
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
22o  Mín.

34o   Máx.
18o  Mín.

36o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,034 (compra) R$ 2,034 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,010 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,619 (compra) R$ 2,622 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

02h23

14h51

2.3m

baixa

baixa

20h47

08h34

0.4m

0.3m

l Grupo Madalena Moog lança CD sábado na Praça Anthenor Navarro 
 
l Congresso Nacional de Análise Existencial vai acontecer na UEPB 
 
l Cia de Teatro Oxente apresenta a peça Anáguas amanhã no Santa Roza
 
l UFPB inscreve até sexta-feira para 2a Feira de Engenharia Elétrica

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

PB vai receber investimentos 
de R$ 570 mi de dez empresas

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ano CXIX
Número 205

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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G. G. Carsan 
lança livro sobre 
Tex, o cowboy 
dos quadrinhos

Pão e Leite: 
AL aprova 
acordo feito 
pelo Governo

Empregos 
com carteira 
assinada na PB
crescem 8,3%

João Lobo abre 
hoje o projeto 
Across Lens 
no Recife

PágINA 5 PágINA 18 PágINA 13

PágINA 8

Altura

2.3m

Campanha eleitoral acirrada faz 
juiz ordenar toque de recolher

EM SOUSA

A Paraíba deve receber 
investimentos na ordem 
de R$ 570 milhões de 
várias empresas. As indús-
trias vão se instalar em seis 
municípios do Estado. Os 
projetos foram aprovados 
pelo Fain. PágINA 4

PágINA 17

FOTO: Divulgação FOTO: Secom-PB

Unidade educacional, que será construída na Avenida Hilton Souto Maior, terá 11 salas de aulas, auditório, biblioteca e laboratórios 

Fábricas de vários setores, como produção de cimento, vidros e higiene pessoal, vão gerar centenas de empregos diretos

Mangabeira vai ganhar Escola Técnica
O governador Ricardo Coutinho autorizou ontem o início da construção da Escola Técnica 
de Mangabeira que terá investimentos de R$ 7,2 mi e oferecerá 1,2 mil vagas. PágINA 25



O Dia do Idoso é comemorado no 
Brasil no dia 1º de outubro e tem como 
objetivo a valorização da longa jorna-
da dos mais velhos. Até o ano de 2006, 
esta data era celebrada no dia 27 de se-
tembro, hoje, portanto,  mas em razão 
da criação do estatuto do idoso em 1º 
de outubro, a data foi transferida para 
coincidir com a aprovação da nova lei.  

Não faz mal que o comemoremos 
antes. Afinal, refletir sobre o idoso é 
pensar o preconceito em relação às 
pessoas da terceira idade. Trata-se de 
tarefa social da maior importância. 
Existe um adesivo de carro que, quem 
ainda não viu, deveria ter visto. Ele 
tem uma frase forte, irônica, e de uma 
inteligência a toda prova. Diz o seguin-
te: “Velho é o seu preconceito”. E não 
é verdade? Existe coisa mais fora de 
propósito, mais cheirando a mofo do 
que isso?

Deveríamos, isso sim, tentar pe-
gar dos mais velhos a experiência e 
sabedoria de vida que anos de luta e 
observação os ajudaram a ter. Que tal 
nos deixarmos contagiar por essa ba-
gagem de conhecimento para virmos a 
ser, quem sabe, jovens e adultos mais 
interessantes e respeitáveis? Respei-
tar e ouvir o idoso é respeitar a nós 
mesmos.

O número de idosos no planeta 
jamais foi tão grande em toda a histó-
ria. O contingente de idosos daqui a 30 
anos vai representar 40% da popula-
ção dos países mais desenvolvidos ou 
mesmo aqueles em desenvolvimento, 
onde se enquadra o Brasil.  Em 2050, 
a expectativa de vida nos países de-
senvolvidos será de 87,5 anos para os 
homens e 92,5 para as mulheres (con-

tra 70,6 e 78,4 anos em 1998). Já nos 
países em desenvolvimento, será de 82 
anos para homens e 86 para mulheres, 
ou seja, 21 anos a mais do que hoje, 
que é de 62,1 e 65,2.

Como podemos perceber, dian-
te dessas informações, o número de 
idosos tende a aumentar em escala 
mundial. Mas por que esse aumento 
acontece? Isto se deve, principalmen-
te, à redução na taxa de fecundidade. A 
mulher, sob a influência das mudanças 
sociais que ocorreram a partir da dé-
cada de 60, trouxe com ela alterações 
que vieram a afetar o emprego, a edu-
cação e ainda o casamento. 

Nos dias atuais, essa mulher tem 
a metade dos filhos que a geração de 
sua mãe costumava ter. Mas não só a 
medicina preventiva e também pro-
gramas voltados para a qualidade de 
vida contribuem para isso. Sem falar 
nas baixas taxas de mortalidade in-
fantil ou prematura, aumentando a 
esperança de vida, devido a uma nu-
trição adequada, saneamento e trata-
mento de água ou pelo uso de vacinas 
e antibióticos.  

Até 2025, o Brasil será o sexto país 
do mundo com o maior número de pes-
soas idosas. Pelo menos segundo da-
dos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Daí o alerta ao governo brasilei-
ro para a necessidade de se criar, o mais 
rápido possível, políticas sociais que 
preparem a sociedade para essa reali-
dade.  

Para além dos números, o que 
ressalta disso tudo é que aprender a 
conviver com os mais velhos, mais do 
que uma opção, é hoje uma agradável 
necessidade.

Um candidato a suplente de vereador 
veio cabalar meu voto. 

– O que é que você vai querer ser 
quando eu for eleito? A Paraíba e a Prefei-
tura precisam de você – disse o candidato 
a suplente.

Passei em revista os cargos que po-
deriam me interessar. Não achei nenhum, 
pois já sou aposentado e não quero outro 
emprego, a não ser este de articulista de 
A União.

– Quero não, camarada. Pode dar seu 
emprego a outro.

Mas o aspirante a suplente era insis-
tente.

– Não é você quem precisa, mas a 
cidade e a Paraíba que precisam de você 
– insistia, querendo me seduzir, como é 
próprio de muitos políticos.

Aí eu me lembrei daquele poema 
de Cassiano Ricardo, em que ele faz uma 
brincadeira com um dos sonetos de 
Machado de Assis. O soneto é aquele em 
que Machado diz que o sol queria ser um 
vaga-lume. Cassiano glosou o soneto mais 
ou menos assim:

“Pode o sol querer ser um simples 
vaga-lume.

Eu, não. Eu quero ser é ministro da 
Aeronáutica.”

Onde está esse poema-piada? Talvez 
em “Jeremias sem chorar”, não me lembro 
mais – pois, como o príncipe Philipe da 
Inglaterra disse recentemente, ao comple-
tar 90 anos: “estou perdendo a memória, 
esquecendo nomes”. Eu também estou. 
Tempo desses encontrei um colega e con-
terrâneo, e ele me perguntou: – “Não está 
me reconhecendo?”

Eu estava reconhecendo o cara, só 
não me lembrava do nome, que não che-
gava à memória.

O príncipe ganhou da rainha, como 
presente de aniversário, o título e o cargo 
de Primeiro Lorde do Almirantado, que já 
foram dela e de Winston Churchill. 

Aí eu me lembrei da oferta do su-
plente e telefonei para ele, dizendo que 
queria ser Primeiro Lorde do Almiran-
tado. Pois o cara respondeu na hora: “Tá 
nomeado!” 

O que será do príncipe Philipe?

Editorial

Um
 Pá-pé-pio

  O tempo dos idosos  

O suplente

Martinho Moreira Franco Sitônio Pinto
Jornalista

martinhomoreira.franco@bol.com.br
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com
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“A grande vantagem do jingle é que, por ser música, acaba tendo um 
expressivo poder de ‘recall’, as pessoas ouvem e não esquecem”.

