate. Às 15h, 
faz trabalho de propanganda 
com o jornal Causa Operária 
no Centro da cidade. Às 19h, 
participa de debate organiza-
do pelo Centro Acadêmico de 
Comunicação Social, no audi-
tório da reitoria da UFPB.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato, às 6h20, 
faz panfletagem na entrada 
da UFPB. Às 9h, participa de 
debate com candidatos na Es-
cola Sesquicentenário. Às 18h, 
faz panfletagem na entrada 
da UFPB. Às 19h, participa de 
debate com candidatos no 
Auditório da Reitoria da UFPB, 
promovido pelo Centro Acadê-
mico de Comunicação Social.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO) 

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

A edição do Diário de 
Justiça de ontem trouxe 
uma decisão do juiz da 77ª 
Zona Eleitoral, Eslu Eloy, 
que proíbe a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) de contratar novos 
servidores até o final das 
eleições. A medida liminar 
foi resultado de uma ação 
movida pela coligação ‘Pra 
Seguir em Frente’, da candi-
data Estela Bezerra (PSB). A 
ação foi movida na semana 
passada após o candidato 
Luciano Cartaxo (PT) apare-
cer em um vídeo na internet 
na companhia do prefeito 
Luciano Agra (sem partido), 
em que ambos comandavam 
uma reunião com agentes 
municipais de saúde.

O despacho judicial veda 
contratações de qualquer 
natureza. De acordo com o 
texto da decisão, “nos ter-
mos requeridos, para proi-
bir, no âmbito do Governo 
Municipal, qualquer nova 
contratação de servidor, 
seja de que natureza for, a 
contar da presente data até 
o dia das eleições, inclusive 
o segundo turno, se houver, 
desde que o investigado Lu-
ciano Cartaxo esteja na dis-
puta, sob pena de crime de 
desobediência”.

As imagens que apare-
cem no vídeo foram apon-
tadas pela coligação como 

crime eleitoral. A decisão 
judicial vale para os dois 
turnos da eleição 2012. 
Além da proibição de no-
vas contratações, o juiz Elus 
Eloy também determinou 
que a apresente cópia da  
Ação Civil Pública referente 
à regularização do vínculo 
funcional dos agentes co-
munitários de saúde.

O assessor jurídico da 
candidata Estela, Marcelo 
Weick, disse que, na ação, 

foram anexados históricos 
que comprovam as contra-
tações no período de junho 
até agora. “Formulamos 
uma ação com várias de-
núncias, entre elas, dados 
do Ministério Público Elei-
toral de servidores mu-
nicipais que estão sendo 
perseguidos e o vídeo que 
comprova o flagrante do uso 
da máquina administrativa”, 
comentou Weick.

A prefeitura foi notifica-

da ontem à tarde sobre a de-
cisão. O procurador-geral do 
Município de João Pessoa, 
Vandalberto de Carvalho, 
garantiu que irá recorrer 
para derrubar judicialmen-
te os efeitos da liminar. Ele 
acrescentou que já há res-
trições legais de contrata-
ções no período eleitoral 
e garantiu que a PMJP tem 
respeitado tais restrições, 
à exceção dos contratos em 
regime excepcional.

Foto: Divulgação

O juiz Ruy Jander Tei-
xeira da Rocha, da 17ª Zona 
Eleitoral, coordenador da pro-
paganda de mídia e de inter-
net, determinou a suspensão 
de propaganda veiculada no 
Guia Eleitoral da candidata 
Tatiana Medeiros (PMDB), 
da coligação “Campina segue 
em frente” contra o tucano 
Romero Rodrigues, da coliga-
ção “Por amor a Campina”. De 
acordo com reclamação dos 
advogados do PSDB, a crítica 

a Romero estava sendo veicu-
lada após uma simulação de 
encerramento do programa 
da peemedebista, “dando a 
impressão que a propaganda 
da coligação acabou e depois 
aparece uma nova narrativa 
injuriosa”.

Na sentença, Ruy Jander 
afirma que a coligação de Ta-
tiana demonstra não querer 
assumir publicamente a res-
ponsabilidade pelas críticas 
ao adversário e lembra que 
os advogados dos prefeitáveis 
haviam sido advertidos a res-
peito do uso de tais artifícios.

O juiz federal Ale-
xandre de Luna Freire, 
da 2ª Vara da Seção da 
Paraíba, acolheu ação 
civil pública por impro-
bidade administrativa 
contra o senador e candi-
dato à prefeitura de João 
Pessoa, Cícero Lucena 
(PSDB). O Diário da Jus-
tiça Federal da 5ª Região 
publicou a decisão no dia 
29 de agosto.

A ação de improbi-
dade, processo 0001956-
35.2008.4.05.8200, foi 
movida pelo Ministério 
Público Federal (MPF), a 
Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) e a Pre-
feitura de João Pessoa. 
Além de Cícero, são acu-
sados também, nos autos, 
ex-secretários municipais 
e duas empresas, com 
base em irregularidades 
detectadas na época em 
que o senador era prefei-
to de João Pessoa.

O motivo da acu-
sação foi ter cometido 
suposta fraude em licita-
ção, superfaturamento 
de valores durante a exe-
cução de obras públicas, 
alterações nos contratos 
de obras em prejuízo do 
objeto do convênio, além 
de pagamentos por servi-
ços não realizados e em 
duplicidade.

Diante dos documen-
tos apresentados na ação, 

o juiz sentenciou eviden-
ciam, à primeira vista, a 
existência de indícios de 
irregularidades na aplica-
ção dos recursos federais 
transferidos pelo Ministé-
rio da Saúde ao Municí-
pio de João Pessoa.

A ação relata infor-
mações sobre o convênio 
252/98 firmado entre a 
Prefeitura de João Pessoa 
e o Ministério da Saúde, 
com repasse de recursos 
federais da ordem de R$ 
954.229,91, no período 
em que o senador era 
prefeito da capital. Esses 
recursos deveriam ser uti-
lizados na execução do 
sistema de esgotamento 
sanitário do Alto do Ma-
teus e bairros adjacentes.

Técnicos da Funasa 
realizaram uma audito-
ria e detectaram que o 
convênio não foi exe-
cutado como deveria. A 
obra não foi concluída e 
a população não recebeu 
o benefício. Em decor-
rência da não execução 
da obra foi imputação 
débito no valor de R$ 
20.475.610,05 ao ex-pre-
feito Cícero Lucena.

O assessor de im-
prensa de Cícero, Víctor 
Paiva, informou que essa 
era mais uma ação de 
perseguição política pa-
trocinada pelo esquema 
adversário.

Ação de improbidade 
contra Cícero acolhida 

JUSTIÇA FEDERAL

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Justiça suspende parte 
do Guia de Tatiana

A Ação de Investi-
gação Judicial Eleitoral 
(AIJE), à qual o juiz Eslu 
Eloy Filho deferiu limi-
nar, é contra o candidato 
da Coligação Unidos por 
João Pessoa, Luciano Car-
taxo; o prefeito da capital, 
Luciano Agra; o secretário 
de Transparência Pública 
do Município, Alexandre 
Urquiza; Rômulo Alisson 
Santos de Oliveira, chefe 
de gabinete da Coordena-
doria do Orçamento De-
mocrático; Maria Lúcia da 
Silva, secretária extraordi-
nária de Políticas Públicas 
para Mulheres; e Roseana 
Meira, secretária de Saú-
de do Município.

No despacho, o juiz 
lembra que “é fato públi-
co e notório que o tercei-

ro investigado, prefeito 
do Município de João Pes-
soa, Luciano Agra, atual-
mente, é aliado político 
e apoia abertamente a 
candidatura do primeiro 
investigado, Luciano Car-
taxo, à sua sucessão no 
cargo de prefeito”.

O magistrado diz ain-
da que a documentação 
apresentada “demonstra, 
de forma clara, que o nú-
mero de funcionários con-
tratados por excepcional 
interesse público, tanto 
diretamente pela Prefei-
tura Municipal quanto 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, cresceu de 
forma considerável e as-
sustadora, no período de 
janeiro a julho do corre-
te ano, sem justificação 

plausível”.
Segundo o despacho 

do juiz, dados extraídos 
por Sistema Sagres do Tri-
bunal de Contas do Esta-
do atestam, por exemplo, 
que essas contratações, 
no âmbito da prefeitura, 
subiram de 6.712, em ja-
neiro, para 11.159, em ju-
lho, enquanto que, junto 
à Secretaria Municipal de 
Saúde, no meso período, 
pularam de 2.277 para 
2.626, representando um 
incremento na folha do 
pessoal contratado pelo 
fundo municipal de saúde 
na ordem de aproxima-
damente R$ 4.172.825,00, 
o que corresponde a um 
acréscimo à folha de ja-
neiro de 58,53%.

“Essa situação evi-

dencia ou pelo menos si-
naliza, a título de indícios, 
um aumento considerável 
nas contratações por tem-
po determinado, princi-
palmente na medida em 
que se aproxima o pleito, 
o que causa um desequi-
líbrio na disputa, ferin-
do de morte a isonomia 
que deve imperar entre 
os candidatos, pois é per-
feitamente possível que 
essas nomeações se trans-
formem em votos a favor 
daquele que é apoiado 
pelo prefeito municipal.”

E conclui o juiz: 
“Urge, pois, estancar essa 
prática até a conclusão 
das eleições para pre-
servar a normalidade do 
pleito e a igualdade entre 
os candidatos”. 

Servidores aumentaram “de forma assustadora”

Marcelo Weick disse que foram anexados, na ação, documentos que comprovam uso da máquina



CCJ se reúne agora após eleições
PAUTA LIMPA
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Comissão apreciou ontem 
13 matérias; dois projetos do 
Governo foram aprovados

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
aprovou ontem Proposta de 
Emenda à Constituição do 
deputado Raniery Paulino 
(PMDB), retirando idosos 
e doentes graves da fila de 
precários e, através de re-
querimento do mesmo par-
lamentar, decidiu suspender 
suas reuniões semanais até 
depois das eleições.

“Limpamos a pauta e 
não temos matérias repre-
sadas, por esse motivo, acho 
que podemos deixar a pró-
xima reunião para depois 
do pleito”, justificou Raniery 
Paulino que além, de contar 
com o apoio do presidente da 
Comissão, Janduhy Carneiro 
(PEN), teve seu requerimen-
to aprovado também por to-
dos os demais parlamenta-
res da comissão.

Mas, além da PEC sobre 
idosos e doentes graves, que 
agora segue para a Comissão 
de Orçamento e para o plená-
rio, a CCJ aprovou mais dois 
projetos, ambos de autoria 
do Governo do Estado, e por 
unanimidade. O primeiro 
dispõe sobre o ordenamento 
e a administração tributária 
do Estado e o outro institui 
o Sistema Único de Atenção 
à Sanidade Agropecuária da 
Paraíba.

A pauta da Comissão de 
Constituição e Justiça conta-
va, ao todo, com 13 matérias, 
sendo que somente mais 
uma delas também chegou 
a ser aprovada. Trata-se do 

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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projeto do deputado Caio 
Roberto (PR) que dispõe so-
bre a inclusão da disciplina 
de noções básicas de Direito 
Constitucional e Cidadania 
na grade curricular das redes 
pública e privada de ensino 
da Paraíba.

Os nove projetos res-
tantes também foram apre-
ciados, mas não foram 
aprovados. Dois foram con-
siderados inconstitucionais; 
dois retirados de pauta para 
melhor análise; dois adiados 
pelos relatores; dois tiveram 
pedidos de vista apresenta-
dos; e um foi arquivado por 
já existir lei semelhante no 
Estado.

Entre os projetos con-
siderados inconstitucionais 

está o de autoria do deputa-
do Raniery Paulino (PMDB), 
que queria instituir a Sema-
na Estadual de Combate à 
Evasão Escolar na Paraíba e, 
entre os adiados, ficou o de 
autoria do deputado Domi-
ciano Cabral (DEM), que cria 
a Comissão da Verdade para 
apuração de violações aos 
Direitos Humanos no Estado 
durante o período de 1964 
até 1985.

A matéria que prometia 
alguma polêmica era uma 
mensagem da presidência 
do Tribunal de Justiça sobre 
aumento das custas judiciais 
e de repasse de parcelas des-
tas para o Ministério Público 
do Estado, mas, a pedido do 
relator Raniery Paulino, ter-

minou adiada para melhor 
análise.

No final da sessão, o 
presidente da Comissão Jan-
duhy Carneiro fez questão 
de anunciar que a suspensão 
dos trabalhos para depois 
das eleições não implicará 
obrigatoriamente em man-
ter os deputados totalmente 
afastados.

“Caso aconteça a che-
gada de alguma matéria re-
levante, pode haver convo-
cação extraordinária”, disse 
Janduhy. “É bom que se re-
gistre que não estamos que-
rendo gazetear a sessão. Não 
iremos nos reunir porque a 
pauta está limpa”, completou 
o autor do requerimento, Ra-
niery Paulino.

“Eu não sabia!”. Foi assim 
que reagiu, ontem, a vereadora 
e candidata à reeleição, Sandra 
Marrocos (PSB), em relação à 
ação de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aije) movida contra 
ela pelo Ministério Público Es-
tadual, sobre acusação de utili-
zação de entidades sindicais na 
campanha.

A vereadora socialista dis-
se que está muito tranquila e 
que vai começar a preparar sua 
defesa. A irregularidade detec-
tada pelo MP está relacionada 
a um suposto pedido de voto 
feito pelo Sindicato do Comér-
cio Farmacêutico em favor de 
Marrocos e da candidata majo-
ritária do PSB, Estela Bezerra, o 
que é proibido pela legislação.

No informativo do sin-
dicato, havia uma mensagem 
dizendo que “em reunião da 
diretoria do Sindifarma JP, de-
cidimos que o momento de 
unirmos forças e apoiar as 
duas candidatas”. 

O questionamento do Mi-
nistério Público se deu respon-
dendo a uma denúncia do can-
didato Cícero Lucena do PSDB 
e o informativo é datado de 
17 de agosto de 2012. Pela le-
gislação eleitoral, o Sindifarma 
não pode indicar um candidato 
preferido aos seus membros.

 Já que se encontra com pauta em 
dia e já que não tem contado com ma-
térias polêmicas ou que causem confu-
sões, as últimas reuniões semanais da 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia passaram a ser animadas so-
mente por “provocações” do deputado 
Trócolli Júnior (PMDB) contra o líder do 
Governo, Hervázio Bezerra (PSDB).

Ontem de manhã não poderia ser 
diferente e tudo começou quando Tró-
colli resolveu fustigar o líder da base 
aliada, alegando que ele (Hervázio) es-
taria evitando ou prejudicando sua par-
ticipação como titular ou como suplente 
da comissão.

Diplomático como sempre, Her-
vázio rebateu, afirmando que jamais 
faria isso e que até defende a partici-
pação de Trócolli como titular da comis-
são. Sem querer ou querendo, terminou 
ensaindo uma discussão já que, por não 
ter entendido bem ou também por pro-
vocação, a deputada Olenka Maranhão 
(PMDB) aparteou os dois dizendo que a 
atitude do líder era “arbitrária e contrá-
ria aos interesses da comissão”.