Tempo desses encontrei um colega e conterrâneo, e ele me 
perguntou: – “Não está me reconhecendo?”
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UN
É necessário que o Nordeste 
cresça 2,5% acima do PIB na-
cional, durante 20 anos, para 
obter a confluência de estágios 
de desenvolvimento”. Este é o 
diagnóstico do superintendente 
da Sudene, Paes Landim, durante 
o  Fórum de Debates “O Nordeste 
e a Nova Economia”, promovido 
pela Agência Dinheiro Vivo.
Para ele, é preciso elevar a políti-
ca de desenvolvimento regional 
como política de Estado, ao invés 
de política de governo. “O desen-
volvimento do Nordeste deve ser 
uma causa nacional. Não haverá 
um Nordeste progressista com 
um Semiárido em regime semi-
feudal”, sentenciou. 

Enquanto até agora o pedido 
de Tropas Federais nas elei-
ções restringe-se, apenas, a 
Campina Grande,  a violência 
ganha corpo  no Sertão,  in-
clusive com assassinatos. A 
Polícia  toma  precauções, mas 
não consegue conter os âni-
mos exaltados em campanha.

Tem col igação fazendo “car-
reata informal”  nos f ins de 
semana em locais  proibidos, 
na Capital  João Pessoa,  bur-
lando a  f iscal ização e  con-
gestionando o tráfego.  Nessa 
reta f inal  de campanha elei-
toral  a  tendência  é  se acen-
tuarem os abusos. 

Tem candidato a prefeito 
transmitindo a impressão de 
ter o dom da onipresença, por 
aparecer em mais de um local 
ao mesmo tempo. 
Não é nada disso! 
O irmão gêmeo está trabalhando 
dobrado. Se fosse eleito, haveria 
dois prefeitos? 

O Banco do Nordeste está convocando candidatos aprovados no concurso 
de 2010, para analistas bancários, técnicos e especialistas. Porém, não 
divulgou a relação dos nomes e a convocação está sendo feita via tele-
grama,  “obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candi-
datos”. BNB alega que não tem autorização dos aprovados para divulgar 
os nomes. Meio estranho...  

TAXA DA SALVAÇÃO

TEMPO QUENTE

ABUSO O CLONE

BNB CONVOCA

MALA SEM ALÇA

A Energisa teve seu recurso ne-
gado pela ANEEL, na tentativa 
de  derrubar o Auto de Infração 
nº 61/2012, lavrado pela Supe-
rintendência de Fiscalização Eco-
nômica e Financeira. A empresa 
de energia sofreu penalidade de 
multa em decorrência da inadim-
plência no envio do Relatório de 
Informações Trimestrais.
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Assim como a fé, segundo a canção 
de Gil, não costuma “faiá”, o jingle da 
Casa Pio não “fáia” quando se aproxima 
o Dia da Criança. É o meu predileto. E de 
certa forma dos meus cinco filhos, quan-
do crianças, e ainda dos meus seis netos 
- quatro dos quais, hoje, adolescentes. 
Admito que os filhos e os próprios 
netos crescidinhos talvez nem mais se 
deliciem tanto com a melodia. As duas 
netas pirralhas, entretanto, saboreiam 
letra e música com o mesmo gostinho 
que o avô continua a curtir quando ouve 
os primeiros acordes do “Pá-pé-pio”.  E 
olhem que a musiquinha é de 1985, ano 
de estreia do comercial na tevê! 

Curioso diante desse histórico 
familiar, descobri que o compositor do 
jingle, Bartolomeu Neves, morreu em 
2009, consagrado como autor da mais 
famosa criação da publicidade cearen-
se - Bartolomeu era do Ceará, como a 
própria  Casa Pio, fundada em 1928, em 
Fortaleza, por Pio Rodrigues, pioneiro 
do varejo calçadista na cidade. Anos 
depois, a empresa passou a fazer parte 
do Grupo C. Rolim, com raízes paraiba-
nas nas Cajazeiras do Padre Rolim... mas 
essa é outra história. As lojas do grupo 
funcionam atualmente  no Ceará, na 
Paraíba e em Pernambuco.

Bom, com relação à técnica do 
jingle, andei consultando um trabalho 
da pesquisadora Maria Clara Monteiro, 
graduada em Gestão de Recursos Huma-
nos pela Universidade de Pirassununga 
(SP), para quem esse produto, quando 
dirigido à infância, possui a capacidade 

de permanecer na mente do consumi-
dor. Batata! A doutora Maria Clara não 
poderia ter sido mais (desculpem) clara. 
Eu e as minhas netinhas (uma das quais, 
acreditem, tem o nome de Maria Clara) 
estamos aqui mesmo para comprovar a 
tese. E o comercial da Casa Pio também 
não me deixa fora do ar.

Sim, mas, afinal, o que tem esse 
tal jingle para dispor da minha predi-
leção? Sei lá! Talvez seja pelo clima de 
festa infantil, que é sempre encantador, 
ainda mais quando embalado pelo ritmo 
contagiante da melodia e da edição. Sem 
contar os elementos cenográficos que 
valorizam as cores e luzes da ambienta-
ção. Na versão que entrou no ar este ano 
(com pequenas variações com relação 
às de outras temporadas), as imagens de 
um parque de diversões são arrebata-
doras. Ou há quem resista a uma criança 
montando cavalinho num carrossel em 
movimento?

O publicitário Rafael Sampaio, 
colaborador do Portal da Propaganda, 
resume muito bem a ópera de uma peça 
como a da Casa Pio: “A grande vantagem 
do jingle é que, por ser música, acaba 
tendo um expressivo poder de ‘recall’, 
pois é aquilo que a sabedoria popular 
chama ‘chiclete de orelha’. As pessoas 
ouvem e não esquecem. Assobiam ou 
cantam e guardam o tema consigo. O 
jingle é algo que fica, como provam as 
peças veiculadas durante um período e 
tiradas do ar, mas que muitos e muitos 
anos depois ainda são lembradas pelos 
consumidores.”  Falou e disse. 

Todos os aposentados do 
Estado estão recebendo 
material de propaganda do 
candidato do PMDB à Pre-
feitura de João Pessoa. Não 
deve ser legal este proce-
dimento, visto  essa “mala 
direta” deve estar usando 
um arquivo público.
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EXCLUSIVO

Jonson Lustosa 
Empresário

Abrir uma franquia 
é um bom negócio

Foi através do 
Sebrae que nós 
conseguimos 
padronizar a 
empresa e todos 
os produtos

m negócio bom para quem quer entrar no mercado é a fran-
quia empresarial. Um sistema pelo qual uma empresa cede a 
outro empreendedor o direito no uso da marca ou patente, 
distribuição de produtos ou serviços e uso de tecnologia de 
implantação e administração do negócio. Os franqueados 
compram conhecimentos e pagam para usar os métodos 
e a marca do franqueador, ou seja, assumem a operação 
de um negócio já testado e de sucesso comprovado e com 
uma marca conhecida no mercado. Na Paraíba, pequenos 
empresários que implantaram seu comércio com o apoio do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba 
(Sebrae/PB), estão se expandido e se tornando franqueado-
res em outros Estados. Um desses é a Tartaruga Burguer, 
uma empresa que nasceu no município de Cabedelo e que 
hoje desponta no mercado oferecendo a estrutura para 
seus franqueados. Na entrevista a seguir, Jonson Lusto-
sa, diretor executivo da empresa, fala sobre o sucesso do 
empreendimento e revela que o apoio do Sebrae foi decisivo 
para que a empresa se torna-se uma franqueadora.

Como surgiu a ideia de cria-
ção dessa empresa?

Na verdade eu já nasci com 
tendência para o comercio de ali-
mentos. Em 2002 eu procurei abrir 
uma empresa na praia de Inter-
mares, município de Cabedelo/PB 
e, unindo o comércio ao trabalho 
realizado pela ONG Projeto Guaji-
ru de Preservação das Tartarugas 
Marinhas, nós abrimos a firma com 
o nome de Tartaruga Burguer. Nós 
iniciamos com um pequeno trai-
ler na praia de Intermares, e após 
quatro anos eu procurei o Sebrae 
e passei a ter a oportunidade de 
adquirir informações sobre como 
constituir uma empresa. Hoje as 
nossas empresas absorvem uma 
mão de obra de 32 funcionários, 
com expectativa de crescimento já 
que o mercado de sanduicheiria é 
bastante promissor.

O que mudou na empresa 
após o apoio do Sebrae?

Eu precisava de orientações 
sobre o negócio e o Sebrae foi mui-
to importante nesse momento. Foi 
através do Sebrae que nós conse-
guimos padronizar a empresa e 
todos os seus produtos, que vão 
desde o estabelecimento até as em-
balagens e a partir daí foi que nós 
encontramos um rumo melhor. En-
tão, a partir da padronização dos 
produtos de uma empresa é que 
nós podemos chegar a um nível de 
sucesso.

A que você atribui o sucesso 
do empreendimento?

Com a padronização dos nos-
sos produtos cuja especialidade 
são sanduiches e fast food, nós 
estamos sempre inovando e de-
senvolvendo produtos com alto 
padrão de qualidade, com o que há 
de melhor no mercado, o Tartaru-
ga Burguer destacou-se em pouco 
tempo, construiu e fidelizou clien-
tes em todo Nordeste, notadamen-
te os nossos irmãos paraibanos, 
pernambucanos, rio-grandenses, 

cearenses, etc. clientes estes que já 
se familiarizaram com o sabor dos 
nossos sanduiches, sucos, sorvetes, 
entre tantos outros.

Qual o diferencial dos pro-
dutos da empresa com relação 
aos demais no comércio de san-
duiches?

O diferencial não se restringe 
apenas em nossos produtos, mais 
também na nossa identificação 
com jovens e adultos que se tor-
nou ao longo dos anos referência 
em alimentação fora do lar. Os san-
duiches, sem oleosidade, com pro-
dutos selecionados rigorosamente, 
embalagens criativas, atendimento 
que encanta e padrão de qualidade 
nos colocam em destaque na mente 
dos clientes como uma experiência 
única de consumo.

Como você analisa o fato da 
empresa ter se tornado franquia 
com tão pouco tempo de existên-
cia?

Após essa formatação do Se-
brae, nós chegamos a conclusão 
que realmente estávamos prepa-
rados para entrar no mercado da 
franquia. Então, como o nosso obje-
tivo inicial foi superado nas nossas 
três lojas próprias existentes hoje 
em João Pessoa, no ano passado 
chegou o momento de transformar-
mos a empresa numa rede de fran-
quias e podermos levar aos quatro 
cantos nosso modelo de negócios. 
A meu ver, se tornar um franquea-
dor é a melhor forma de uma em-
presa continuar crescendo porque 
o sistema de franquia de hoje trou-
xe facilidades para você crescer 
no mercado concorrido existente. 
Portanto se faz necessários que nós 
tenhamos parceiros que realmente 
se dediquem porque nós estamos 
colocando uma marca no mercado 
e é necessário que essa parceria dê 
certo para que essa marca continue 
crescendo. 

Em quais Estados a empresa 
conta com franqueados?

U

A principio, nós estamos com 
franqueados em nível de Paraíba 
porque nós achamos que é impor-
tante dá um passo conforme as con-
dições que você realmente dispõe 
para cumprir com as determina-
ções das normas de um franqueado. 
Diante esses fatos, nós iniciamos o 
processo aqui na Paraíba para pos-
teriormente expandir a nossa fran-
quia em outros Estados e alcançar 
um patamar melhor.

O que é necessário para se 
tornar um franqueado na empre-
sa?

Em primeiro lugar você tem 
que gostar do que faz porque o su-
cesso da nossa empresa também 
está associado ao prazer do produ-
to que fazemos. Esse é o maior refe-
rencial de identificação com a nossa 
clientela e se você não agarrar isso 
com muito êxito, você não conse-
gue oferecer o referencial da nossa 
empresa que é a padronização e o 
atendimento personalizado. 

Além desse fato, o crescimento 
no Nordeste a um rítmo chinês faz 
da nossa região um celeiro de opor-
tunidades. Portanto a estratégia 
de crescimento das franquias pas-
sa pelas grandes e médias cidades 
nordestinas o que nos tornará em 
cinco anos uma das maiores redes 
de franquia de alimentação do Bra-

sil.

Quais são os serviços ofere-
cidos pela empresa ao franque-
ado?

O nosso atendimento ao fran-
queado é feito antes da abertura da 
franquia quando entramos no pro-
cesso de aprovação e assessoria na 
negociação de compra ou locação 
de ponto comercial para implanta-
ção da empresa, fornecemos ma-
nuais de implantação e operação 
da unidade, prestamos assessoria 
no projeto arquitetônico e obras 
civis com arquiteto exclusivo, en-
tramos também com assessoria de 
marketing objetivando ações de 
pré-inauguração da loja, fazemos o 
treinamento inicial do franqueado e 
seus gestores, definição e compras 
de estoque inicial, entramos com o 
recrutamento, seleção, e trei-
namento da primeira equipe 
operacional da franquia, bem 
como fazemos acompanha-
mento e suporte total da Cen-
tral de Franquias Tartaruga 
Burguer.

Existe algum tipo de 
controle no comércio do fra-
queado?

Sim, nós fazemos uma 
assessoria no gerenciamento 
de compras através da Cen-

tral de Compras Tartaruga Burguer, 
consultoria de negócios periódica e 
focada em resultados, acompanha-
mento dos funcionários através do 
Programa de Aprimoramento Con-
tínuo – PAC, assessoria em ações 
locais de marketing e vendas, ino-
vação e desenvolvimento de novos 
produtos e o apoio na gestão admi-
nistrativa e financeira da unidade.

A empresa ainda conta com 
o apoio do Sebrae após se tornar 
franqueadora?

Com certeza. Nós precisamos 
dessa dedicação junto ao Sebrae 
porque eles tem muitas formas de 
ajudar o empresário e de melhorar 
a imagem da empresa. No momento 
nós estamos abrindo uma loja pi-
loto em Mangabeira, onde iremos 
fazer capacitação de franqueados. 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com
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Em cima da hora

Empresas vão investir R$ 570 mi na PB
Em sEis municípios

Conselho Deliberativo do Fain 
aprovou incentivos fiscais
para dez unidades no Estado

Dez empresas deverão in-
vestir mais de R$ 570 milhões 
na instalação de suas unidades 
e prorrogação de incentivos fis-
cais em seis municípios parai-
banos nos ramos de fabricação 
de cimento, higiene pessoal, 
artefatos de concreto, fabrica-
ção de vidros, entre outros. Os 
projetos foram aprovados ter-
ça-feira pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Estadual da 
Paraíba (Fain), durante reu-
nião na sede da Companhia de 
Desenvolvimento da Paraíba 
(Cinep). Os empreendimentos 
vão gerar em torno de 570 em-
pregos diretos.

Segundo o diretor de De-
senvolvimento Econômico da 
Cinep, Juliano Gorski Antônio, 
os incentivos fiscais são estí-
mulos concedidos pelo Estado 
para impulsionar e fomentar, 
por meio de parcerias com a 
iniciativa privada, determina-
dos setores e atividades in-
dustriais de relevância para a 
política econômica do Estado. 
Para concessão dos incentivos 
fiscais são analisados, dentre 
outros requisitos, a localização, 
o número de empregos gera-
dos, assim como o volume de 
investimentos aportados na 
consolidação dos empreendi-
mentos.