Hervázio foi obrigado a redirecio-
nar sua “diplomacia” para a deputada 
do PMDB afirmando que, em nenhum 
momento, havia se posicionado con-
trário à participação de Trócolli na co-
missão, mas, desta vez, certamente 

com outros compromissos a cumprir e 
desejando o encerramento da reunião, 
quem entrou na conversa foi o tucano 
Antônio Mineral.

“Acho melhor a gente voltar ao 
trabalho de apreciação das matérias 
em pauta e acabar com essa política”, 
afirmou Mineral, propositadamente ci-
tando a palavra “política” no lugar de 
“confusão”. O presidente da CCJ, Jan-
duhy Carneiro, aproveitou a deixa de 
Mineral e chamou o feito à ordem, reto-
mando os trabalhos da comissão.

Sorrindo, todos perceberam que 
aquele debate não ia levar ninguém 
mesmo a lugar nenhum e, em sendo 
assim, o melhor mesmo seria voltar ao 
trabalho até porque, apesar de morna, 
a reunião da CCJ estava sendo transmiti-
da pela televisão.  

Mesmo não sendo membro da 
comissão, o deputado Trócolli Júnior 
(PMDB) tem participado, com frequên-
cia, das reuniões da CCJ, o mesmo se 
dando da parte do deputado Jutay Me-
neses (PPR) que, ao contrário do colega, 
mantém a gravata, o paletó e o desape-
go a qualquer tipo de provocação.

No que se refere a titulares ou su-
plentes, além dos já citados, a reunião de 
ontem da CCJ contou ainda com as par-
ticipações dos deputados Vituriano de 
Abreu (PSC) e Eva Gouveia (PTN). (A.J.)

Deputados trocam farpas e 
“esquentam” reunião na AL 

SOBRE POLÍTICA E PROVOCAÇÕES

Uma câmara cara para 
produzir quase nada

zeeuflavio@gmail.com
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Os 27 vereadores de João Pessoa, a serem eleitos 
no próximo dia 7, estarão entre os mais bem pagos 
do país. O salário de um vereador será de R$ 15 mil, 
fora os acordos feitos com a Mesa Diretora da Casa 
e a influência do parlamentar junto ao prefeito ou 
prefeita que seja eleito para os próximos quatro 
anos. 

Em matéria de coisa ruim nós sempre ocupamos 
lugares de ponta, de destaque.  A remuneração para 
o Legislativo pessoense só vai perder para Recife, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Natal.

O custo anual da Câmara por cada habitante 
será de R$ 55,52 e cada parlamentar tem direito a 
18 assessores. Recife, São Paulo e Rio de Janeiro são 
as que pagam melhor aos seus parlamentares (R$ 
15.031,76), seguidas de Natal (R$ 15.018,75). Aracaju 
paga o mesmo valor da capital paraibana.

O caso de João Pessoa tem um agravante: 
nesta legislatura, a Câmara Municipal da capital 
tem 21 vereadores. A partir do próximo ano, serão 
27 parlamentares para fazer o serviço que os 21 já 
faziam. 

A população de João Pessoa precisa aprender 
a cobrar de seus vereadores. Hoje, eles sobrevivem 
fazendo tráfico de influência entre a população pobre 
e o Poder Executivo. O vereador se elege pela oposição 
e meses depois já está apoiando o prefeito. 

O prefeito cobra o voto dos vereadores em 
plenário e em troca lhes oferece empregos, influência 
e mordomias. É uma relação prostituída das duas 
partes o que acontece por essas praias de cá. 

Vereador não é para arranjar vaga em hospital 
para doente, emprego para desempregado, mordomia 
para amantes (por incrível que parece, isso existe, 
acredite) e outras vantagens mais. Vereador é para 
legislar, planejar a cidade. 

Não jogo todos na vala comum das imoralidades, 
mas a maioria dos vereadores de João Pessoa não 
tem postura, porte, categoria para o exercício do 
parlamento. 

Muitas das sessões da Câmara, este ano, se 
caracterizaram por ofensas e acusações entre os 
vereadores, uso de palavras de baixo calão e pouca ou 
quase nenhuma produção para a cidade. 

Aliás, a Câmara de João Pessoa tem se caracterizado 
por realizar culto religioso e oferecer medalhas e títulos 
de cidadão pessoense aos que por aqui aportam. 

Por isso, no próximo dia 7, pense direito, planeje 
e ajude João Pessoa a ter uma Câmara decente. Que 
esta que aí está não serve para a cidade nem serve à 
cidade.

Sapé e Guarabira

Pesquisa realizada pela Consult aponta que Roberto Feliciano 
e Zenóbio Toscano lideram a corrida pelas prefeituras de Sapé e 
Guarabira. Zenóbio já dirigiu Guarabira por mais de uma vez e, pelo 
que as pesquisas apontam, está muito bem avaliado. Já Roberto 
Feliciano foi candidato mais de uma vez, mas perdeu. Desta vez, 
parece que vai desencantar. 

Pelo menos, é o que dizem os que andam em Sapé.

É  feia a briga 

Em algumas cidades do interior da Paraíba, a disputa pela 
prefeitura acaba dividindo famílias e afastando amigos de muitos anos. 
Em Santana dos Garrotes, o advogado José Saturnino rompeu com a 
candidatura de José Carlos Soares (PSB) e aderiu à candidatura de Hélio 
Ribeiro (PT). O prefeito José Alencar ainda tenta demover Saturnino do 
rompimento. 

O clima no interior é de vaca desconhecer bezerro. 

Que coisa mais feia!

Uma filha do secretário da Transparência Pública da prefeitura da capital, 
Alexandre Urquiza, estava inscrita para receber o benefício do Bolsa Família. O 
nome de Vanessa Gonçalves Urquiza de Sá  constou na lista do Cadastro Único do 
Governo Federal, relação da Caixa Econômica Federal relativa ao mês de julho, o 
que a habilitava para o recebimento de R$ 204 mensal.

Ninguém merece uma notícia dessas. 

Ação do MP: 
vereadora se 
diz surpresa e 
prepara defesa

A CCJ limpou a pauta ontem e decidiu realizar novas reuniões agora só depois do dia 7 de outubro
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Dilma rebate acusação dos EUA
ASSEMBLEIA DA ONU

Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff reagiu ontem, 
em Nova York, na abertura da 
67ª Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, no seu discurso, 
à acusação do governo dos 
Estados Unidos que o Brasil 
adotou medidas protecionis-
tas para garantir mercado 
aos seus produtos. Dilma res-
saltou que todas as decisões, 
adotadas no Brasil, são res-
paldadas pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 
Ela negou irregularidades ou 
desvios de conduta.

Assim como na carta 
enviada semana passada ao 
representante do Comércio 
Internacional dos Estados 
Unidos, Ron Kirk, pelo minis-
tro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, Dilma con-
denou a valorização artificial 
da moeda norte-americana, 
que afeta os países em de-
senvolvimento, principal-
mente o Brasil.

“O protecionismo deve 
ser combatido, pois confere 
maior competitividade de 
maneira espúria”, disse a pre-
sidente, que abriu a Assem-
bleia Geral das Nações Uni-
das. “[Nossas medidas foram] 
injustamente classificadas 
como protecionismo.”

Para a presidente, é 
fundamental que os órgãos 
internacionais, como o G20 
(países mais desenvolvidos 

A presidente negou, durante 
discurso, que tenha tomado 
medidas protecionistas

FOTO: Roberto Stuckert Filho/Presidência da República

Brasília - A Mesa Diretora 
do Senado decidiu ontem que a 
Casa irá arcar com o pagamen-
to do Imposto de Renda devido 
pelos senadores sobre o dé-
cimo quarto e décimo quinto 
salários nos anos de 2007 a 
2011. A Receita Federal enviou 
cobrança dos impostos devi-
dos em agosto deste ano.

De acordo com o primei-
ro vice-presidente do Sena-
do, Aníbal Diniz (PT-AC), a 
Mesa Diretora reconheceu 
que a falha não foi dos sena-
dores, uma vez que o Senado 
deveria ter retido os impos-
tos na fonte. Quando a Recei-
ta enviou a cobrança, o pre-
sidente da Casa, senador José 
Sarney (PMDB-AP), explicou 
que havia o entendimento de 
que, por se tratar de verba 
rescisória, não caberia co-
brança de imposto de renda 

sobre 14º e 15º salários.
“A partir da votação pelo 

fim dessas verbas rescisó-
rias, ficou uma dúvida em 
relação aos pagamentos an-
teriores. A própria Casa reco-
nhece que não foi culpa dos 
senadores e que, se houve 
falha, foi dela. Então, ela vai 
arcar [com o pagamento]”, 
declarou o primeiro vice-
-presidente. Ainda de acor-
do com Diniz, o pagamento 
deverá ser feito até outubro, 
quando se encerra o prazo de 
cobrança da Receita Federal.

Nem o senador Aníbal Di-
niz, nem a assessoria de comu-
nicação do Senado, souberam 
informar qual será o valor de-
sembolsado para o pagamento 
dos impostos devidos pelos 
senadores. Tão logo tenha a in-
formação, a assessoria deverá 
divulgar nota à imprensa.

do mundo), o Banco Mun-
dial e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) passem 
a atuar no controle da guer-
ra cambial e do estímulo do 
crescimento econômico. Dil-
ma chamou esses órgãos de 
“mecanismos multilaterais” 
e alertou sobre as ameaças 
ao mundo atual.

“A recessão só agudiza 
os acontecimentos. [É ne-
cessário] um amplo pacto 
contra a desesperança que 
provoca o desemprego e a 
falta de oportunidades”, dis-
se a presidente em referên-
cia às medidas de contenção 
adotadas por alguns países 
em busca de soluções para 
impedir o agravamento cau-
sado pela crise econômica 

internacional.
Dilma reiterou que as 

dificuldades, que citou há 
um ano, quando abriu a 66ª 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas, ainda permanecem 
apenas com alguns “novos 
contornos”. “Constato a per-
manência de muitos proble-
mas que nos afligia cuja solu-
ção é cada vez mais urgente”, 
advertiu ela. “A crise econô-
mica ganhou novos retornos, 
a opção por políticas ortodo-
xas agrava gerando reflexos 
em países emergentes.”

Em uma crítica aos líde-
res políticos dos países euro-
peus e dos Estados Unidos, 
a presidente disse que “as 
principais lideranças ainda 
não encontraram o caminho” 

para articular alternativas 
para a economia associadas 
à inclusão social. Segundo 
ela, essa ausência de alterna-
tivas “afeta as camadas mais 
vulneráveis da população” 
causando a fome, o desem-
prego e a desilusão.

“A história revela que a 
austeridade quando exagera-
da e isolada do crescimento 
derrota a si mesma. [No Brasil 
nós] aumentamos nossos in-
vestimentos em infraestrutura 
e combate à inflação, de inclu-
são social e combate à pobre-
za. Reduzimos a carga tributá-
ria e o custo da energia”, disse 
Dilma, informando que mais 
de 40 milhões de brasileiros 
foram retirados da pobreza 
nos últimos anos.

 Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff defendeu on-
tem, em Nova York, na aber-
tura da 67ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas, a busca 
por uma solução negociada 
e pacífica para o fim da crise 
na Síria. Em discurso, Dilma 
condenou as propostas de 
intervenção militar no país. 
Porém, ressaltou que as res-
ponsabilidades sobre os 18 
meses de conflitos, que cau-
saram mais de 25 mil mor-
tes, recaem sobre o presi-
dente sírio, Bashar Al Assad, 

e também a oposição.
“Lanço um apelo para 

que as partes envolvidas 
nos conflitos deponham as 
armas e juntem suas forças 
[em busca de uma solução 
pacífica]”, disse a presidente. 
“Não há solução militar para 
a crise. A diplomacia e o diá-
logo são a alternativa.”

A presidente ressaltou 
que para o governo do Brasil 
é inadmissível aceitar vio-
lações de direitos humanos 
identificadas na Síria, como 
assassinatos, torturas, vio-

lência sexual e prisões inde-
vidas. “O Brasil condena a 
violência que ceifa vidas. A 
Síria produz um drama hu-
manitário em seu território 
e seus vizinhos. Recai sob 
o governo de Damasco as 
responsabilidades. Mas sa-
bemos também das respon-
sabilidades das oposições 
armadas.”

Dilma lembrou que a 
Primavera Árabe, que come-
çou no ano passado gerando 
protestos e manifestações 
nos países muçulmanos, é 

a principal motivadora das 
mudanças políticas, econô-
micas e sociais vividas no 
Oriente Médio e no Norte 
da África. A presidente disse 
apoiar as reivindicações.

“Essas manifestações 
varreram regimes déspoti-
cos e desencadearam proces-
sos de transição. Mas não é 
difícil de identificar um grito 
de revolta contra a pobreza, 
o desemprego e à falta de li-
berdade impostos por am-
plos governos autoritários”, 
destacou a presidente.

Brasília – Um grupo 
de trabalho, coordenado 
pela Comissão Nacional 
da Verdade, vai inves-
tigar as atividades da 
Operação Condor, que 
oficialmente começou 
a vigorar em 1975 em 
plena ditadura militar. A 
operação foi uma alian-
ça político-militar entre 
os governos autoritários 
do Brasil, da Argentina, 
do Chile, da Bolívia, do 
Paraguai e do Uruguai.

Segundo o apurado 
até o momento, com da-
dos dos atuais governos 
dos países envolvidos, 
calcula-se que, apenas 
nos anos 1970, o núme-
ro de mortos e “desapa-
recidos” políticos tenha 
chegado a aproximada-
mente 290 no Uruguai, 
360 no Brasil, 2 mil no 
Paraguai, 3,1 mil no Chi-
le e 30 mil na Argentina 
– a ditadura latino-ame-
ricana que mais vítimas 
deixou em seu caminho. 
Estimativas menos con-
servadoras estimam que 
a Operação Condor te-
nha chegado ao saldo to-
tal de 50 mil mortos, 30 
mil desaparecidos e 400 
mil presos.

O grupo de trabalho 
será presidido pela advo-
gada Rosa Maria Cardoso 
da Cunha, que faz parte 
da Comissão Nacional da 
Verdade, a professora de 
história da Universidade 
Federal de Minas Gerais 

(UFMG) Heloisa Maria 
Murgel Starling, o jorna-
lista Luiz Cláudio Cunha 
e Paula Rodrigues Balles-
teros – assessora da Co-
missão Nacional da Ver-
dade. Todos exercerão 
as atividades sem remu-
neração por “prestação 
de serviço relevante” ao 
país.

A resolução que de-
fine a criação do grupo 
de trabalho está publi-
cada no Diário Oficial da 
União de ontem.

Para integrantes 
da Comissão Nacional 
da Verdade, o grupo de 
trabalho poderá apurar 
alguns episódios polêmi-
cos da história nacional, 
como as mortes dos ex-
-presidentes João Gou-
lart e Juscelino Kubits-
chek, ambos em 1976, 
durante a vigência da 
Operação Condor.

Goulart governou o 
Brasil de 1961 até ser de-
posto pelo golpe militar 
de 1964. Ele morreu em 
dezembro de 1976, na 
Argentina, oficialmente 
de ataque cardíaco. A 
versão é contestada por 
parentes que acreditam 
em envenenamento por 
agentes da Operação 
Condor.