O grupo cimenteiro in-
ternacional Cimpor, de origem 
portuguesa, por exemplo, teve 
o seu projeto aprovado e vai 
ampliar os seus investimentos 
na Paraíba, com a construção 
de uma fábrica na cidade do 
Conde, cujos investimentos 

FOTO: João Francisco/Secom-PB

serão na ordem de mais de 
R$ 520 milhões. Serão gera-
dos 150 postos de trabalho de 
forma direta com a produção 
de 1,6 milhão de toneladas de 
cimento/ano de capacidade 
instalada. 

Segundo o gerente do pro-
jeto da Cimpor no Conde, Edu-
ardo Baumhardt, no processo 
de instalação da fábrica, que 
compreende desde os serviços 
de terraplenagem até a cons-
trução da unidade, serão gera-
dos cerca de 1.500 empregos. 
A obra deverá ser concluída 
em fevereiro de 2014. “Em par-
ceria com o Senai e Prefeitura 
Municipal, conseguimos capa-
citar mais de 150 pessoas e até 
o final da construção da fábrica 
serão treinadas mais de 800 
pessoas”, lembrou.

Ele destacou que a apro-
vação do projeto da Cimpor 
pelo Conselho Deliberativa do 
Fain é o coroamento de um 
trabalho intensivo e reconhe-
cimento importante tanto para 
o grupo, quanto para o próprio 
Estado. “Não estamos mais fa-
lando em expectativa, mas de 
concretização de um projeto 
que vamos realizar até feverei-
ro de 2014”, disse.

E comentou: “Instalar 
uma nova cimenteira na Para-
íba é um projeto que nós am-
bicionávamos há muito tempo. 
Até por termos uma fábrica 
aqui, em João Pessoa, relativa-
mente perto. Agora, finalmente 
vamos avançar nossas metas. 
A nova indústria em Caxitu, no 
município do Conde, é projeto 
muito importante para nós e 
tenho certeza que é também 
para o Estado, por conta dos 
investimentos e geração de 
empregos”.

Na fábrica em João Pes-

soa, o Grupo Cimpor tem uma 
produção de 800 mil toneladas 
de cimento por ano e emprega 
120 pessoas diretamente e 250 
de forma indireta.

Ampliação
A empresa paraibana 

Precon Artefatos de Concreto 
Ltda foi outra beneficiada pelo 
Fain e vai poder ampliar o seu 
portfólio de produtos com a fa-
bricação de tubos de concreto 
pluviais, blocos estruturantes e 
blocos para pavimentação. De 
acordo com o sócio administra-
dor da Precon, Paulo Antônio 
de Souza Borges, a unidade foi 
instalada no Distrito Industrial 
de João Pessoa em maio do ano 
passado e atua na fabricação e 

comercialização de estruturas 
pré-moldadas de concreto ar-
mado (postes para distribuição 
de energia elétrica). 

Numa área de 10 mil m², 
tem uma produção mensal de 
700 unidades, e agora, com os 
incentivos fiscais pelo Fain, vai 
conseguir dobrar a sua produ-
ção, além de fabricar, no segun-
do ano do empreendimento, 
1.500 tubos de concreto plu-
viais, e no terceiro ano, 18.500 
m² de blocos estruturantes 
(substitui tijolo de cerâmica 
nas construções civis) e a mes-
ma quantidade de blocos para 
pavimentação (calçadas, ruas, 
entre outros). 

Ele disse ainda que vai 
ampliar o número de empre-

gos de oito para 48. “Vejo com 
bons olhos a iniciativa do Go-
verno do Estado, pois preci-
samos muito desse incentivo 
para ficar na Paraíba e gerar 
desenvolvimento para o Esta-
do, que é desejo nosso. Temos 
boas perspectivas de negócios 
por conta da demanda no mer-
cado que tem recorrido a ou-
tros Estados, como o vizinho 
Pernambuco”, observou.

Fain
Esse foi o quarto encontro 

de trabalho do Conselho Deli-
berativo do Fain para aprovar 
projetos de viabilidade econô-
mica com o objetivo de impul-
sionar e fomentar o desenvol-
vimento da Paraíba. Somente 

este ano, cerca de 20 empre-
sas tiveram as suas propostas 
aprovadas. 

O conselho é composto 
por representantes das Secre-
tarias de Estado do Turismo 
e do Desenvolvimento Econô-
mico; do Planejamento e Ges-
tão; da Receita Estadual; da 
Infraestrutura; Companhia de 
Desenvolvimento da Paraíba 
(Cinep), Federação das Micro 
e Pequenas Empresas do Esta-
do da Paraíba (Femipe), Ban-
co do Nordeste (BNB), Centro 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba (Ciep), Federação das 
Indústrias do Estado da Para-
íba (Fiep) e Departamento de 
Administração de Incentivos 
(Deai) da Cinep.

A Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás), en-
cerrou o prazo para rece-
bimento de inscrições do 
concurso que vai escolher 
a sua mascote oficial. Na 
verdade, de acordo com 
o edital, as inscrições fo-
ram encerradas desde o 
dia 14 de setembro, mas a 
empresa aguardou até 25 
em virtude das propostas 
enviadas pelos Correios, 
valendo no carimbo postal 
a data estabelecida em re-
gulamento.

No total, a empresa re-
cebeu 417 inscrições de pro-
postas enviadas por estu-
dantes e escolas de todas as 
regiões da Paraíba. Alunos 
matriculados em escolas de 
Ensino Médio e Fundamen-

tal, de vários municípios pa-
raibanos, pesquisaram so-
bre o produto Gás Natural e 
enviaram suas propostas em 
desenho, texto e sugestão de 
nomes para a personagem 
que será a mascote da com-
panhia a partir da escolha 
do vencedor.

Agora, todo o material 
recebido entrará em fase de 
avaliação por uma comissão 
formada por 5 integrantes 
que deverão indicar os 10 
finalistas para escolha fi-
nal. A primeira fase passará 
por uma triagem técnica do 
formulário de inscrição. Em 
seguida, será feita a análise 
de mérito. A PBGás infor-
ma que deverá anunciar o 
resultado ainda no mês de 
outubro.

O vencedor final rece-
berá um prêmio de R$ 3 mil 
caso sejam aprovadas as 
suas duas propostas inscri-
tas, tanto do desenho como 
o nome da mascote.

Regras
De acordo com o regu-

lamento, o prêmio poderá 
ser de apenas R$ 1.500,00 
caso seja aprovado somen-
te a arte visual, sendo que a 
outra metade premiará uma 
outra proposta de melhor 
nome para a personagem. 

A empresa poderá, tam-
bém, não indicar nenhum 
vencedor, caso entenda que 
não houve proposta conso-
ante com o seu produto, as 
suas atividades e a respon-
sabilidade socioambiental.

De acordo com David 
dos Santos Mouta, diretor-
-presidente em exercício, 
esse concurso foi lançado 
não somente para escolher 
uma mascote, mas também 
para divulgar o gás natural 
em toda a Paraíba e provo-
car uma pesquisa sobre o 
produto junto aos jovens.

“Com essa iniciativa, 
procuramos estimular o ta-
lento de jovens estudantes. 
Além disso, pretendemos 
divulgar, de uma forma di-
dática para esse público 
estudantil, as aplicações 
do produto Gás Natural na 
sociedade, com orienta-
ções básicas e informativos 
esclarecedores dentro das 
unidades de ensino”, disse 
David Mouta.

Concurso cultural encerra inscrições
mascotE da pbgás

Brasília - A Polícia 
Federal (PF) informou, 
por meio de nota, que 
cumpriu ontem à tarde 
o pedido de detenção 
do diretor-geral do Goo-
gle no Brasil, Fábio José 
Silva Coelho. A detenção 
foi realizada em São Pau-
lo por determinação da 
Justiça Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul.

A detenção ocorreu 
após a empresa negar o 
cumprimento de decisões 
judiciais que determinam 
a retirada de vídeos do 
YouTube que suposta-
mente acusam um dos 
candidatos à Prefeitura 
de Campo Grande, Alci-
des Bernal (PP), de prati-
car vários crimes.

A medida foi deter-
minada pelo juiz Flávio 
Saad Perón, da 35ª Zona 
Eleitoral de Campo Gran-
de. Ele determinou a de-
tenção porque a empresa 
não cumpriu a ordem de 
retirada dos vídeos, expe-
dida na quinta-feira da 
semana passada.

Na segunda-feira 
(24), em nota, a empresa 
informou que iria recor-
rer da decisão, pois, de 
acordo com a empresa “ 
a responsabilidade dos 
vídeos postados no You-
Tube é dos usuários que 
utilizam o serviço”.

Diretor do Google no 
Brasil é detido pela PF

são paulo

Segundo a PF, o 
diretor-geral do Goo-
gle seria liberado ainda 
ontem, mas até o fecha-
mendo desta edição ele 
permanecia detido. “Por 
se tratar de um crime de 
menor potencial ofen-
sivo, apesar de trazido 
para a Polícia Federal, ele 
não permanecerá preso. 
Será lavrado um Termo 
Circunstanciado de Ocor-
rência, com a oitiva do 
conduzido e sua libera-
ção, após a assinatura do 
compromisso de compa-
recer perante a Justiça”, 
informou a nota.

O juiz também enca-
minhou ofício à Embratel 
determinando a retirada 
do site em Mato Grosso 
do Sul por 24h.

FOTO: Arquivo

Executivo estava em SP

Com os incentivos do Fain, a Precon Artefatos de Concreto pretende dobrar a produção mensal e contratar mais 40 profissionais

 Três homens foram 
presos em flagrante na ma-
nhã de ontem depois de 
tentarem furtar três cabe-
ças de gado nas proximida-
des do Assentamento Mon-
senhor Luiz Pescarmona 
em Alagoa Grande, Brejo 
paraibano. João Dantas So-
ares, Magno Felinto Gonçal-
ves e Rosivaldo Inácio de 
Oliveira estavam fugindo 
em um veículo com o rebo-
que que levava os animais 
quando foram presos pela 

Polícia Militar. Um quarto 
acusado, identificado como 
‘Gordo de Otacílio’, conse-
guiu fugiu.

De acordo com a Po-
lícia, os quatro homens 
teriam chegado à Alagoa 
Grande na terça-feira (25), 
vindos da capital, trazendo 
um reboque alugado com o 
objetivo de realizar o fur-
to dos animais. “Rosivaldo 
e Gordinho desceram do 
carro nas proximiddes do 
Assentamento e seguiram 

andando de forma a não 
chamar a atenção dos mo-
radores. Os outros dois,  
João e Magno, ficaram cir-
culando pela cidade até as 
três cabeças de gado serem 
recolhidas”, contou a dele-
gada Tatiana Matos, que re-
alizou o flagrante.

Segundo a delegada, 
os animais furtados foram 
devolvidos aos donos. Os 
presos, que foram encami-
nhados à Cadeia Pública de 
Alagoa Grande, possuem 

antecedentes criminais, in-
clusive por furto a gado.

Os moradores da loca-
lidade perceberam o furto 
e denunciaram a ação cri-
minosa à polícia. Com os 
animais recolhidos, Rosi-
valdo e Gordo voltaram ao 
assentamento para buscar 
os comparsas, momento 
este em que todos foram 
abordados pela PM. Ao per-
ceber a presença dos poli-
ciais, ‘Gordinho’ fugiu em 
direção a um matagal.

Três são presos tentando roubar gado
Em assEntamEnto no brEjo
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Arnaldo Niskier escreve 
sobre a liberdade de 
expressão
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Livro ilustrado por 
Anaclice Uchôa será 
lançado na Gamela

Exposição do paraibano 
João Lobo será aberta 
hoje no Recife
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Hoje, normas e códigos regem como um indivíduo 
deve se comportar em uma sociedade. Mas já hou-
ve uma época em que muitas terras eram tidas 
como sem lei e o senso de justiça era determina-
do pelas simples decisões de homens sem toga 
alguma. Um desses era um cowboy norte-ame-
ricano chamado Tex Willer, um 
justiceiro que combatia 

malfeitores, vilões e assaltantes e que 
buscava sempre a solução mais justa 
na época do faroeste dos bandidos com 
lenço amarrado no rosto.

Personagem criado para os quadri-
nhos pelos italianos Giovanni Luigi Bonelli e 
Aurelio Gallepini em 1948, o cowboy completa 
64 anos no próximo domingo. Para iniciar as co-
memorações da data, o fã paraibano G. G. Carsan lança 
hoje, na Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa, 
às 19h, o seu segundo livro sobre a história, intitulado Tex no 
Brasil – Justiça à Qualquer Preço, que tem como mote justamente 
a relação dele com o senso do justo.

Diferente dos heróis que existiam naquela época, Tex surgiu 
como um homem duro, sem papas-na-língua. Sem hesitações, 
julgando as pessoas com um único olhar, não foi um personagem 
criado para as crianças, mas para um público mais maduro. Na 
realidade, Tex é um justiceiro decidido, capaz de agir fora da lei se 
a situação o exigir tal comportamento. E é essa relação de justiça 
que fez Carsan escrever o livro que será lançado hoje.

“Justiça era feita diferente de hoje. Tex era o responsável 
pela ordem. Era ele quem fazia a própria lei, de acordo com 
a necessidade do momento. Era um homem sensível e 
não importava quem estava do outro lado que ele 
agia da mesma forma”, disse Carsan. “Mas esse 
livro não fica só nisso. Eu também falo das 
coleções, faço alguns questionamentos 
sobre as aventuras que são meio fora 
de contextos, sobre os roteiros e 
desenhos”, completou.

A primeira publicação de 
Carsan sobre Tex foi há dois 
anos e se parece mais com um 
manual de como entender a 
história, uma bíblia sobre o 
cowboy. Nessa primeira obra, 
ele buscou colocar em 300 
páginas todas as referências 

G. G. Carsan lança hoje na Fundação Casa de José Américo, 
na capital, livro sobre Tex Willer, o cowboy dos quadrinhos

G. G. Carsan 
começou a 

colecionar revistas 
Tex aos dez anos e 

a paixão pelo 
cowboy continua 

até hoje

O herói pelos olhos do fã

possíveis sobre o protagonista, sobre personagens parceiros, vilões, curiosidades de edições, guia e 
resumos de histórias. Além de muitos desenhos. Também se dispôs a revelar os desafios de ser fã de 
uma série tão antiga - a mais longeva série de Western (Faroeste) existente -, com números raros e 
tão valiosíssimos quanto.

“Sou colecionador desde garoto. Na Itália, de onde surgiu o Tex, existem mais de cem livros sobre o 
personagem, mas no Brasil não existia um. Eu resolvi então fazer o livro, gostei de escrever e ai comecei. 

Como tinha muito o que falar, guardei material para esta segunda publicação e já tenho uma terceira 
em mente, que só devo lançar daqui a dois anos, em 2014”, disse Carsan.