No caso de Kubits-
chek, a comissão recebeu 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil Seccional 
Minas Gerais (OAB-MG) 
um relatório contestan-
do a versão sobre a mor-
te dele em consequência 
de um acidente de carro. 

Operação Condor 
vai ser investigada

COMISSÃO DA VERDADE

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Morte por maus-tratos
Brasília - O juiz Már-

cio Martins Bonilha Filho, 
da 2ª Vara de Registros 
Públicos do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-
-SP), determinou a reti-
ficação do atestado de 
óbito do jornalista Vladi-
mir Herzog, que morreu 
em 1975 na capital pau-
lista. O atestado, emitido 
no período da ditadura, 
indicava que sua morte 
foi  consequência de sui-
cídio. Porém, por ordem 
da Justiça o atestado de 
óbito informará que a 
morte dele foi causada 
por maus-tratos.

O juiz determinou 
que, a partir de ago-
ra, passe a constar no 
documento a seguinte 
informação:  “A morte 
[de Herzog] decorreu de 
lesões e maus-tratos so-
fridos em dependência 
do 2º Exército – SP (DOI-
-Codi)”. 

A retificação foi 
um pedido da Comissão 
Nacional da Verdade, 
representada pelo coor-
denador, ministro Gilson 
Dipp. A solicitação foi 
encaminhada a pedido 
da viúva Clarice Herzog. 

Na decisão, o juiz Bonil-
lha Filho elogiou a atua-
ção da comissão.

Nascido na Croácia, 
Vlado Herzog passou a 
assinar Vladimir por con-
siderar seu nome exóti-
co. Naturalizado brasi-
leiro, ele se tornou um 
dos destaques do movi-
mento pela restauração 
da democracia no Brasil, 
depois do golpe militar 
de 1964. Era militante 
do Partido Comunista e 
sofreu torturas em São 
Paulo.

Em 25 de outubro, 
Vladimir foi encontrado 
morto. Segundo infor-
mações fornecidas na 
época, o jornalista foi 
localizado enforcado 
com o cinto que usava. 
Porém, a família e os 
amigos jamais aceitaram 
essa versão sobre a mor-
te dele. Nas fotos divul-
gadas, o jornalista estava 
com as pernas dobradas 
e  no pescoço havia duas 
marcas de enforcamen-
to, indicando estrangu-
lamento. No período da 
ditadura, eram comuns 
as versões de morte asso-
ciadas a suicídio.

Presidente condena ação militar na Síria

A presidente Dilma Rousseff abriu ontem Assembeia Geral da ONU, em Nova York (EUA)

Senado decide bancar 
IR de parlamentaresMais de 14 mil presos 

terão direito a votar

CIDADANIA

Brasília - Nas eleições 
municipais do próximo dia 
7 de outubro, 14.671 presos 
provisórios e jovens em con-
flito com a lei poderão votar 
para prefeito e vereador em 
22 estados. São Paulo, o Ama-
zonas e a Bahia têm os maio-
res números desses eleitores. 
No total, serão 207 locais de 
votação em presídios e cen-
tros socioeducativos de todo 
o país, segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

A votação de detentos é 
organizada pelos tribunais re-
gionais eleitorais (TREs) em 
parceria com as secretarias 
estaduais de Segurança Públi-
ca. O direito dos presos pro-
visórios e dos jovens de votar 
está garantido na Constituição 
Federal, no Artigo 15.

Os adolescentes que 
cumprem medidas socioe-
ducativas, que estão em ida-
de de votar e têm o título de 
eleitor, poderão escolher seu 
candidato. A medida vale para 
quem é maior de 16 anos e 
menor de 18. Porém, para es-
ses eleitores será organizada 
uma estrutura diferenciada.

No caso dos menores, as 
medidas envolvem questões 
de segurança, a formação de 
mesas eleitorais em presídios 
e em entidades de internação 
de adolescentes, além da con-
vocação de mesários prepara-
dos para esse tipo de atendi-
mento.

Para essas votações en-
volvendo jovens em conflito 
com a lei os mesários serão in-
dicados pelos juízes eleitorais. 



Estudo diz que acordo com Farc 
não acaba violência na Colômbia
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A pesquisa aponta o tráfico 
de drogas como entrave ao 
processo de paz no país

Um eventual acordo de 
paz do governo colombiano 
com a guerrilha Farc não en-
cerraria a violência no país, 
uma vez que combatentes 
renegados e outras quadril-
has financiadas pelo tráfico 
de drogas continuariam con-
frontando as forças do gov-
erno, disse ontem  uma influ-
ente entidade de estudos.

Chegando à metade do 
seu mandato de quatro anos, 
o presidente Juan Manuel 
Santos está fazendo a maior 
aposta política da sua carrei-
ra, ao iniciar uma negociação 
que pretende encerrar quase 
cinco décadas de uma guerra 
civil que já deixou dezenas 
de milhares de mortos.

O processo, aberto após 
dois anos de discussões 
secretas com as Forças Ar-
madas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc), começa no 
mês que vem na Noruega, e 
será posteriormente trans-
ferido para Cuba.

“Temores sobre nego-
ciações de paz são tatica-
mente exagerados por seus 
oponentes. Mas quem pro-
move uma solução política 
também precisam manter 
as expectativas sob controle. 
Um acordo não eliminaria 
a violência”, disse o Inter-
national Crisis Group (ICG), 
com sede em Bruxelas.

“Provavelmente, ele 
fracassaria em convencer 
alguns elementos das Farc 
a deporem armas, aqueles 
que estão profundamente 
envolvidos com o comér-
cio de drogas. Ainda ha-
veria ameaças significati-
vas à segurança por parte 
de grupos armados ilegais 
arraigados nos grupos 
paramilitares oficialmente 
desmobilizados, e por par-
te de outras quadrilhas 
criminosas organizadas.”

Anos após a última ten-
tativa de acordo com as Farc, 
Santos aplainou o terreno 
para que o novo diálogo 
tenha sucesso. Uma das me-
didas para isso foi devolver 
terras a camponeses que 
haviam sido desalojados por 
causa do conflito.

Em um relatório de 
32 páginas, o ICG diz que a 
Colômbia provavelmente 
tem mais de 50% de chance 
de ter sucesso no novo pro-
cesso de paz, já que o gover-
no desta vez enfrenta menos 
obstáculos - a guerrilha está 
notoriamente enfraquecida 
- e tem o apoio da maioria 
dos colombianos.

Mas uma fonte colom-
biana de inteligência disse à 
Reuters que alguns coman-
dantes das Farc no sul da 
Colômbia - onde o solo é per-
feito para o cultivo da coca, 
matéria-prima da cocaína - 
são contra o processo de paz.

O governo e a guerrilha 
estabeleceram uma pauta 
para as negociações que in-
clui os direitos das vítimas, 
a posse fundiária em zonas 
rurais e a produção e tráfi-
co de cocaína.

 O sucesso do proces-
so irá determinar também 
se Santos concorrerá à ree-
leição em 2014, e se a sua 
coalizão de governo irá se 
manter unida.

Nações Unidas  (Reuters) - As nações 
árabes deveriam intervir na Síria, diante do 
fracasso do Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas em impedir a 
guerra civil no país, disse ontem o emir do 
Catar, xeique Hamad bin Khalifa al-Thani.

 “O Conselho de Segurança falhou em 
alcançar uma posição efetiva. Em vista dis-
so, acho que é melhor que os próprios países 
árabes interfiram por dever nacional, huma-

nitário, político e militar, e façam o que for 
necessário para parar o derramamento de 
sangue na Síria”, disse Hamad em discurso 
na Assembleia Geral da ONU.

 Potências ocidentais se opõem a uma 
intervenção direta contra o regime do pre-
sidente Bashar al-Assad, que está a salvo de 
qualquer ação do Conselho de Segurança 
por causa do poder de veto de seus aliados 
China e Rússia.

 “Já tivemos um precedente similar 
quando forças árabes intervieram no Líbano 
em meados da década de 1970 ... para pa-
rar confrontos internos lá, num passo que se 
provou efetivo e útil”, acrescentou.

 O Catar, junto com Arábia Saudita e 
Turquia, apoiam fortemente os rebeldes sí-
rios, de maioria sunita, ao passo que o Irã, 
xiita, apoia Assad, pertencente à seita alauí-
ta, derivada do islamismo xiita.

Líder do Catar defende intervenção na Síria
CONFLITO ÁRABE

FOTO: Divulgação

O Conselho de Segurança da ONU tem se mostrado incompetente para encontrar uma solução para o conflito que envolve rebeldes e forças do governo sírio

A sete meses das elei-
ções presidenciais no Pa-
raguai, o secretário-geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon, 
apelou ao presidente para-
guaio, Federico Franco, para 
que o governo contribua 
para o diálogo político no 
país. Segundo Franco, Ki-
moon espera que as eleições 
de 21 de abril de 2013 pro-
movam um diálogo político 
que leve à busca por solu-
ções para os desafios para-
guaios.

Franco confirmou ain-
da ter conversado com Ki-
moon sobre a suspensão do 
Paraguai do Mercosul e da 
União de Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul), no final 
de junho. O país foi suspen-
so porque os líderes políti-
cos da região entenderam 
que a destituição do então 
presidente Fernando Lugo 
do poder, em 22 de junho, 
transgrediu a ordem demo-
crática.

Pela decisão do Merco-
sul e da Unasul, o Paraguai 
está suspenso dos dois gru-
pos até as eleições de 2013. 
As autoridades brasileiras 
acreditam que a partir des-
ta data a ordem democrática 
no país será restabelecida.

Discurso
O presidente paraguaio 

pretende mencionar o tema 
no seu discurso na abertu-
ra da 67ª Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em Nova 
York. Para as autoridades 
paraguaias, a suspensão é 
injusta, já que o processo de 
impeachment a que Lugo foi 
submetido obedeceu a legis-
lação do Paraguai, seguindo o 
que determina a Constituição.

Durante o encontro com 
Franco, o secretário-geral 
agradeceu a participação 
dos paraguaios nas opera-
ções de paz no Haiti e elo-
giou os avanços na promo-
ção da igualdade de gênero 
no país.

ONU cobra diálogo 
político no Paraguai

CRISE NA AL

Caracas -  Os números adiantados 
na última segunda-feira à noite confir-
mam o resultado da pesquisa do Ins-
tituto Datanálisis, divulgado ontem. 
Com dez pontos percentuais a menos, 
menor diferença até então, o opositor 
Henrique Capriles chega a 39% das in-
tenções de voto, contra 49,4% do pre-
sidente venezuelano Hugo Chávez. A 
pesquisa, realizada entre 25 de agosto 
e 5 de setembro, tem margem de erro 
de 2,4%. No total, 21,5% dos 1.600 en-
trevistados não se pronunciaram. 

Capriles teve aumento de nove 
pontos percentuais em relação a mesma 
pesquisa realizada em junho, enquan-
to Chávez subiu três pontos. Para Luis 
Vicente León, diretor do Datanálisis, o 
impacto da campanha foi “extraordiná-
rio”. O jovem governador de 40 anos co-
meçou a campanha com a intenção de 
votos em torno de 30%. Mas o candida-
to opositor tem viajado exaustivamente 
por todo país, em uma campanha de 
porta em porta, buscando os votos da 

classe média e dos municípios mais po-
pulares, bastiões tradicionais de Chávez. 
Capriles já protagonizou 62 viagens, 
contra apenas 18 realizados pelo presi-
dente. No mês passado, pela primeira 
vez, a empresa Consultores 21 colocou 
Capriles à frente das intenções de votos, 
mas com uma diferença mínima.

 Para o diretor do Datanálisis, o 
câncer do presidente venezuelano foi 
uma das causas para o baixo desempe-
nho de Chávez durante a campanha, 
principalmente se comparado à cam-
panha de 2006. Segundo ele, no entan-
to, os resultados não são definitivos e 
podem haver mudanças até o dia 7 de 
outubro.

- A campanha de Chávez se concen-
trou em aparições controladas em 18 
cidades e longos discursos transmitidos 
em cadeias de rádio e TV, além de uma 
intensa promoção midiática. E pela pri-
meira vez, depois de quase 14 anos de 
governo, o presidente enfrentará um 
rival forte - explica Luis Vicente León.

Chávez mantém vantagem 
de 10 pontos contra Capriles

VENEZUELA
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CSP e Treze abrem 
hoje as disputas da 
Copa Paraíba Sub-21

APELO SANTISTA

Em vídeo no Youtube, 
zagueiro Durval pede 
incentivos de empresários

Apoio ao futebol feminino da PB

O futebol feminino da 
Paraíba tem um novo astro 
nacional preocupado com o 
seu crescimento e desenvol-
vimento. Trata-se do zaguei-
ro Durval, do Santos-SP. Em 
vídeo institucional do Clube 
Recreativo Kashima, circu-
lando no Youtube, o jogador, 
que é natural da cidade de 
Cruz do Espírito Santo, loca-
lizada na Região Metropolita-
na de João Pessoa, conclama 
os empresários do Estado a 
investirem nas mulheres da 
Paraíba que buscam, através 
do futebol, um reconheci-
mento nacional. 

“Senhores empresários 
da Paraíba, paraibanos, fa-
çam como eu, ajudem o fu-
tebol feminino do Kashima”, 
diz, no vídeo, o zagueiro. A 
gravação foi feita durante 
encontro com a atacante Lu-
cinele Meireles, artilheira 
do Campeonato Paraibano 
Feminino de 2011, vestindo 
a camisa do Botafogo, recen-
temente, na residência dos 
pais do atleta, em Cruz do Es-
pírito Santo. A atleta fará sua 
estreia no próximo domingo, 
pelo Kashima do Cristo Re-
dentor, diante do Paraíba de 
Cajazeiras.

O zagueiro do Santos-SP, 
numa forma de ajudar o clu-
be, fez a doação de duas ca-
misas do Santos, a de número 
6, vestida por ele e a de nú-

mero 11, usada pelo atacante 
Neymar nas disputas do Cam-
peonato Paulista de 2011. Os 
dois uniformes estão sendo 
leiloados e o dinheiro arre-
cadado será revertido para o 
futebol feminino do clube.

Durante o encontro com 
a treinadora Gleide Costa, di-
retoria do Kashima e com a 
jogadora Lucilene Meireles, o 
zagueiro Durval demonstrou 
otimismo em poder compar-
tilhar bons momentos com o 
futebol feminino do Estado. 

Início
O Campeonato Parai-

bano de Futebol Feminino 
2012 tem início no próximo 
domingo, com dois jogos, to-
dos começando às 15h30. No 
Estádio Leonardo da Silveira 
(campo da Graça), no Bairro 
de Cruz das Armas, na capi-
tal, se enfrentam Kashima x 
Paraíba de Cajazeiras. No Es-
tádio Juracizão, em Manda-
caru, jogam Botafogo x Sapé. 
Organizado pela Federação 
Paraibana de Futebol, a com-
petição este ano será dispu-
tada por oito equipes. 

Além de Kashima, Para-
íba, Sapé e Botafogo, ainda 
disputam o campeonato as 
equipes do Esporte Clube 
Cabo Branco, Avaí, América e 
Paulistano. O campeão repre-
sentará a Paraíba no próximo 
ano na Copa do Brasil. O cam-
peonato terá sua abertura no 
próximo domingo e progra-
mado encerramento para o 
dia 1º de dezembro. A Copa 
do Brasil terá sua abertura 
em fevereiro de 2013, numa 
promoção da Confederação 
Brasileira de Futebol.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

FPV aguarda 
decisão sobre 
Circuito BB em 
João Pessoa

A escolha da cidade de 
João Pessoa como uma das 
sedes do Circuito Banco do 
Brasil Vôlei de Praia, tem-
porada 2012/2013, segue 
indefinida. De acordo com o 
diretor do departamento de 
vôlei de praia da Federação 
Paraibana de Vôlei, Giovanni 
Marques, embora não haja a 
confirmação oficial por parte 
da Confederação Brasileira de 
Voleibol, a capital paraibana 
tem grandes chances de se-
diar novamente uma das eta-
pas da competição nacional.

O dirigente revelou que já 
recebeu uma posição favorável 
da CBV e agora aguarda a acei-
tação do patrocinador oficial 
do evento, o Banco do Brasil. 
Segundo ele, o único empecilho 
que pode tirar a Porta do Sol do 
roteiro da competição será a 
decisão do patrocinador.

Circuito 
A partir da próxima sex-

ta-feira começam as disputas 
da etapa goiana do Circui-
to Banco do Brasil Vôlei de 
Praia 2012/2013. A Paraíba 
será representada pelos atle-
tas Vitor Felipe, que faz dupla 
com o carioca Evandro, Gil-
mário, parceiro do capixaba 
Fernandão, Renatão e Jorge, 
única dupla 100% paraibana, 
e Bruna, companheira da ce-
arense Naiana. A atacante Lucilene recebe das mãos de Durval camisa autografada por ele e por Neymar para leilão

O time de basquete-
bol em cadeira de rodas 
da Associação Atlética 
dos Portadores de Defici-
ência da Paraíba (AAPD/
PB) conquistou o direito 
de jogar a 1ª divisão do 
Brasileirão de Basquete 
em Cadeira de Rodas, 
que será realizado no 
mês de dezembro, em 
Belém-PA. Isso foi possí-
vel após uma campanha 
invicta e a vitória no úl-
timo domingo, em Salva-
dor, sobre a Associação 
de Basquetebol de Defi-
cientes de Pernambuco 
(ABDP) pelo placar de 56 
a 25, sagrando-se cam-
peão da divisão de aces-
so do Campeonato Brasi-
leiro da modalidade.

A delegação parai-
bana, que teve o apoio 
do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), 
foi composta por Will, 
Ailton, Geraldo, Willams, 
Erivan, Djalma, Maurício, 
Cícero, Hortêncio, Gil-
vandro, Gilvan, Wagner 

Paraíba conquista vaga na 
elite do basquete nacional

CADEIRA DE RODAS

As equipes de natação e 
polo aquático da Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho viajam hoje 
para as cidades de Mococa-SP e 
São Paulo, respectivamente. Os 
atletas da natação competem 
a partir de amanhã até sábado 
no XV Campeonato Brasileiro 
Interfederativo Infantojuve-
nil de Natação, Troféu Chico 
Piscina, e no XVIII Torneio In-
ternacional Infantojuvenil de 
Natação, Troféu Chico Piscina 
Internacional. Já os integran-
tes da equipe de polo aquático 
participam do Campeonato 
Brasileiro Juvenil Masculino e 
Feminino, que começa também 
amanhã e vai até o domingo.

“O polo é um esporte que 
já foi destaque aqui na Paraí-
ba, na década de 70 e 80, mas 
teve uma queda. Para ter ideia 
da importância desses garotos 
irem para esse campeonato, 
a única equipe do Norte-Nor-
deste a ir para esse evento é a 
da Paraíba” disse o presiden-
te da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba (Feap), 
Antônio Meira Leal, o Toinho, 
que ressaltou a baixa expecta-
tiva quanto a resultados pelo 
fato do time ter sido formado 
recentemente em um trabalho 
de renovação na modalidade. 

O primeiro desafio do 

polo aquático paraibano será 
contra o Esporte Clube Pinhei-
ros, na piscina da Associação 
Brasileira A Hebraica. Ainda 
no primeiro dia de competi-
ção, o time da Vila Olímpica 
volta às águas para enfrentar 
o Fluminense, no mesmo lo-
cal. A equipe de polo aquático 
da Paraíba terá como técnico 
o professor Abílio de Melo No-
gueira e como chefe da Delega-
ção o Professor Kleber Maciel 
Medeiros.

Os representantes do Es-
tado na natação, por sua vez, 
vão enfrentar uma competição 
difícil. Segundo Toinho, este é 
o evento mais forte do Brasil 
nas categorias Infantil e Juve-
nil, já que o evento além de 
contar com atletas do Brasil vai 
ter também a participação de 
competidores de outros países.

O grupo da natação será 
composto pelo técnico Caio 
Felipe e pelos atletas Suendy 
Nunes, Juliana Santos, Ayla Nó-
brega, Paloma Ribeiro, Vinícius 
Dantas, Matheus Oliveira e Vi-
tor Nezello.

A participação dos atletas 
do Estado nas competições de 
natação e polo aquático só foi 
possível graças ao apoio da Lei 
de Incentivo ao Esporte, pro-
jeto “Aquático com muito or-
gulho”, da Feap, que tem como 
parceiros o Banco do Nordeste 
e o Armazém Paraíba.

Natação e polo aquático 
viajam para São Paulo

CAMPEONATO BRASILEIRO

e o técnico Jailton Lucas. 
“Agradecemos ao 

apoio do Governo do Es-
tado porque agora já es-
tamos garantidos entre as 
melhores equipes do país 
na modalidade”, disse o 
treinador Jailton Lucas.

O secretário da Ju-
ventude, Esporte e Lazer, 
José Marco, parabenizou 
os paratletas campeões 
e destacou o trabalho do 
Governo com o segmento 
paralímpico. “Os cadei-

rantes paraibanos estão 
de parabéns, pois conquis-
taram a vaga para jogar a 
principal competição do 
país no basquete para a 
pessoa com deficiência. O 
Governo sempre se preo-
cupou com esse segmen-
to, e, além dos projetos 
voltados para a pessoa 
com deficiência, anunciou 
a construção de um giná-
sio na Funad, em João Pes-
soa, bem como a reforma 
das piscinas”, afirmou.

Equipe paraibana fez uma campanha invicta na competição

ADM futsal 
perde na estreia 
em competição 
da 1a Divisão

A Associação Desportiva 
Mangabeira (ADM) não teve 
um início bom na 1ª Divisão do 
Campeonato Brasileiro de Fut-
sal Sub-20 Feminino, que está 
sendo disputada em Cuiabá, no 
Mato Grosso. A equipe que re-
presenta o Estado na principal 
competição da categoria, aca-
bou sendo derrotada na estreia 
para o Altético Independente 
de Roraima por 5 a 3. O desta-
que foi a ala Bia, de Roraima, 
que marcou quatro gols. O ou-
tro foi feito pela fixa Santa. Pelo 
lado das paraibanas, Jéssika, 
marcando duas vezes, e a pivô 
Claudiane, diminuíram.

Apesar da derrota, o trei-
nador da equipe paraibana,  
Claudiano Herculano segue 
confiante na classificação e na 
vitória diante do ABC-RN, logo 
mais, às 15h30, pela terceira 
rodada da primeira fase. A pre-
paração da ADM foi bastante 
intensa e por isso desde an-
tes da viagem, Claudiano tem 
como meta, o acesso para a Di-
visão Especial, que é a principal 
divisão do campeonato.

Segundo o técnico, as atle-
tas sentiram o cansaço da via-
gem e, além disso, a alta tem-
peratura que está fazendo na 
Capital mato-grossense.

Pedro Alves
Especial para A União

Herbert Clemente
Especial para A União



Ministro lamenta escândalo
sobre as Olimpíadas de 2016
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Aldo Rebelo condena a 
atitudes de funcionários
no furto de documentos

Contratação mais cara da última janela de transferên-
cias na Europa, o paraibano Hulk rachou o elenco do Ze-
nit São Petesburgo. O volante Igor Denisov e o atacante 
Alexander Kerzhakov, titulares da seleção russa, foram 
afastados do time principal depois de protestarem con-
tra a diferença salarial entre os reforços desta tempo-
rada e os atletas que já pertenciam ao clube. Hulk irá re-
ceber anualmente 6,5 milhões de euros (R$ 17 milhões), 
pouco mais do que o dobro dos rendimentos de Denisov, 
capitão da Rússia e um “dos jogadores mais bem pagos 
do país”, como diz a nota publicada pelo Zenit. 

Ciumeira no Zenit

A hora da verdade
Hoje é o dia “D” para o Flamengo e Ronaldinho 

Gaúcho. Afinal, Flamengo e Atlético se enfrentam 
no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, partida esta 
que, todo cuidado é pouco, a iniciar pela segurança 
pessoal do ex-jogador flamenguista. Será o primeiro 
encontro do atleta com seu ex-clube. É bom lembrar 
que a saída de Ronaldinho Gaúcho do “urubu” não foi 
uma das melhores.

Deixou o time de forma considerada covarde 
por parte dos torcedores e, ainda, reclamando dos 
salários atrasados. Recorreu até a Justiça, onde pede 
indenização de R$ 40 milhões. Ainda que Ronaldinho 
insista que é apenas mais um jogo e o Flamengo 
evite polêmicas sobre a partida de hoje, contra o 
Atlético-MG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prepa-
ra um verdadeiro “esquema de guerra” para garantir 
a segurança no reencontro entre o ex-camisa 10 e o 
rubro-negro.

Entre oficiais do batalhão próximo ao Engenhão, 
policiais do GEPE (Grupamento especial de policia-
mento em estádio) e membros da tropa de choque, 
a PM escalará aproximadamente 500 homens para 
a ocasião. A ideia dos policiais é evitar qualquer tipo 
de tumulto durante o deslocamento do ônibus que 
transporta a delegação do time mineiro e, principal-
mente, brecar possíveis tentativas de brigas entre as 
torcidas. A PM espera um grande número de atletica-
nos também. E não será apenas a torcida do Atléti-
co-MG que marcará presença em quantidade elevada 
no Engenhão. Os rubro-negros não escondem a 
empolgação para o jogo, sobretudo após a vitória no 
último domingo, e já esgotaram os ingressos para um 
dos setores reservados para os cariocas no estádio.

Se a categoria de base do 
Auto Esporte já estava pra 
lá de delicada, imagine ago-
ra! É que toda a comissão 
técnica está se despedindo 
e indo assumir o Botafogo. 
Como é difiícil fazer futebol 
em nosso Estado.

E o Auto?

O escrete campeão da Rádio Tabajara promete para o 
próximo fim de semana um show de cobertura de abertura 
do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino 2012. Sob os 
comandados do radialista Di Stefani, a emissora confirmou 
transmissão da partida entre Kashima x Paraíba de Cajazei-
ras, às 15h30, no Estádio da Graça, em João Pessoa. Flash 
ao vivo serão dados também do jogo entre Botafogo x 
Sapé. A rodada de abertura programa estas duas partidas.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O que houve, nem sabe, 
mas, lamento muito a saí-
da de Agnaldo, do coman-
do da equipe de juniores 
do Botafogo. Talvez seja 
devido as proximidades da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. 

O que houve?

Tabajara

 

O ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, finalmente se 
manifestou sobre o escânda-
lo de furto de informações 
envolvendo o Comitê Organi-
zador dos Jogos Olímpicos de 
2016. Em nota oficial, o po-
lítico classificou o incidente 
como “lamentável”.

“Trata-se de incidente 
lamentável, envolvendo duas 
entidades privadas, os comi-
tês organizadores dos Jogos 
de Londres 2012 e Rio 2016. 
O Comitê Rio 2016 agiu cor-
retamente ao apurar o inci-
dente, junto com o Comitê de 
Londres, e punir os autores. O 
comportamento dessas pes-
soas foi inaceitável e não ex-
pressa a atitude de confiança 
e harmonia que tem marcado 
a cooperação dos dois paí-
ses na preparação dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos 
sob a sua responsabilidade”, 
escreveu Aldo Rebelo.

O incidente veio à tona 
na semana passada, em de-
núncia feito pelo Blog do 
Juca, do UOL Esporte. Fun-
cionários do Rio-2016 que 
estavam em Londres para 
acompanhar os Jogos Olím-
picos e tinham acesso a infor-
mações confidenciais fizeram 
o download de informações 
sem autorização.

Os ingleses descobriram 
e cobraram os brasileiros, 
que demitiram dez funcioná-
rios e não haviam divulgado o 
ocorrido até o vazamento na 
imprensa. Na última segun-
da, o Comitê voltou a se po-
sicionar dizendo que os res-
ponsáveis pelo furto agiram 
por conta própria. Em nota, 
o Comitê explicou o seguinte:

“O Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016™ confir-

ma que alguns de seus fun-
cionários que, em razão de 
parceria entre as duas orga-
nizações, prestavam serviços 
ao Comitê Organizador dos 
Jogos Londres 2012 (LOCOG, 
na sigla em inglês) baixaram 
arquivos do LOCOG sem au-
torização, atitude contrária 
aos princípios que regiam 
a confiança mútua entre as 
duas organizações.

Os envolvidos foram 
identificados e as lideranças 
do Rio 2016 e do LOCOG agi-
ram de forma conjunta, coor-
denada e rápida para reparar 
a situação. Todos os arquivos 
foram recuperados e devolvi-
dos e os funcionários foram 
desligados do Rio 2016.

O Rio 2016 contou com 
cerca de 200 representantes 
em Londres por ocasião dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos deste ano e entende que 
esse foi um caso isolado.

Toda a atuação do Rio 

2016 é pautada pelos princí-
pios da ética, responsabilida-
de e transparência”.

O comitê brasileiro ga-
rante que o assunto não che-
gou a ser discutido entre os 
presidentes das duas entida-
des, e ficou restrito aos dire-
tores de Relações Humanas e 
de Tecnologia das organiza-
ções. Foram os diretores de 
Londres que informaram aos 
pares brasileiros que “cópias 
não autorizadas de arquivos 
do Comitê dos Jogos de 2012 
haviam sido feitas por alguns 
funcionários do Rio 2016”. Se-
gundo o Co-Rio, a direção do 
comitê brasileiro colaborou 
para a localização e destrui-
ção das cópias. Além disso, 
afastou os dez funcionários 
envolvidos no episódio.

A situação dos dez fun-
cionários, que têm seus no-
mes mantidos em sigilo, 
depende de análise do depar-
tamento jurídico do Co-Rio.

O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, se pronunciou, ontem, sobre o furto dos documentos por funcionários do Comitê da Rio 2016

FOTO: Divulgação

Torneios de futebol de campo 
e futsal vão marcar a Semana da 
Criança, de 8 a 12 de outubro, no 
Lar do Garoto, em Lagoa Seca. O 
evento será promovido pela Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente (Fun-
dac), com apoio das Secretarias 
de Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel) e da Interiorização e 
Ação do Governo (Seiag).

Ontem, a diretora do Lar do 
Garoto, Maria Francinete Costa, e 
a vice-diretora Josilene Maria de 
Oliveira receberam do  secretário 
da Interiorização e Ação do Go-
verno, Fábio Maia,  kits esportivos 
com camisas, calções e meias para 
os 53 internos, além de bolas e 
redes.