Carsan é colecionador desde os dez anos de idade, tal como revela, e 
teve o primeiro contato com o ranger Tex quando pegou para folhear a 
edição 45. Tratava-se de uma continuação e ele se interessou para saber 
como aquela história havia começado. Surgiu a paixão neste momento. 
A coleção propriamente dita, no entanto, começou com o número 65 ‘ A 

flor da morte’,  mas ele conseguiu arranjar todas as publicações anteriores.
“Quando eu comecei a colecionar, já tinha lido antes, mas ainda não 

tinha decidido colecioná-las. A história 45, a primeira que tive contato, é 
uma das melhores na minha opinião, porque tem várias passagens da vida 

pessoal dele”, disse.
Ao todo, G. G. Carsan tem mais de 1.100 revistas do Tex e lotam toda uma sala 

em sua casa, em João Pessoa. Fanático pelo personagem, também tem pôsters, itens, 
acessórios e até um fantasia fidedigna ao desenho, que, inclusive, já recebeu prêmio na 

penúltima edição do HQPB, em 2011, como melhor cosplay. Já viajou o país inteiro para 
divulgar seu primeiro livro, falar sobre o personagem e é uma das referências brasileiras 

sobre o assunto.
 Neste segundo livro de Carsan, há um presente especial. Sete renomados artistas 

dos quadrinhos produziram o Tex ao modo de ver deles. Entre os desenhistas, os paraibanos 
Jack Hebert, Mike Deodato e Emir Ribeiro.

 “No meu primeiro livro, coloquei mais de cem ilustrações de autores oficiais. 
Desta vez, pedi a vários desenhistas que fizessem o Tex para mim, sete deles 

me atenderam e as visões deles do personagem ilustram cada 
capítulo”, disse Carsan.

Para adquirir o livro, que tem 230 páginas, 
basta enviar um email para querolivrotex@

gerafoto.com e custa R$ 40 e o frete, mais 
R$ 5.

Tex aniversaria em 30 de se-
tembro e no Brasil comemora-se o 

Dia Nacional do Tex, em que os 
colecionadores participam de 

eventos e se confraternizam 
pela internet. Este ano 

estão homenageando 
o editor e roteirista 

Sergio Bonelli (faleci-
do em 26 setembro 

2011), responsá-
vel por Tex ter so-

brevivido tanto 
tempo,  com 
mens ag ens 
e desenhos 
realizados 
por pessoas 
de diversos 
países.
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Vivências

Quem não conhece o assunto em profundidade 
pode ser levado a cometer equívocos de interpreta-
ção.  A Academia Brasileira de Letras, como faz há 
cinco anos, cede seus espaços gratuitamente ao filó-
logo Adauto Novaes para a realização de seminários 
sobre o pensamento.  Dessa vez, o tema era “Arte, sexo 
e pornografia”, com a conferência do professor Jorge 
Coli, da Unicamp.

Logo no começo, ele chamou a atenção de “pes-
soas sensíveis” para a exibição de slides chocantes e 
ainda disse: “Em geral, são proibidos para pessoas de 
menos de 18 anos.” Alguns espectadores deixaram 
o teatro, carregando filhos menores de idade pelo 
braço.  O responsável pelo site da Academia, exibido 
publicamente no horário das 19 horas, ao ver as pri-
meiras cenas do dito “espetáculo”, em que se incluía 
uma farta exibição de cenas indecentes, algumas 
delas protagonizadas pela conhecida Cicciolina, pediu 
permissão a um membro da diretoria da Casa de 
Machado de Assis para desligar o site, sem que fosse 
feita qualquer restrição à conferência propriamente 
dita, que correu assim até o final.

Foi o bastante, no dia seguinte, para a ABL ser 
acusada de conservadora e responsável por uma cen-
sura à liberdade de expressão.  Aí o assunto passou a 
ser tratado, inclusive pela imprensa, 
de modo desfocado.   A ABL nunca 
agrediu a liberdade de expressão, 
em toda a sua existência.  Não há 
registro em sua história de qual-
quer ato nesse sentido, ao contrário, 
sempre se manifestou a favor da 
livre manifestação do pensamento, 
mesmo que por vezes não esteja 
inteiramente de acordo, o que é um 
direito seu, como entidade de natu-
reza privada, com regras próprias 
que se encontram no seu Estatuto, 
que é o mesmo desde a fundação em 
1897.

O susto não foi a exibição do 
quadro “A origem do mundo”, do 
francês Gustavo Coubert, realizado 
em 1866 e bastante conhecido pelos 

frequentadores do Museu d’Orsay em Paris, inclusive 
crianças.  O problema foi o que veio a seguir, inclusi-
ve cenas explícitas de felação, o que é proibido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código 
Brasileiro de Radiodifusão.  Se aquilo prosseguisse, o 
site poderia ser suspenso pelas autoridades e até ca-
sado.  Armou-se em cima disso uma polêmica, sendo 
a ABL acusada sucessivamente de censura a “obras de 
arte”, o que é um evidente exagero.  Obras de arte com 
a Cicciolina?

A Academia Brasileira de Letras, de forma opor-
tuna e moderada, fez uma nota pública, assinada pela 
presidente Ana Maria Machado, em que defendeu ar-
dorosamente a liberdade de expressão, mas explicou 
que devia obediência, no site, à legislação de proteção 
à infância e adolescência.  Isso não foi o bastante para 
os organizadores da infausta conferência, que insis-
tiram, já agora de modo covarde, na tese da censura.  
Querem fazer média com as teses libertárias que se 
encontram em voga, mas com o uso de equipamentos 
alheios.  Fico pensando, como educador, se o pro-
fessor Coli teria coragem de exibir isso para os seus 
alunos da Unicamp.  Certamente, sofreria uma adver-
tência séria dos dirigentes da instituição.

A noticía do falecimento do 
professor Celso Pereira me chega 
pelo meu filho Hortensio Ribeiro 
Neto, (Hortensinho), que soube do 
inusitado acontecimento através 
de Cícero, professor de História do 
Curso Aprovação. Minha primeira 
providência foi tele-
fonar para a profes-
sora  Eneida Agra 
Maracajá, secretária 
de Cultura de Cam-
pina Grande, que há 
pouco tempo havia 
estado com Celso, 
no Sertão , cidade 
de Sousa, terra dos 
Gadelha.

Celso Pereira 
nos dá uma co-
letânea variada, 
mas enciclopédica, 
professor do Estado, 
lecionou no  Colégio 
Estadual da Prata “O 
Gigantão”, Escola Normal, Colégio 
Campinense (de Carlos Azevedo), 
Estadual da Liberdade, nos cur-
sos particulares da cidade:.Curso 
Campinense, Curso Asta, Curso 
CA, Colégio Equipe entre outros... 
Há alguns anos deixou Campina 

Grande para residir no Alto Sertão 
paraibano, onde se encontrava 
desenvolvendo o magistério em 
colégios pariculares.

 A condição de nossa ami-
zade, companheiro e colega de 
trabalho na Secretaria de Edu-

cação do Município 
de Campina Grande, 
Diário da Borborema 
coordenando a revis-
ta Tudo, e intimida-
de não amortecia a 
justeza do julgamento 
nem obnubila. Muito 
ao contrário, dava-me 
condições melhores 
de julgá-lo.

Culto, humanis-
ta, com facilidade de 
expressão, poética 
e filosófica bem à 
tona. 

Se passearmos ao 
longo de suas páginas, 

entreveremos suas facetas. Por 
exemplo, quando estudou a obra 
de Manoel de Almeida Barreto 
patrono da cadeira 21, que ocu-
pava na Academia de Letras de 
Campina Grande (ALCG) e buscou 
conotações literárias e espirituais. 

Exoftalmo, nariz adunco, hiper-
telorismo mostrando o desejo de 
estigmatizar alguém. Mas por ve-
zes o estrabismo divergente daria 
espiritualidade.