“A realização dos torneios 
faz parte de um amplo plano de 
ressocialização da Fundac e tem 
o objetivo de viabilizar, de forma 
integrada, atividades esportivas, 
como também artísticas, culturais 
e profissionalizantes. Os parentes 
dos educandos também vão parti-

Torneios de futebol e futsal vão marcar a
Semana da Criança na cidade de Lagoa Seca

ApOiO DA sEjEl

cipar do evento, proporcionando 
uma grande interação das famí-
lias”, afirmou Maria Francinete.

Por sua vez, o secretário Fábio 
Maia ressaltou que a Seiag fez a 
intermediação entre a Sejel e Fun-
dac para garantir a entrega do ma-
terial esportivo e sua importância 
para o processo de ressocialização 
dos jovens internos. “O Governo 

do Estado, por meio da Fundac e 
secretarias, está empenhado em 
consolidar o Lar do Garoto como 
uma unidade socioeducativa com 
atividades em todas as áreas, in-
clusive com a participação dos 
familiares para fortalecer vínculo 
afetivo dos jovens internos e asse-
gurar o desenvolvimento social”, 
observou.

Fábio Maia confirmou a liberação de kits esportivos para a disputa do torneio

FOTO: Evandro Pereira



CSP e Treze abrem a disputa
copa paraíba sub-21

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Jogo acontece a partir 
das 8h30 no Estádio da 
Graça, em Cruz das Armas

Centro Sportivo Paraiba-
no (CSP) e Treze abrem hoje, 
às 20h30, no Estádio Leonar-
do Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas, a Copa 
Paraíba Sub-21, que vale a se-
gunda vaga – a primeira é do 
Campinense, atual campeão 
estadual – na Copa do Bra-
sil/2013. O duelo entre o cam-
peão e o vice do Campeonato 
Paraibano/2011, que ao lado 
do Botafogo – que estreia na 
terça-feira (2), diante do Galo 
da Borborema, na Graça - farão 
uma disputa acirrada pela úni-
ca vaga na disputa nacional. 

O Tigre vem de dois amis-
tosos na fase de preparação, 
onde perdeu para ao Sport 
do Recife-PE (1 a 0), no CT do 
Leão da Ilha, em Recife-PE, e 
goleou o selecionado de Ala-
goinha (4 a 0), no último do-
mingo, no interior paraibano. 

Para brigar pelo título o 
azulão formou um grupo de 28 
atletas, com jogadores da base 
e alguns reforços que vieram 
do futebol nordestino. Após 
defender a Desportiva Guara-
bira na Segundona/2012 es-
tão de volta ao time da Capital, 
Ferreira (goleiro), Jailson e Ca-
rioca (laterais direito e esquer-
do), Peu e Pelado (volantes), 
Formiga (meia), Claudinho, 
Rafael Paraíba e Carlinhos 
Caaporã (atacantes). Dos no-
vos contratados estão Felipe 
da Silva e Suélio Albuquerque 
(zagueiros), Dionatha Dinho 
(volante), Ânderson Paraíba 

(meia), Soares e André Lima 
(atacantes). Com uma base 
formada o treinador Ramiro 
Sousa pretende aproveitar o 
entrosamento do grupo para 
surpreender os dois tradicio-
nais concorrentes e ficar com 
a vaga. 

“Numa disputa curta en-
tre três equipes quem tiver 
um melhor entrosamento 
leva vantagem em relação aos 
outros. Espero que o CSP pos-
sa colocar em prática todo o 
trabalho que foi feito na pre-
paração da equipe na briga 
pelo título”, frisou. Destaque 
no último Estadual o atacante 
Carlinhos Caaporã, que pas-
sou alguns dias no futebol da 
Bélgica, volta motivado e oti-
mista em levar o CSP a Copa 
do Brasil. “O ambiente é o 
melhor possível para que pos-
samos alcançar o objetivo. Sa-
bemos das dificuldades, mas 
o grupo está preparado para 
o desafio”, avaliou. 

Pelo lado do Treze as no-
vidades ficam por contar das 
contratações de Wesley (late-
ral esquerdo), Catê (meia) e 
Diego (atacante), que vieram 
do Ceará Sporting-CE, além 
de Jonhata, que estava no time 
do Chã Grande, disputando a 
Segundona de Pernambuco.
Além dos reforços o treinador 
Valter Bahia deve aproveitar 
vários jogadores que conquis-
taram a Taça Paraíba Sub-18, 
como  Arthur (goleiro), Alis-
son e Jan Carlos (zagueiros), 
Kenedy e Emanuel (volantes) 
Jan e Mervin (meias) e  Henri-
que e Téssio (atacantes). 

O árbitro do jogo é Ro-
berto Lima, auxiliado por 
Oberto Santos e Luiz Antonio.   

O Auto Esporte realiza 
hoje, a partir das 14h, um 
“peneirão” no Estádio Evan-
dro Lélis, em Mangabeira, 
com garotos que nasceram 
no período de 94 a 96. O 
objetivo é realizar os tes-
tes todas as quartas, dando 
oportunidade a qualquer ga-
roto mostrar qualidade e ser 
aproveitado nas categorias 
de base do Clube do Povo. 

Ficará responsável pelo 
trabalho o ex-jogador Se-
verino do Ramo Maia, mais 
conhecido como Mala, que 
terá o apoio do professor de 
Educação Física, Normando 
José, além de Neto Dinamite 
e Rogério Velinho, que bus-
carão novos valores para o 
alvirrubro da capital. 

Depois da saída de Jes-
sé Reis, que foi comandar 
o Sub-20 do Botafogo, a di-
retoria fez o convite para o 
ex-supervisor automobilista, 
que ficará à frente do projeto 
em conseguir novos atletas 
para as categorias de base. 
De acordo com Maia uma 
missão importante para um 
clube que sempre valorizou 
o trabalho e que retorna com 
força total para novas desco-
bertas. 

“Quero parabenizar a 
iniciativa da diretoria e ao 
mesmo tempo fazer o possí-
vel para reforçar as divisões 
de base do Auto Esporte, que 
sempre conseguiu revelar 
jogadores para o futebol pa-
raibano. Convido os atletas 
paraibanos que desejam uma 

oportunidade para mostrar 
talento e qualidade”, frisou.   

Com relação ao Campe-
onato Paraibano de 2013, o 
ex-atacante frisou que o Auto 
tem que começar o planeja-
mento logo cedo para que 
a nova comissão técnica e o 
grupo possam trabalhar com 
mais tempo no desafio esta-
dual. 

Ele disse que o clube não 
pode cometer os erros ante-
riores, já que o tempo para se 
formar um elenco é essencial 
na disputa paraibana. 

“Futebol se faz com an-
tecedência e tempo para 
quem for comandar a equipe 
trabalhar com tranqüilida-
de. Espero que o Auto possa 
montar um time forte para 
brigar pelo título”, disse. 
Sobre o futuro na próxima 
temporada, Maia, disse que 
deseja permanecer na super-
visão - caso seja novamente 
convidado pelos dirigentes 
– uma função que exerceu no 
Campeonato Paraibano des-
te ano. “Foi uma experiência 
formidável na minha carreira 
e desejo colaborar novamen-
te com o clube”, disse. 

Este ano, o Auto Espor-
te se manteve nas disputas 
do Campeonato Paraibano 
da Primeira Divisão depois 
de vários problemas de or-
dem administrativas. Brigou 
contra o rebaixamento até a 
penúltima rodada com o Es-
porte de Patos, um dos rebai-
xados. O outro clube que caiu 
foi o Flamengo.

Clube realiza peneirão
em busca de revelações

AUTO ESPORTE Times têm até
hoje para dizer
se disputam a 
Copa São Paulo

Botafogo e Treze, repre-
sentantes da Paraíba que dis-
putarão a 44ª Copa São Paulo 
de Futebol Júnior/2013, tem 
até hoje para enviar o e-mail 
dos clubes para encaminhar 
a senha para inscrição dos 
atletas “on-line” no site da Fe-
deração Paulista de Futebol 
(www.futebolpaulista.com.
br). Poderão, no máximo, ser 
inscritos 30 atletas. Na reu-
nião do Congresso Técnico, 
realizado na sede para con-
ferência de inscrições e docu-
mentos a associação deverá 
definir os 25 atletas - nasci-
dos de 93 a 97 - que partici-
parão da disputa.    

Só atuarão na competição, 
que acontecerá no período de 
5 a 25 de janeiro/2013, atletas 
previamente registrados pelos 
clubes e que tenham seu regis-
tro publicado no BID da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) até o último dia 18 de 
setembro.  Os participantes te-
rão direito a hospedagem, ali-
mentação e transporte interno 
para no máximo 25 pessoas. 
É obrigatório do convite até o 
prazo máximo das 18h de hoje. 
Após esta data não será aceito 
a inscrição do clube. Para o 
coordenador executivo, Paulo 
Mayeda, afirmou que o clube 
está providenciando para que 
o alvinegro esteja apto para o 
desafio. 

Já o Treze está na mesma 
situação, providenciando os 
detalhes para que o clube não 
tenha prejuízo. 

O Treze pode fazer as 
estreias do zagueiro Adal-
berto e do lateral esquerdo 
Celico, diante do Fortale-
za-CE, no próximo sábado, 
às 16h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, pela 
14ª rodada do grupo A da 
Série C do Brasileiro. Os dois 
novos contratados que esta-
vam defendendo o Centro 
Sportivo Alagoano (CSA
-AL), durante a Série D do 
Campeonato Brasileiro, são 
velhos conhecidos da torci-
da paraibana. 

O primeiro atuou pelo 
Sousa no Estadual deste 
ano, com passagem pelo 
Campinense na Série D, 
depois se transferiu para o 
time alagoano, enquanto 

o segundo foi bicampeão 
pelo Galo da Borborema 
(2010 e 2011), com passa-
gem pelo CSA-AL, retornan-
do ao alvinegro serrano. 

A grande expectativa é 
com relação às contratações 
de um volante e um meia, 
que podem acontecer até 
amanhã, já que existem vá-
rios nomes agendados com 
a diretoria.  Para o diretor 
de futebol, Josimar Bar-
bosa, o Joba, o Treze vem 
reforçando os setores que 
estão carentes, buscando 
colocar à disposição atletas 
de bom nível para deixar a 
equipe mais forte na com-
petição. 

“São contratações que 
estavam nos planos e esta-

mos apenas colocando em 
prática para os próximos 
jogos. São atletas experien-
tes e conhecidos da torcida, 
que chegam para colaborar 
com o restante do grupo a 
buscar o tão sonhado acesso 
a Série B de 2013”, avaliou. 

Dentro de campo o 
treinador Marcelo Vilar rea-
liza hoje à tarde, no Estádio 
Presidente Vargas, o pri-
meiro coletivo da semana, 
quando começará a definir 
os onze que enfrentarão os 
cearenses. Além dos novos 
reforços o comandante tre-
zeano terá os retornos de 
Márcio Garcia (zagueiro), e 
Everton César (volante), que 
não participaram da derro-
ta para o Cuiabá-MT. 

adalberto e celico podem ser
novidades diante do Fortaleza

SÉRIE C

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTO: Carlinhus Marques

Além de enfrentar o Treze na briga pelo título, o CSP terá também o Botafogo como adversário na Copa Paraíba Sub-21 deste ano

O técnico 
Marcelo 
Villar terá 
mais opções 
no jogo do 
próximo 
domingo 
no estádio 
Amigão

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de setembro de 2012

NACIONAL
& Mundo

Ronaldinho volta a jogar 
no Rio e torcida promete 
muita hostilidade hoje

Reencontro com o desafeto
FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

Massagista evita
gol no Mato Grosso

Árbitro Semene no
Mundial de 2014

O Ponta Porã venceu o Coxim por 
1 a 0, e o jogo no Mato Grosso do Sul está 
se tornando famoso mundialmente. Não 
pelo resultado, mas sim pelo fato de um 
massagista ter invadido o campo e evitado 
uma chance de gol do time coxinense que iria 
empatar o jogo, mas o massagista Alzemiro 
não deixou nos instantes finais da partida, 
quando Elder Paiva fez bela jogada individual 
e iria marcar o gol, sendo impedido por 
Alzemiro que apareceu de surpresa. 

A Fifa divulgou ontem a lista com os 
52 árbitros pré-selecionados para a Copa 
do Mundo de 2014, que acontece no Brasil, 
com um representante do país-sede da 
competição: o paulista Wilson Luiz Seneme. 
Todos participarão de seminário em Zurique 
até o próximo dia 28. Além do brasileiro, 
outro nome de destaque na lista é o do inglês 
Howard Webb, que comandou a decisão 
da Copa da África do Sul, em 2010, entre 
Espanha e Holanda.

Curtas

Santos decide hoje
a Recopa na Vila

A última chance santista de levantar 
outro troféu no ano do centenário será hoje, 
às 19h, no Pacaembu, quando o time decide 
o título da Recopa Sul-Americana contra a 
Universidad de Chile. Depois de empatar sem 
gols em Santiago, no Chile, no último dia 22 
de agosto, o Peixe depende de uma vitória 
simples para conseguir a conquista. Instável 
no Brasileirão, com 33 pontos, dificilmente 
conseguirá vaga na Libertadores de 2013, 
a conquista ganha ainda mais força.

Palmeiras precisa
de sete vitórias

Venda de ingressos
atrapalha brasileiros

Para escapar da queda no 
Campeonato Brasileiro, a comissão técnica 
do Palmeiras faz as contas e considera que 
o número mágico é de 44 pontos. A meta 
é feita em cima do que os matemáticos 
consideram uma margem ideal para não ficar 
nas últimas quatro posições, sempre levando 
em consideração a média dos últimos 
torneios. Para que o objetivo seja cumprido, 
são necessárias sete vitórias nos 12 jogos 
que ainda restam. 

A indefinição de três dos sete 
participantes do Mundial de Clubes da 
Fifa, sobretudo das equipes asiáticas, tem 
travado a liberação dos lotes de ingresso 
para o torneio, que será disputado em 
dezembro. A venda dos bilhetes pelo site 
da entidade máxima do futebol tem gerado 
reclamações de torcedores brasileiros, que 
se queixam da falta de informações sobre a 
quantidade de assentos e sobre as datas em 
que serão disponibilizados. 

Jogadores do Zenit
não falam com Hulk

O início da passagem do atacante 
brasileiro Hulk na Rússia não está sendo 
dos melhores, pelo menos fora de campo. O 
jornal russo Izvestia informa que diversos 
jogadores do Zenit se recusam a falar com o 
atleta, contratação mais cara do clube para 
a temporada. De acordo com a publicação, 
os jogadores do Zenit não ficaram feliz com a 
milionária contratação de Hulk, episódio que 
explodiu na última semana, quando o meia 
Denisov teria disparado contra o brasileiro em 
uma sessão de treinamento, sendo afastado 
da partida contra o Krylya Sovetov. 

Após acusações, promes-
sas de “bala de canhão” e muito 
ataque nos bastidores na luta 
travada com Ronaldinho Gaú-
cho desde sua saída do clube 
em maio, o Flamengo quer paz 
para o reencontro hoje, às 22 
horas, no Engenhão, diante do 
Atlético-MG. O discurso ameno 
do rubro-negro e a tentativa de 
minimizar o duelo, no entanto, 
não encontram eco no lado do 
jogador do Atlético-MG. Inco-
modado com a maneira como 
deixou a Gávea e com a perse-
guição sofrida a partir daquele 
momento, o jogador vê o due-
lo como uma guerra e fez um 
pacto com seus companheiros 
de time pedindo uma vitória 
como resposta aos cariocas.

Mesmo dizendo à impren-
sa que a partida adiada pelo 
Campeonato Brasileiro será 
“apenas mais uma”, Ronaldi-
nho não esconde nos bastido-
res a preocupação em conse-
guir um bom resultado diante 
do antigo clube. A ideia do ex-
camisa 10 rubro-negro é mos-
trar, principalmente aos man-
datários do clube da Gávea, que 
deveria ter sido tratado melhor 
para render o que sabe dentro 
de campo.

Em reunião com os joga-
dores atleticanos na noite do 
último domingo e em discurso 
reforçado na Cidade do Galo 
na segunda, ele lembrou o de-
sempenho do time mineiro na 
vitória por 1 a 0 sobre o trico-
lor gaúcho no início de julho e 
ressaltou que esta será a dis-
puta mais importante do ano 
para ele.

Ainda que Ronaldinho 
insista que é apenas mais um 
jogo e o Flamengo evite polê-
micas sobre a partida, a Polícia 
Militar do Rio de Janeiro pre-
para um verdadeiro “esquema 
de guerra” para garantir a se-
gurança no reencontro entre o 
ex-camisa 10 e o rubro-negro. 
Entre oficiais do batalhão pró-
ximo ao Engenhão, policiais do 
Grupamento Especial de Poli-
ciamento em Estádio - GEPE e 
membros da tropa de choque, 
a PM irá contar com aproxima-
damente 500 homens para a 
ocasião

O espírito de batalha, con-
tudo, ficará apenas do lado do 
Atlético-MG. Pelo menos é o 
que garante o Flamengo. “Ro-
naldo é parceiro, amigo. Não 
tem essa de duelo especial. 
Os problemas dele foram ad-
ministrativos, sem qualquer 
ligação com os jogadores em 
campo”, analisou o lateral Léo 
Moura. “O encontro para nós 
está em segundo plano. Temos 
outras preocupações. Não vou 
nem citar isso nas minhas con-
versas. Isso não é necessário. 
Os jogadores sabem diferen-
ciar uma situação da outra”, 
minimizou Dorival Júnior.

Para mostrar a paz no 
reencontro, o clube destacou 
até mesmo um efetivo maior 
de seguranças para cuidar da 
movimentação do ônibus que 
transportará a delegação do 
Atlético-MG no Engenhão.

De fato, se não chega a 
ser uma guerra para os ru-
bro-negros, a partida contra 
o Atlético-MG é uma decisão. 
Na rodada que passará a ter 
o mesmo número de jogos de 
todos os outros times da com-
petição, o Flamengo precisa 
desesperadamente de uma vi-
tória para abrir oito pontos de 
vantagem da zona da degola e 
afastar o fantasma do rebaixa-
mento chegando à 10ª coloca-
ção na tabela.

Ronaldinho vai reencontrar Flamengo no Engenhão e quer uma vitória como resposta ao clima de rivalidade prometido pela torcida

FOTOS: Divulgação

Kléber tem presença confirmada no jogo de hoje pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

São Paulo enfrenta a LDU de Loja
pelas oitavas da Copa Sul-Americana

 Viagem cansativa, cam-
po acanhado, pressão de tor-
cida, equipe desconhecida. O 
São Paulo voltará a respirar 
o clima da Libertadores 
hoje às 22 horas, na partida 
contra a LDU de Loja, do 
Equador, pelas oitavas de 
final da Copa Sul-Americana. 
O adversário já surpreendeu 
na fase anterior ao elimi-
nar o Nacional, do Uruguai, 
uma das equipes mais tradi-
cionais do continente, e 
quer aprontar novamente 
diante do Tricolor, que vê 
na Copa Sul-Americana o 
único caminho para tentar 
acabar com o jejum de títu-
los que começou em 2009. 
Isso porque no Campeonato 
Brasileiro, a diferença para 

o líder Fluminense é de 14 
pontos. Capitão da equipe, 
o goleiro Rogério Ceni acom-
panhou com atenção aos 
dois duelos da equipe equa-
toriana diante do Nacional. 
E revelou que o time terá 
muito trabalho pela frente.

“É um bom adversário. 
A equipe joga em um campo 
pequeno, o estádio é acanha-
do. Eles usam bastante a co-
brança do lateral direto para 
a área, e a bola parada é mui-
to forte. Na minha opinião, 
apesar da maior tradição do 
Nacional, eles mereceram a 
classificação, porque foram 
mais competitivos, principal-
mente no duelo realizado no 
Uruguai”ressaltou o camisa 1 
da equipe do Morumbi.

Grêmio terá três desfalques diante
do Barcelona hoje em Guayaquil

O Grêmio enfrenta o 
Barcelona-EQU às 22h de 
hoje, em Guayaquil pelo jogo 
de ida das oitavas de final da 

Copa Sul-Americana. Van-
derlei Luxemburgo já tinha 
uma baixa e, no domingo 
passado perdeu outros dois 

jogadores. No empate com o 
Atlético-MG, em Belo Hori-
zonte, Zé Roberto machucou 
a panturrilha esquerda. Gil-

berto Silva será poupado por 
desgaste físico. E, suspenso, 
Pará completa a trinca de 
ausências.

Para o atacante Kléber, 
o Grêmio deve se dedicar 
ao máximo no torneio 
sul-americano:

“A gente sabe que é com-
plicado mudar o foco de uma 
competição a outra, mas 
tem de desligar. A viagem foi 
longa e houve desgaste, mas 
temos grandes chances na 
Sul-Americana. É um título 
e também dá vaga na Liber-
tadores”, disse.

A direção e Vanderlei 
Luxemburgo pensam da 
mesma forma. Tudo está 
sendo feito para largar em 
vantagem na disputa de 
vaga às quartas de final.

“A Sul-Americana é priori-
dade. Fretamos avião e viemos 
com o que tenho de melhor. 
Temos que fazer um bom 
resultado” disse Luxa.

E por falar ainda no 
atacante Kléber, ele foi sus-
penso pelo STJD por uma 
partida, já cumprida, e está 
liberado para atuar no Bra-
sileirão. O jogador corria 
o risco pegar um gancho 
de até 12 jogos, ficando 
fora de praticamente todo 
o restante do campeonato.

Rogério Ceni vê qualidades no adversário de hoje no Equador
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Estado convoca 488 agentes
segurança penitenciária

O Governo do Estado 
convoca hoje os últimos 
488 aprovados no con-
curso público, realizado 
em 2008, para o cargo de 
Agente de Segurança Pe-
nitenciária. A lista foi pu-
blicada no Diário Oficial.

O concurso foi reali-
zado em 2008 e ofereceu 
2000 vagas. De acordo 
com a secretária de Estado 
da Administração, os con-
vocados devem aguardar a 
nomeação para tomar pos-
se, o que deve acontecer 
até o final desta semana. 

Após a nomeação no 
Diário Oficial, os apro-
vados terão 30 dias para 
tomar posse. Para a no-
meação os novos agentes 
devem apresentar a por-
taria de nomeação, laudo 
da Junta Médica do Es-
tado além dos documen-
tos previstos no edital do 

concurso. A lista completa 
pode ser acessada atra-
vés do site www.paraiba.
pb.gov.br/administracao.

Com a convocação 
dos Agentes de Seguran-
ça Penitenciária sobe 
para 4.357 o número de 
concursados convocados 
pelo governador Ricardo 
Coutinho desde que assu-
miu a gestão. De acordo 
com dados da Sead, foram 
3.869 novos servidores 
na administração direta e 
indireta somados aos 488 
agentes convocados hoje.

Compromisso
Para a secretária de 

Estado da Administração 
Livânia Farias, o governo 
sempre esteve atento a si-
tuação dos concursados. 
“Nós temos o compro-
misso de realizar concur-
sos dentro da demanda e 
sempre regulamentados 
pela situação financeira 
do Estado e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal”, dis-
se a secretária.

Foto: Assembleia Legislativa

SEBASTIÃO CLAUDINO DOS SANTOS – CPF Nº 953.806.714-20, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Pro-
paganda Volante Eleitoral – CARAVAM – Placa: MNH-5355-PB – Percurso: Mamanguape e Região 
e até 150 km da Sede do Município. Processo: 2012-007033/TEC/AA-1814.

NAZA EX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – CNPJ Nº 10.940.525/0001-60, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O. Nº 2050/10 
– TRANSP. GLP – Em Todo Estado da Paraíba, HUG-4119, MOU – 1572, NQC-5363, MMR-9541, 
MNI-9163, NQH-4810, HZR-4703, NPX-3186, OEZ-1827, OFA-5319, OEZ-8195, NQE-0210, OFC-
0589. Processo: 2012-007031/TEC/LO-3807.

TARCISIO CARLOS DE SOUSA – CPF Nº 132.228.134-34, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – GM – VERANEIO – Placa: MMV-2098-PB – Percurso: Rio Tinto – PB e 
Região até 150 km/Sede SUDEMA. Processo: 2012-007034/TEC/AA-1815.

FARMÁCIA SÃO MATEUS LTDA – ME CNPJ Nº 35.503.820/0001-80, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 3653/2010 – Comércio varejista de produtos farmacêuticos AC-40m² - Alto do Mateus 
– João Pessoa – PB. Processo: 2012-007035/TEC/LO-3808.

TERMELÉTRICA TERMOPOWER VI S/A – CNPJ Nº 10.502.707/0001-50, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Ni-
velamento de solo em terreno de 17,71ha – AC: 177.189,19m² - Bairro Popular – Santa Rita – PB. 
Processo: 2012-007032/TEC/AA-1813.

COWBOY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
14.027.002/0001-89, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2904/2012 em João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e Diesel) 
e lubrificante, na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes – Nº 47 Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2011-004417/TEC/LO-1485.

AMELIA GUEDES UCHOA NETA – CNPJ/CPF Nº 522.097.764-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3083/2012 
em João Pessoa, 31 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Laboratório de 
Aquicultura para Produção de Pós Larva de Camarão e Alevinos de Peixes, na Rua Eugenio de Souza 
Falcão S/N – Ponta de Lucena – Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 2012-003988/TEC/LI-1547.

A parceria entre Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
e o Governo do Estado será 
retomada próximo dia 15 de 
outubro para a distribuição 
de alimentos dentro do Pro-
grama Pão e Leite. Até lá, os 
órgãos vão trabalhar em con-
junto para preparar a estru-
tura de entrega dos produtos. 
Isso foi o que ficou acertado 
na reunião, realizada ontem 
na Assembleia Legislativa, da 
Comissão Especial criada para 
tratar dos problemas referen-
tes ao programa.

A reunião coordenada 
pelo deputado Trócolli Júnior 
(PMDB) teve como objetivo 
encontrar soluções para a ma-
nutenção do convênio entre a 
Prefeitura Municipal e a Fun-
dação de Ação Comunitária 
(FAC). “As duas partes entra-
ram em acordo, o que signifi-
ca que a reunião foi produtiva. 
Mais uma vez a ALPB soube 
interferir positivamente em 
ações que beneficiam o povo 
paraibano”, ressaltou.

Durante a discussão, o 
presidente da Fundação de 
Ação Comunitária (FAC), Ra-
malho Leite, alegou que Go-
verno do Estado não tem pre-

tensões de cancelar a parceria, 
mas que ela só poderá ser re-
novada após o período eleito-
ral. “Nós vamos fazer a reno-
vação após as eleições, pois 
temos consciência de que não 
temos problemas em locais de 
distribuição coordenados pela 
prefeitura”, frisou.

Ramalho Leite disse ainda 
que a distribuição do leite em 
João Pessoa já está acontecen-
do, porém apenas nos locais 
fiscalizados pela FAC. “Estamos 
distribuindo o leite em 32 pos-
tos da cidade e a medida que 
for aumentando a captação, 
aumentaremos a distribuição”.

Segundo o secretário Exe-
cutivo do Desenvolvimento 
Humano, Lau Siqueira, a não 
renovação do convênio tam-
bém ocorreu com outros mu-
nicípios do Estado. “Suspen-
demos outras cidades, como 
Caaporã, por exemplo, devido 
ao mau uso. Nesta época de 
eleição temos que tomar algu-
mas atitudes para que o servi-
ço não seja utilizado em troca 
de votos. É apenas uma pre-
venção”, destacou.

O secretário de Desenvol-
vimento Social do Município, 
Antônio Jácome, questionou a 

retirada dos freezers dos pon-
tos de distribuição cedidos pela 
prefeitura. Mas o presidente da 
FAC garantiu que todos os apa-
relhos retirados seriam recolo-
cados.

Após o entendimento, os 
representantes da comissão 
entraram em acordo e garanti-
ram que a população não deve-
rá ser prejudicada. “Considero 
a proposta de retomarmos a 
parceria a partir do dia 15 de 
outubro. Porém, vamos conti-
nuar com a equipe da prefeitu-
ra nos pontos para monitorar 
o que está sendo realizado”, 
afirmou o secretário Antônio 
Jácome.

Estavam presentes na 
reunião os deputados Trócolli 
Júnior (PMDB) e Jutay Me-
neses (PRB), o secretário de 
Desenvolvimento Social do 
Município, Antônio Jácome; 
o Secretário Executivo do De-
senvolvimento Humano, Lau 
Siqueira; o presidente da Fun-
dação de Ação Comunitária, 
Ramalho Leite; o coordenador 
do programa Pão e Leite em 
João Pessoa, Ricardo Almei-
da e a Diretora de Segurança 
Alimentar do Município, Aline 
Martins.

A 2º edição do Festival do 
Turismo de João Pessoa, que 
acontece sexta-feira (28) e sá-
bado (29),  abre as portas do 
novo Centro de Convenções e 
coloca a Paraíba em evidência 
no turismo nacional. Nesta 
edição são esperados cerca 
de 500 agentes de viagens 
locais, da Bahia, Sergipe, Ala-
goas, Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte e Ceará. Mais de 
100 expositores vão divulgar 
novos destinos; companhias 
aéreas; empreendimentos 
hoteleiros, de alimentação, 
compras e lazer; serviços.

O evento é uma iniciati-
va dos empresários Cláudio 
Júnior e de Breno Mesquita 
e tem o apoio do governo do 
Estado, por intermédio da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), trade, prefei-
tura da capital, SEBRAE-PB, 
Fecomércio-PB, Convention 
& Visitors Bureau de João 
Pessoa e outras entidades. 
Confirmaram presenças os 
representantes das principais 
agências, operadoras e conso-
lidadoras do Nordeste.

O livro “A Cegueira da 
Justiça – Diálogo Iconográ-
fico entre Arte e Direito”, 
de autoria do professor da 
UFPB e Procurador Marcí-
lio Franca, foi escolhido um 
dos dez melhores livros ju-
rídicos do ano e é finalista 
do tradicional Prêmio Ja-
buti 2012, conferido pela 
Câmara Brasileira do Livro 
(CBL).