“A diversidade do olhar con-
fere ao semblante um ar de misti-
cismo contemplativo. A imagem de 
Cristo, por exemplo, em que todos 
os epsódios do Santo Sacrifício 
e, especialmente no Monte das 
Oliveiras, no momento da prisão, 
na flagelação, transmite ao espec-
tador a impressão de alienação 
da realidade objetiva, imediata e 
presente”. É o artista  interpretan-
do o maior.

Paraibano da terra de Clementi-
no Procópio e de Hortensio Ribeiro, 
não os desmerece na cultura e no 
amor à terra . Basta ler o seu único 
livro, Os Comigos de Mim”. Celso 
Pereira sempre me dizia”: Dois foram 
os privilégios maximos de minha 
vida. O primeiro, ter nascido na Para-
íba o segundo ter ingressado no ma-
gistério, ser professor. Não se apaga 
nem se apagará tão cedo a lembran-
ça do seu nome vinculado ao cenário 
educacional de Campina Grande, 
tendo ensinado a quase toda cidade 
a conjugar o verbo amar.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Morrer ou 
não morrer

A revista Veja da semana passada trouxe 
à tona, mais uma vez, a questão da eutanásia, 
polêmica como a própria morte. Vamos entender 
o verdadeiro sentido e as condições em que a 
eutanásia pode ser aceita. Originada do grego, 
a palavra “euthanasía” - eu (bem) + thánatos 
(morte) significa “morte boa”; “procedimento 
que antecipa a morte de um doente incurável, 
para lhe evitar o prolongamento do sofrimento e 
da dor”; “morte sem dor”.

Nos países em que sufragaram o miseri-
cordioso procedimento, a lei somente o permi-
te após a constatação, através de uma perícia 
auferida por junta médico-científica especializa-
da, de que não há mais possibilidade de cura de 
uma doença fatal.

O pedido de eutanásia pode ser feito tanto 
pelo paciente, se ainda estiver lúcido, ou pela 
própria família. Li sobre um caso de uma mulher 
holandesa que há muitos anos sofria de uma 
espécie de paralisação total e degenerativa dos 
órgãos. Vegetava à custa de sofisticados apare-
lhos, e comunicava-se com muita dificuldade 
escrevendo bilhetes.

Num desses manuscritos, expressou a 
vontade de partir naturalmente e pediu que lhe 
aliviassem o martírio. A família aquiesceu e sua 
morte foi autorizada. Uma de suas filhas relatou 
que nunca esquecerá o semblante sereno e feliz, 
quando, ao som de suave música, ela viu que lhe 
aplicavam a injeção de calmante, anestésico e a 
substância letal.

Os renitentes à eutanásia argumentam que 
“onde há vida, há esperança”. Entendemos que 
não há nada mais natural de que a própria vida, 
mas quando passa a ser artificial, ou eivada de 
sofrimentos incuráveis, perde o sentido. Não há 
agressão maior à natureza do que se manter vivo 
um doente terminal à custa de aparelhos.

Mas, mesmo quando a vida quer ir embora 
naturalmente, o lado mercenário da medicina 
encontra meios de lucrar, com o seu prolon-
gamento artificial, o que não deixa de ser uma 
violência.

Aceitar a eutanásia será só uma questão 
de tempo. Os dogmas e crenças ultrapassadas 
costumam atravancar o progresso das ideias e 
da sabedoria. Assim foi com a anestesia, a ce-
sariana, a laqueadura, a transfusão de sangue, 
vistas como procedimentos condenáveis. Imagine 
que estupidez achar um pecado a anulação do 
sofrimento físico através da anestesia, ou procla-
mar-se contra o uso do preservativo, da pílula 
anticoncepcional, exigindo que as mulheres 
tenham um filho a cada cópula, num planeta su-
perpopuloso, principalmente entre as camadas 
mais pobres e desprovidas de direitos.

Entre aqueles que acreditam em qualquer 
tipo de vida após a morte a eutanásia deveria ser 
melhor interpretada. Por que prolongar a vida - 
que não é mais vida – do corpo físico, prendendo 
seu espírito e submetendo-o a sofrimentos sem 
fim? Por que não lhe antecipar a oportunidade 
de se libertar de uma doença incurável, para que 
sua alma continue a evoluir?

Não conseguimos admitir que se obrigue 
alguém, em nome de qualquer deus, a sofrer 
infinita e artificialmente, contra a própria natu-
reza, até que não haja mais meios de lhe prolon-
gar o martírio. Não conseguimos admitir que 
se proíba, em nome de qualquer religião, uma 
pessoa de receber uma transfusão de sangue. 
Nem que a anestesia, ou a camisinha são coisas 
do “demônio”.

Proibir a humanidade de usufruir os resul-
tados de sua própria evolução, do progresso das 
ideias, se apegando a dogmas e crenças atrasa-
das é uma estupidez que esperamos ver findada 
a cada década. Que venham logo a eutanásia e 
quanto mais avanços nos forem permitido des-
cobrir, inventar e desfrutar.

Germano
RomeroLiberdade de expressão?

Celso Pereira

Paraibano 
da terra de 
Clementino 
Procópio 
e de Hortensio 
Ribeiro, não 
os desmerece 
na cultura e no 
amor à terra 
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Livro de Alberto Correia ilustrado por Analice 
Uchôa será lançado hoje em João Pessoa

Literatura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2012

Roteiro

O livro Os Trinta Dinhei-
ros do Rei Melchior, texto do 
antropólogo e historiador Al-
berto Correia e ilustrações da 
artista plástica Analice Uchôa, 
será lançado hoje, às 19h, na 
Galeria Gamela, em Tambaú. 
A obra infanto-juvenil é fruto 
de um projeto aprovado pelo 
Fundo Municipal de Cultura 
(FMC). Alberto Correia cedeu 
gratuitamente os direitos au-
torais do seu texto para que o 
livro pudesse ser publicado no 
Brasil.

Com linguagem adequa-
da para o público ao qual o li-
vro se destina, ele conta a his-
tória de trinta moedas de ouro 
que o Rei Mago Melchior ofe-
receu ao Menino Jesus quando 
ele nasceu. A história começa 
dois mil antes do nascimento 
de Jesus, e vai até a sua morte.

De acordo com Alberto 
Correia, a história é uma re-
leitura de uma obra escrita 
por um monge alemão que se 
chamava João de Hildesheim, 
que também morou em Paris 
e morreu em 1375, na Alema-
nha. O livro remonta a Idade 
Média, época em que as pes-
soas não sabiam ler e escrever, 
e repassavam as histórias que 
sabiam contando oralmente, 
indo de geração em geração.

Sobre as ilustrações do 
livro, Analice explica que foi 
uma honra trabalhar com Al-
berto Correia. Ela conta que a 
ideia do livro foi de ideia dele, 
e, como a escrita original foi 
em português de Portugal, 
língua nativa do escritor, ela 
teve que modificar algumas 
palavras e expressões para 
“abrasileirar” a obra. “Alberto 
é muito inteligente. Ele conhe-
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ceu o meu trabalho através de 
uma tela minha e decidiu es-
crever uma crônica sobre ela. 
Aí ele me mandou um e-mail 
e nessa história a gente troca 
e-mails há seis anos”.

Em relação à experiência 
de ilustrar um livro, ela con-
ta que foi o primeiro no qual 
participou e que foi uma aven-
tura: “Eu geralmente pinto por 
algo que acontece momenta-
neamente, seja por um sonho 
que tive, seja por uma música 
que escutei. Para o livro foi um 
desafio, mas foi muito gratifi-
cante”.

Já sobre os textos, ela 

conta: “É um livro que você lê 
sem se cansar. Qualquer crian-
ça lê sem dificuldade, é uma 
leitura que flui. Desde que eu 
conheci o trabalho de Alberto 
Correia eu me apaixonei pela 
sua escrita”, completa.