A lista dos finalistas da 
54ª edição do Prêmio Jabu-
ti inclui nomes de gigantes 
do mercado editorial bra-
sileiro como Dalton Trevi-
san, Rubem Fonseca, Lygia 
Fagundes Telles, Ana Maria 
Machado e Affonso Romano 
de Sant'Anna.

Indicado na categoria 
Direito, “A Cegueira da Jus-
tiça – Diálogo Iconográfico 
entre Arte e Direito”, publi-
cado pela Editora Fabris, de 
Porto Alegre, faz uma análi-
se profunda de imagens da 
Deusa da Justiça em cerca 
de 30 obras de arte, entre 
desenhos, pinturas e escul-
turas de diversas épocas e 
estilos. A obra mostra por-
que muitas vezes a Justiça 
foi representada com uma 
venda nos olhos.

O livro resultou de al-
gumas temporadas de es-
tudos de Marcílio Franca na 
Europa e nos Estados Uni-
dos, entre os anos de 2006 
e 2011, e tem recebido críti-
cas positivas no Brasil e no 
exterior. Marcílio Franca é 
Professor da Faculdade de 
Direito da UFPB, campus 
de João Pessoa, pós-Doutor 
em Direito pelo Instituto 
Universitário Europeu de 
Florença (Itália) e sub-pro-
curador Geral do Ministério 
Público junto ao Tribunal 
de Contas da Paraíba.

O consumidor da Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa está mais confian-
te em setembro. O nível de 
confiança, em comparação 
a agosto, registrou alta de 
1,26% neste mês, atingindo 
146,55 pontos. A Pesquisa 
do Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) é realiza-
da pelo Instituto Fecomércio 
de Pesquisas Econômicas e 
Sociais da Paraíba (IFEP).

Na comparação anual, 
também houve alta, 2,51%. 
O ICC passou de 142,96 
pontos em setembro de 
2011 para 146,55 em se-
tembro deste ano. É impor-
tante lembrar que a escala 
que mede a confiança do 
consumidor varia de 0 a 
200 pontos. Abaixo de 100 
pontos é considerado pessi-
mismo e, acima deste nível, 
indica otimismo.     

“Esta elevação no índi-
ce de confiança do consu-
midor pode ser atribuída, 
em parte, ao surgimento 
das novas vagas temporá-
rias que serão ofertadas 
no período natalino. Além 
desse fator, a proximidade 
das eleições faz com que 
os consumidores criem ex-
pectativas de melhora que 
influenciam positivamen-
te no nível de confiança do 

consumidor”, analisou o 
presidente da Fecomércio 
Paraíba, Marconi Medeiros.

Na análise por gênero, 
tanto os homens (1,39%) 
como as mulheres (1,00%) 
estão mais confiantes. O nível 
de confiança dos homens re-
gistrou 146,01 pontos neste 
mês e o das mulheres 147,10. 
Na avaliação por escolari-
dade, o ICC subiu mais entre 
os que concluíram o Ensino 
Médio (1,62%), passando 
de 144,34 pontos em agos-
to/2012 para 146,68 pontos 
em setembro. E, na análise 
por renda, os consumidores 
que recebem entre três e qua-
tro salários mínimos foram os 
que mais expandiram a con-
fiança, alta de 2,19%.

A pesquisa compreen-
de dois sub-indicadores: 
Índice das Condições Eco-
nômicas Atuais (ICEA) e 
Índice de Expectativa do 
Consumidor (IEC). Os re-
sultados dos dois índices 
influenciaram positivamen-
te o ICC em setembro. O 
ICEA, que mensura o senti-
mento do consumidor em 
relação à sua situação atual, 
registrou um aumento de 
1,58%. Já o IEC, que mede a 
confiança em relação à sua 
situação futura, apresentou 
uma alta de 0,99%. 

Em reunião ontem na Assembleia, Comissão definiu o reinício dos trablalhos para o dia 15 de outubro

Professor da 
PB tem livro 
indicado ao 
Prêmio Jabuti

2º Festival de 
Turismo tem 
início nesta 
sexta-feira

Pão e Leite: parceria entre 
Estado e PMJP é retomadaÍndice de confiança

do consumidor cresce

joão pessoa

publicidade institucional

TRE considera propaganda legal
A propaganda institucio-

nal divulgada pelo Governo do 
Estado em homenagem aos 
427 anos da cidade de João Pes-
soa é legal e não possui caráter 
eleitoral.  Essa foi a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), ontem, ao 
dar provimento a recurso elei-
toral interposto pela Procura-
doria Geral do Estado (PGE-
-PB), contra representação 
eleitoral movida pela coligação 
‘Por Amor a João Pessoa Sem-
pre’ para retirada dos outdoors 
divulgados em homenagem ao 
aniversário da Capital paraiba-
na, alegando que eles caracteri-
zavam propaganda eleitoral su-
bliminar em favor da candidata 
do PSB, Estela Bezerra.

A Corte Eleitoral acatou os 
argumentos apresentados pelo 

procurador-geral adjunto, Wla-
dimir Romanuiuc Neto, que fez 
a sustentação oral em defesa do 
Estado durante o julgamento 
do recurso, de que todo o mate-
rial publicitário divulgado pelo 
Governo do Estado tem caráter 
institucional e não tem cunho 
eleitoral.

O juiz Tércio Chaves de 
Moura, que atuou como rela-
tor do processo, entendeu que 
a propaganda questionada não 
poderia ser caracterizada como 
sendo de cunho eleitoral ou 
como mensagem subliminar 
em favor de candidato do PSB 
pelo simples fato da cor colo-
cada no número 4 ser laranja. 
Ele ressaltou que os outros nú-
meros tinham outras cores: o 2 
era vermelho e o 7 era verde, 
de forma que, se fosse assim, 

estariam beneficiando outros 
candidatos.

Os demais integrantes da 
Corte, com exceção do juiz João 
Bosco Medeiros, acompanha-
ram o voto do relator, que deu 
provimento ao recurso eleito-
ral interposto pela PGE e ates-
tou a legalidade da publicidade 
institucional realizada pelo Es-
tado em alusão ao aniversário 
de 427 anos de João Pessoa.

O procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, des-
tacou a importância da deci-
são da Corte Eleitoral, a qual 
reafirma o trabalho que vem 
sendo realizado pela PGE para 
representação do Estado na 
esfera judicial e para o devido 
cumprimento da legislação e 
dos princípios que norteiam a 
administração pública.

Lista saiu hoje no Diário
oficial e nomeação será 
feita até o fim de semana



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: TRANSPORTADORA TRAVASSOS LTDA
CPF/CNPJ....: 024224966/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            203,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049429
Responsavel.: TRANSPORTADORA TRAVASSOS LTDA
CPF/CNPJ....: 024224966/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            203,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049430
Responsavel.: TRANSPORTADORA TRAVASSOS LTDA
CPF/CNPJ....: 024224966/0001-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            203,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049431
Responsavel.: WELLINGTON LINO DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 015527314/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.577,50
Cedente.....: NORDESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049337
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,  26/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

EDITAL DE PRAÇA

EDT.0004.000006-7/2012/SC
O Doutor GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 10ª VARA, 

NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA 4ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA 
GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que no dia 
e hora abaixo designado, na sede da Justiça Federal, na localizado na Rua Edgard Vilarim Meira, 
s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, serão realizadas 1ª e 2ª PRAÇA para venda do bem imóvel 
penhorado nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  nº 0031676-30.1900.4.05.8201, 
classe 98, movida por/pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em face de(o)(a) PNEUS 
TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ANATILDE ALVES TEIXEIRA, ANTONIO TEIXEIRA 
DE CARVALHO JUNIOR, JOAO ALBERTO ALVES TEIXEIRA, ADJACIRA SOBREIRA DE CAS-
TRO TEIXEIRA. Os bem(ns) será(ão) vendido(s) a quem melhor preço oferecer, não inferior ao 
valor da avaliação. Não havendo licitantes na 1ª data designada, ocorrerá a segunda praça, e o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) a quem melhor preço oferecer, desde que não seja considerado vil 
e pago de uma só vez.

1ª Praça – 16/10/2012 às 09h00
2ª Praça – 26/10/2012 às 09h00
IMÓVEL: 01 (uma) casa com área total construída de 350,00 m2, avaliado(a) em R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais), situado na Rua Ouro Branco, 578, Palmeira, nesta. Referido bem tem 
como depositário(a) o(a) Sr(a). ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR, com endereço na(o) 
na Rua Ouro Branco, 578, Palmeira, nesta.

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mais precisamente do(a) 
devedor(a)(es)(s) PNEUS TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ANATILDE ALVES TEIXEIRA, 
ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR, JOAO ALBERTO ALVES TEIXEIRA, ADJACIRA 
SOBREIRA DE CASTRO TEIXEIRA, na pessoa de seu representante legal, Sr(a). PAULO SOUTO 
CAMILO, que ficam de logo INTIMADOS, vai este Edital afixado no local de costume e publicado na 
forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 4ª Vara Federal, aos 04 de setembro de 2012, na 
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba04 de setembro de 2012. Eu,  ANTONIO BARBOSA 
DE LIMA NETO, Técnico Judiciário, o digitei. E eu,  ALEXANDRE MORICONI CORRÊA, Diretor de 
Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo.

Juiz Federal GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA
Substituto da 10ª Vara, no exercício da titularidade da 4ª Vara Federal/PB

EDITAL DE PRAÇA

EDT.0004.000005-2/2012/SC
O Doutor GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 10ª VARA, 

NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA 4ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA 
GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que 
no dia e hora abaixo designado, na sede da Justiça Federal, na localizado na Rua Edgard Vilarim 
Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, serão realizadas 1ª e 2ª PRAÇA para venda do bem 
imóvel penhorado nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0006990-66.2000.4.05.8201, 
classe 229, movida por/pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em face de(o)(a) ANTONIO 
TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ANATILDE ALVES TEIXEIRA. Os bem(ns) será(ão) vendido(s) 
a quem melhor preço oferecer, não inferior ao valor da avaliação. Não havendo licitantes na 1ª data 
designada, ocorrerá a segunda praça, e o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) a quem melhor preço 
oferecer, desde que não seja considerado vil e pago de uma só vez.

1ª Praça – 16/10/2012 às 09h00
2ª Praça – 26/10/2012 às 09h00
IMÓVEL: 01 (uma) casa com área total construída de 350,00 m2, avaliado(a) em R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais), situado na Rua Ouro Branco, 578, Palmeira, nesta. Referido bem tem 
como depositário(a) o(a) Sr(a). ANATILDE ALVES TEIXEIRA, com endereço na(o) na Rua Ouro 
Branco, 578, Palmeira, nesta.

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mais precisamente do(a) 
devedor(a)(es)(s) ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ANATILDE ALVES TEIXEIRA, 
na pessoa de seu representante legal, Sr(a). MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS, que ficam de 
logo INTIMADOS, vai este Edital afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e 
passado pela Secretaria da 4ª Vara Federal, aos 04 de setembro de 2012, na cidade de Campina 
Grande, Estado da Paraíba. Eu,  ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO, Técnico Judiciário, o digitei. 
E eu, ALEXANDRE MORICONI CORRÊA, Diretor de Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo.

Juiz Federal GILVÂNKLIM MARQUES DE LIMA
Substituto da 10ª Vara, no exercício da titularidade da 4ª Vara Federal/PB

Responsavel.: CONSTRUSONHOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013486052/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049288
Responsavel.: HOMSS SIST. ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,83
Cedente.....: R F T LOGISTICA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049131
Responsavel.: JOAO TRAJANO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 105992454-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,00
Cedente.....: SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS DE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049024
Responsavel.: PAULO SERGIO NAVARRO S FILHO
CPF/CNPJ....: 008332244-25
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          3.447,06
Cedente.....: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE 
ATIVOS
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO 
DE ATIVOS
Protocolo...: 2012 - 048866

     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

Protocolo...: 2012 - 049281
Responsavel.: JOELSON ALVES DE LIMA JUNIOR ME
CPF/CNPJ....: 014601953/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.414,94
Cedente.....: POSTO ALTERNATIVA DE COMBUS-
TIVEL E
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049039
Responsavel.: JOSE DE MARIA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 013079372/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            468,00
Cedente.....: CIA BRASILEIRA LACTICINIOS CBL
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049084
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJ
CPF/CNPJ....: 000128244/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,67
Cedente.....: FONTANELLA TRANSPORTES LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048989
Responsavel.: MAYARA RAMOS FERNANDES
CPF/CNPJ....: 014977430/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,44
Cedente.....: LEBOM ALIMENTOS SA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048909
Responsavel.: NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE H
CPF/CNPJ....: 013823366/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,40
Cedente.....: TOTALPARTS AR COND REFR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048951
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,52
Cedente.....: EUROBRAS CONST MET
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048959
Responsavel.: QUEIROS & QUEIROS LTDA
CPF/CNPJ....: 009241817/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.321,40
Cedente.....: A. C. P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048132
Responsavel.: QUEIROS & QUEIROS LTDA
CPF/CNPJ....: 009241817/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.280,60
Cedente.....: A. C. P. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048127
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 deProtesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  26/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

RAFER TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA -  CNPJ 16.314.791/0001-64. Situada na 
rua Silveira Martins, nº 17, Saboeiro Salvador-BA. Torna público que requereu à SUDEMA-Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para Transporte 
de resíduos perigosos classe I e II no âmbito do Estado da Paraíba, atendendo o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do órgão.

POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA - CNPJ/CPF: 07.384.493/0001-50 Torna público requereu 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma de Licença de Operação, 
sob numero de processo  2012-006905, em João Pessoa, 20 de SETEMBRO 2012. Para a ativi-
dade de: Transporte de combustíveis em geral 01 caminhão placa: MOJ – 4054 – PB. PERCUSO: 
Cabedelo/Princesa Isabel - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2012
PROCESSO: Pregão Presencial nº 050/2012. OBJETO: Aquisição de materiais gráficos diversos. 

ABERTURA: 25.09.12 as 14:00h. JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público. DATA: 21.09.12.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE No 12-01597-5
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 10 de outubro de 2012, às 09:00 
horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 065/2012. Objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de locação de 37 (trinta e sete) veículos utilitários 
tipo Pick-up, cabine simples, sem motorista, quilometragem livre e seguro total, sem franquia, 
destinados a Sede Central e aos Regionais da CAGEPA, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital 
ou obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

 
João Pessoa, 25 de setembro de 2012.

João Santos de Menezes
Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 002/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 002/2012, tipo Menor 
Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de serviços de obra 
de engenharia para Construção da Promotoria de Justiça da Comarca de Cabedelo/PB, Município 
de Cabedelo/PB. A sessão pública será realizada dia 15/10/2012 às 09:00 horas. Local: Sala de 
Licitações, 1º andar, Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de 
Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital 
no horário das 08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 
horas no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mp.pb.gov.br. Outras informações 
pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 25 de setembro de 2012.

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS  JUNIOR
Presidente COPLI

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF No 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação de Licença de Instalação n° 1313/2010 para implantação de melhorias no Sistema de 
Abastecimento da cidade de Solânea. Município – SOLÂNEA UF: PB: Processo: 2012-006987/
TEC/LI-1665

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF No 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação de Licença de Instalação n° 2901/2010 para implantação do Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água Alcantil e Riacho de Santo Antonio. Município – ALCANTIL E RIACHO DE 
SANTO ANTONIO UF: PB: Processo: 2012-006990/TEC/LI-1666

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF No 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação de Licença de Instalação n° 2583/2010 para implantação da ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água de Santa Rita/Tibiri e Marcos Moura. Município – SANTA RITA UF: PB: 
Processo: 2012-006992/TEC/LI-1667

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF No 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação de Licença de Instalação n°1458/2011 para ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água da cidade de Patos. Município – PATOS UF: PB: Processo: 2012-006993/TEC/LI-1668

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO No 003/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço 
nº 003/2012, tipo Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: 
Contratação de serviços de engenharia para Construção de Almoxarifado e Manutenção 
da Promotoria de Justiça Distrital de Mangabeira, Município de João Pessoa/PB. A sessão 
pública será realizada dia 17/10/2012 às 09:00 horas. Local: Sala de Licitações, 1º andar, 
Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada 
à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário das 
08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas no 
endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mp.pb.gov.br. Outras informações pelo 
fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 25 de setembro de 2012.

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS  JUNIOR
Presidente COPLI

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 
lavrada no Livro 428, às fls. 33, em data de 12.11.2008, no Cartório Serviço Notarial 10o Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante a Sra. ROSIMAI-
RE DE LIMA COSTA, e parte outorgada o Sr. JOSÉ PAULINO COSTA NETO. João Pessoa-Pb.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

AVISO
TOMADA DE PREÇO No 005/2012.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da 

Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que a empresa CEDRO ENGENHARIA 
LTDA, impetrou recurso contra o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preço nº. 005/2012. 
Aos interessados que queiram apresentar contrarrazões, o mesmo encontra-se a disposição na 
Prefeitura Municipal. Sendo que a data da abertura das propostas ficará suspenso até o julgamento 
do recurso e das eventuais contrarrazões. Nestes são os termos. Publique-se e registre.

Água Branca/PB, 25 de setembro de 2012.

JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS
PRESIDENTE DA C.P.L

AVISO DE LICITAÇÃO
(ALTERAÇÃO NO EDITAL)

PREGÃO No 001/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO ADM. No 00016.018676/2012-0
DATA DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11/07/2012
DATA DA LICITAÇÃO:  onde se lê 04/10/2012 leia-se 08/10/2012
REGISTRO CGE No: 4889/2012

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA-DETRAN Torna 
público que fará realizar através do Pregoeiro e sua equipe de apoio devidamente designados, 
onde se lê: as 10 horas do dia 04 de outubro de 2012, leia-se: as 14 horas do dia 08 de outubro de 
2012 no local onde funciona a CPL situado na Rua Emília Batista Celane, SN, Mangabeira, João 
Pessoa-PB., licitação modalidade Pregão, do tipo menor preço por item para: aquisição de aparelhos 
de ar condicionado modelo split e suas devidas instalações, destinados ao DETRAN/PB, situado 
em João Pessoa/PB, conforme anexo I do Edital. Fundamento legal: Lei Federal N. 10.520/2002, 
Decreto Estadual N. 24.649/2003, Decreto Federal N. 3.555/2000, Lei Complementar N. 123/2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei N. 8.666, de 21/06/93. Informações e cópia completa do edital 
poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado no 
horário de expediente normal de 08:00 á 12:00 e de 14:00 ás 18:00hs., ou pelo site: www.detran.
pb.gov.br, ou ainda pelo telefone: (083) 3216-2593.

João Pessoa, 25 de setembro de 2012.

ANDRÉ MARTINS PEREIRA NETO
Pregoeiro

VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
Av. Umbuzeiro, 750 – Manaira – João Pessoa - PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam pelo o presente edital convocado todos trabalhadores da VERTICAL ENGENHARIA E INCOR-

PORAÇÕES LTDA – LUNA PLAZA, para participarem da Assembleia Geral que será realizado no dia 27 de 
Setembro do corrente ano no canteiro de obra LUNA PLAZA as 09:30hs da manhã na Rua. CASSIMIRO DE 
ABREU, SN – JARDIM LUNA, nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante da categoria 
laboral, para tratar da seguinte pauta: Jornada de Trabalho para o dia 29/09/2012.

Joabson Santos Nobrega
  Recursos Humanos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00044/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Outubro de 2012, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para locação de impressoras, 
para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 25 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00045/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Outubro de 2012, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de 
urnas funerárias, destinados ao município de Nazarezinho - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 25 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 00046/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio 

Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Outubro de 2012, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais perma-
nentes para atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 25 de Setembro de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

Responsavel.: ANTONIO FERNANDO ALVARES 
CALABRIA
CPF/CNPJ....: 260919687-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.453,32
Cedente.....: UNIDADE ENGENHARIA LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049298
Responsavel.: ALDENICE DAMASIO
CPF/CNPJ....: 055784654-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$              7,79
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049097
Responsavel.: ELIZABETH BARBOSA CASSIMIRO
CPF/CNPJ....: 005202686/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.125,56
Cedente.....: ZANOTTI PACATUBA INDUSTRIA E 
COMERC
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049241
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            188,00
Cedente.....: ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049059
Responsavel.: H E T COMERCIO DE P H E D LTDA ME
CPF/CNPJ....: 003442087/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             51,72
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDU-
OS PB L
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048876
Responsavel.: HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAU-
DE LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.060,00
Cedente.....: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048397
Responsavel.: JUTAY MENEZES GOMES
CPF/CNPJ....: 514094965-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.196,29
Cedente.....: POSTO ALTERNATIVA DE COMBUS-
TIVEL E
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049038
Responsavel.: JC RESTAURANTE LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015558423/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Cedente.....: MM CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB

EDITAL DE LOTEAMENTO

O Sr. Domício Monteiro da Silva, infra-assinado, na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca de Pilar-PB, por virtude da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os interessados que a Empresa COINPA – CONSTRUTORA E INDÚSTRIA 
DE PREMOLDADOS PARAÍDA – LTDA, com sede na Avenida BR 230, Km 12, nº 11034, Edifício 
Casa Nova Center, Sala 301, Loteamento Costa Verde, Cabedelo-PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
07.323.388/0001-00, representada pelo seu sócio administrador o Sr. LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 
NETO, portador do CPF/MF nº 675.567.284-04, na qualidade de proprietário do imóvel infra descrito, 
depositou neste Serviço os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal nº 6.766, 
de 19/12/1979, para o registro do Loteamento denominado “NOVA PILAR” situado na propriedade 
Granja São Severino, em uma área urbana, possuindo os seguintes limites: Ao Norte, com terras 
pertencente a Manoel Alves de Araújo Lins;  Ao Sul, com terras de D’emilton Alcântara de Medeiros 
Júnior e outros; ao Leste, com terras da ‘Fazenda Oiteiro’, pertencentes a Dona Clóris Monteiro 
Vieira de Melo; a Oeste, com a PB-48, que liga a cidade de Pilar a Café do Vento; com título de 
propriedade devidamente inscrito no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pilar-PB,  no Livro 
2-I, folhas 50, matrícula 1.353, com área total de 118.892,00 m² (100%), área de lotes: 76.447,55 
m² (64,29%), área verde: 12.250,00 m² (10,30%) e área de ruas: 30.194,45 m² (25,41%), número 
de quadras: 26, número de lotes: 486, todos devidamente caracterizados no Memorial Descritivo 
e Planta Baixa, assinada pelo arquiteto Frankie D. M. Brito – CREA 1600245145, aprovada pela 
Prefeitura Municipal de Pilar, conforme alvará de licença de aprovação, que fica arquivada nesta 
serventia extrajudicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que 
será publicado, 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 nº 
6.766/79. Eu, Domício Monteiro da Silva, Oficial do Registro de Imóveis e seus anexos da comarca 
de Pilar-PB, editei o presente e subscrevi. Pilar(PB), 06 de setembro de 2012.

DOMÍCIO MONTEIRO DA SILVA.
TABELIÃO E OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 284/2012
                    
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 16/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina, frango e peixe, destinado a Secretaria de 
Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01554-4

João pessoa, 25 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

                                          Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                      Comissão de Licitações
                                              Extrato  de  Dispensa de Licitação
O presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Cabaceiras-PB, em cumprimento ao 

despacho proferido pelo Sr. Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Dis-
pensa  a seguir: Processo nº 32/2012 - Dispensa nº 01 - Autuação: 05/09/012  -  Sessão: 12/09/012, 
às 15:00 horas. Objeto: contratação de empresas p/ fornecimento de:  tubos/conexões e peças p/ 
trator. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93,  art. 24, IV. Cabaceiras, 25/09/ 2012 - Marcos Vinicius A. 
Cavalcante - Presidente – CPL.Ratifico, o ato de Dispensa de licitação, conforme despacho con-
tido no processo nº 32/2012, Dispensa nº  01, autorizando a contratação das empresas: Plasnog 
Indústria de Artefatos Plásticos Nogueira Ltda– CNPJ: 03.349.766/0001 - 74 Valor estimado máximo 
proposto R$ 6.900,00. Só Tratores Comércio de Peças e Implementos Agrícolas Ltda – CNPJ: 
10.759.850/0001 – 21 – Valor estimado máximo proposto: R$ 4.500,00. Cabaceiras,13/09/2012.-
-Ricardo Jorge de Farias Aires - Prefeito.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 15.02.12.512 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2012
DATA DE ABERTURA: 08/10/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01618-7
OBJETO AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE INCOLOR PARA ATENDER A GERÊNCIA 

OPERACIONAL DA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 010 – Tesouro do Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 25 de setembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 25.06.12.522 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2012
DATA DE ABERTURA: 08/10/2012 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01615-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS, 

COM FORNECIMENTO DE AUDITÓRIO, ALMOÇO, COFFEE BREAK, SALAS, SONORIZAÇÃO 
E IMAGEM, PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE II.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 010 - TESOURO DO ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 25 de setembro de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados, que por conveniência e oportunidade da Administração, fica 
adiada a sessão de abertura da Concorrência Nº 002/2012, que tem por objetivo a PERMISSÃO 
DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE 02 
(DOIS) BOX, LOCALIZADOS 01 (UM) NA PRAÇA ADOLFO MAYER e 01 (UM) NO GINÁSIO DE 
ESPORTE “O NETÃO”, para o dia 03/10/2012, as 12:30. A cópia do Edital permanece inalterada, 
podendo ser obtida no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações através do 
Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 12h30min.

Sumé, 25 de setembro de 2012.
BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO para co-

nhecimento dos interessados, que por conveniência e oportunidade da Administração, fica adiada a 
sessão de abertura da Concorrência Concorrência Nº 003/2012, que tem por objetivo a PERMISSÃO 
DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE 01 
(UM) PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO 
DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO). para o dia 03/10/2012, as 13:45. A cópia do Edital permanece 
inalterada, podendo ser obtida no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações 
através do Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 12h30min.

Sumé, 25 de setembro de 2012.
BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA

Presidente da CPL

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 09/12
Registro CGE Nº 12-00984-2
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA  Nº 09/12, que após análise detalhada nos documentos 
que compõem as propostas de preços dos Lotes I e II, respaldada na legislação vigente e Edital da 
licitação em epígrafe, o resultado do julgamento por lote. No Lote I, Firmas classificadas em ordem 
crescente: 1º lugar: R. FURLANI ENGENHARIA LTDA - Valor Global R$ 35.209.982,29,  2º lugar: 
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor Global R$ 35.608.102,88, 3º lugar: ESSE–ENGENHA-
RIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - Valor Global R$ 36.100.709,38, 4º lugar: 
CONSTRUTORA AGRA LTDA - Valor Global R$ 36.287.256,47 (Valor corrigido pela CPL, respaldada 
no item 9.3 e alíneas b e c da Cláusula 9.0 do edital), 5º lugar: CONSTRUTORA MARQUISE S/A – 
Valor Global R$ 38.787.426,07 e 6º lugar:  EIT CONSTRUÇÕES S/A – Valor Global R$ 40.332.634,46. 
Firma desclassificada: CONSTRUTORA ARTEC S/A – Valor Global R$ 35.757.421,45 por desatender 
a cláusula 10.0 subitem 10.5.1 do edital (apresentou para os itens de códigos 11.000.00/11.000.01 
e 11.000.03, preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) preço(s) unitário(s) constante(s) do orçamento 
básico do DER/PB). No Lote II, Firmas classificadas em ordem crescente: 1º lugar: CONSTRUTORA 
ARTEC S/A – Valor Global R$ 27.199.925,63 (Valor corrigido pela CPL, respaldada no item 9.3 
e alínea c , da Cláusula 9.0 do edital),  2º lugar: R. FURLANI ENGENHARIA LTDA - Valor Global 
R$ 27.270.646,90, 3º lugar: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA – Valor Global R$ 
27.461.058,82, 4º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - Valor Global R$ 27.511.087,58, 5º 
lugar: ESSE–ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - Valor Global R$ 
28.250.659,70, 6º lugar: CONSTRUTORA MARQUISE S/A – Valor Global R$ 30.017.172,17 e 7º 
lugar: EIT CONSTRUÇÕES S/A – Valor Global R$ 31.273.224,76.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 25 de setembro de 2012.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANGELO MAXIMO COUTINHO, CNPJ: 10.949.959/0001-21, torna publico que requereu á SUDEMA 
(superintendência de administração do Meio Ambiente), autorização de: LICENÇA DE OPERAÇÃO 
( L.O), Referente ao processo de nº: 2012-007014, para: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PA-
NIFICAÇÃO, situado na: RUA SENADOR JOSÉ AMERICO, 99 – CENTRO, município de: SANTA 
RITA – PB – CEP: 58.300-970.

MARIA JUVINETE ANACLETO– Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
–  CARRO  SAVEIRO  – PLACA – MOV 1181 – JOCA CLAUDINO/PB, - PROCESSO DE Nº 2012-
007052/TEC/AA-1822

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Pré-
via, para Pavimentação Asfáltica da Rodovia Anel do Cariri, situada nas Rodovias PB264, PB240, 
PB224, PB196, PB186 e PB214.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Pavimentação Asfáltica da Rodovia da Reintegração, situada nas Rodovias PB228 / PB252.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 3675/2012 em João Pessoa, 24 de Setembro de 2012 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-101, Trecho Entron-
camento PB-097/Matinhas, com extensão de 06 km, contemplando terraplanagem, pavimentação, 
obras de contenção, drenagem, obras d’artes e áreas de empréstimo. Na(o) – RODOVIA PB-101: 
ENTRONCAMENTO BR-097/MATINHAS Município:– UF: PB. Processo: 2010-004122/TEC/LI-0425.

LUCIA DE FATIMA LEITE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 952.263.114-00, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3668/2012 
em João Pessoa, 21 de setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multi-
familiar com 04 Unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), 
na Rua Oscar Lopes Machado, QD 124, LT 248, PARATIBE – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-004183/TEC/LO-0949.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS IDEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.151.051/0001-00, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Autorização Ambiental, para a atividade de: Transportes de sub-produto de cervejaria, 
na Rodovia BR 101 km 08 S/N Município: CONDE – PB. Processo: 2012-006961/TEC/AA-1792.
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