O grande diferencial da 
proposta para o Projeto de 
Edição do livro conta com 
uma exposição de artes plás-
ticas em estilo naif, marca re-
gistrada de Analice Uchôa. A 
exposição conta com todos os 
desenhos contidos no livro em 
formato de tela.

A exposição ficará aber-
ta ao público até o dia 13 de 

outubro, na Galeria Gamela, 
localizada na Avenida Nossa Se-
nhora dos Navegantes, 756, em 
Tambaú. A galeria estará pronta 
para receber visitas de segunda 
a sábado, das 9h às 19h.

Justiça manda Guilherme Fontes 
devolver R$ 2,5 milhões a Petrobras

A 31ª Vara Cível do Rio de Janeiro condenou o ator 
Guilherme Fontes a devolver os R$ 2,5 milhões que rece-
beu das empresas Petrobras Distribuidoras e da Petro-
bras S/A pelo não cumprimento do contrato. Guilherme 
recebeu recursos públicos de patrocínio para realizar o 
longa-metragem Chatô, o Rei do Brasil, de 1995, basea-
do na biografia escrita pelo jornalista Fernando Morais. 
O filme seria o primeiro de Fontes como diretor, mas 
não chegou ser concluído. Em razão disso as empresas 
pediram a restituição da verba. Em 2008, um processo 
instaurado pela apontou irregularidades nas contas da 
produção e a produtora de Fontes foi condenada pela 
Controladoria-Geral da União a devolver R$ 36,5 milhões 
ao Estado. Fontes pretende recorrer da decisão e afirmou 
que o longa está em vias de ser lançado.

Fidalgo e as Novas Mídias

António Fidalgo tem trabalhos escritos sobre a nova reali-
dade de dispositivos móveis, internet e serviços de informação 
multimídia. O pesquisador esteve na semana passada em João 
Pessoa, a convite do Centro Internacional de Semiótica e Comu-
nicação (Ciseco) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
participando de evento internacional sobre a internet. E cau-
sou a melhor das impressões.

Fidalgo ministrou uma das melhores conferências do 
evento e foi considerado por muitos – e penso que com razão 
– um dos mais acessíveis conferencistas. Atendeu a todos com 
presteza. Participou de debates com o público, concedeu en-
trevista para programa de televisão, visitou pontos turísticos 
da cidade.

Nos momentos iniciais da sua fala no evento, parecia 
que o pesquisador iria rejeitar o uso das novas mídias. Quem 
pensou assim, mais adiante coube suspender o juízo. Ele re-
conhece que as novas mídias iniciaram uma nova época da 
comunicação humana e introduziram e alteraram formas de 
estar e de ser.

As reações com essas mídias, segundo António Fidalgo, 
podem ser de euforia, de otimismo tecnológico, como podem 
ser apocalípticas, de profundo pessimismo quanto ao futuro do 
humano na sociedade tecnológica. Fidalgo não tem a intenção 
de relegar uma e outra via, a eufórica e a apocalíptica. Mas ob-
serva que não adianta apenas dar ao jovem um computador ou 
celular, é preciso educá-lo para ler os clássicos, as obras de uma 
força única na história da literatura mundial.

Antônio Fidalgo é professor na Universidade da Beira 
do Interior, em Portugal, e fundador da Biblioteca On-Line de 
Ciências da Comunicação (BOCC). Dirige o  Laboratório de Co-
municação On-Line (www.labcom.pt).

Formado em Filosofia pela Faculdade de Letras na Univer-
sidade de Lisboa, com doutorado em Filosofia pela Universida-
de de Würzburg, na Alemanha, António Fidalgo foi professor 
visitante em Harvard, nos Estados Unidos e na Universidade 
Federal da Bahia.

No campo acadêmico, Fidalgo busca perspectivas de in-
tegração entre Brasil e Portugal. Ele deixou João Pessoa com 
planos de ampliar a cooperação na pesquisa e no ensino com 
o Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) da UFPB. E, 
claro, convidou os pesquisadores do Departamento de Comu-
nicação e Turismo a visitar a cidade da Serra de Estrela, bem no 
coração de Portugal e da península ibérica, a 270km de Lisboa, 
a 200 de Salamanca e a 400 de Madrid. Lá na Covilhã, no centro 
da região das aldeias históricas, de 800 anos, com castelos e 
muralhas.

Sandra Moura
Doutora em Comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.comFoto: Divugação

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo decidiu que os 
contratos de shows da can-
tora Paula Fernandes deve 
continuar a ser controlado 
pela Talismã Music, da qual 
o cantor Leonardo é sócio. 
Ela é contratada da empre-
sa desde 11 de novembro 
de 2008 e havia conseguido 
uma liminar para admi-
nistrar a própria carreira. 
Posteriormente, a admi-
nistração de seus shows 
passaria a ser feita pela sua 
própria empresa, a Jeito do 
Mato. Em comunicado ofi-
cial, a assessoria da cantora 
informou que ela pretende 
cumprir o contrato até o dia 
11 de novembro de 2012. 
Mas a Talismã afirma que o 
contrato termina em feve-
reiro de 2014.

Paula Fernandes 
perde direito de 
controlar a carreira

A exposição Arte Sus-
tentável – Natureza em 
Forma de Linguagem, da 
artista plástica catarinense 
Bia Doria, será aberta hoje 
no Stand Tour Geneve, 
da construtora TWS, no 
Altiplano, a partir das 
19h. A mostra consiste 
em troncos de árvores 
nativas resgatadas em 
queimadas, desmatamen-
tos, no fundo dos rios etc. 
Esta é a primeira vez que 
Bia Doria expõe em João 
Pessoa. Em uma parce-
ria com a Galeria Louro 
e Canela, a exposição 
contará ainda com obras 
dos artistas Alexandre 
Albuquerque, Jô Cortez, 
Jonas Lourenço, Cristina 
Strapação, Elpídio Dantas 
e Clóvis Júnior. 

Arte Sustentável 
será aberta hoje 
em João Pessoa

Mídias em destaque

Drops & notas

A artista plástica Anaclice Uchôa, que ilustrou o livro, vai expor seus trabalhos na Galeria Gamela

Cairé Andrade
Especial para A União

Serviço

Evento: Lançamento de os Trinta 
Dinheiros do rei Melchior
Autores: Alberto Correia (texto) e 
Analice Uchôa (ilustrações)
Data: Hoje, às 19h
Local: Galeria Gamela (Av. Nossa 
Senhora dos Navegantes, 756/101, 
Tambaú)

Em cartaz

O Diário de Tati

Heloísa Perissé interpreta uma adolescente em O Diário de Tati

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.

Tati escreve tudo no seu diá-
rio, onde conta detalhes do verão 
em que ficou de recuperação na 
escola e suas tentativas de escon-
der da sua mãe o boletim. Durante 
esse período, a garota conhece 
Anita, a nova e espirituosa namo-
rada do seu pai. Foi neste verão 
também que ela sofreu por amor, 
pensando em Zeca, o rapaz mais 
bonito da escola.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident Evil: Retribu-
tion, ALE/EUA, 2012). Gênero: Terror. Duração: 97 min.
Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: Paul W. S. 
Anderson, com Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez. O mortal vírus T, da Umbrella Corporation, 
continua a desvastar a Terra, transformando a popu-
lação em mortos-vivos. A última esperança da raça 
humana, Alice, acorda em um escritório clandestino 
da Umbrella e revela mais de seu passado misterioso. 
Sem um refúgio seguro, ela continua sua busca pelos 
responsáveis pelo surto no planeta. Auxiliada por 
novos aliados e velhos amigos, Alice precisa lutar 
para sobreviver e escapar de um mundo hostil à beira 
do esquecimento. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h, 
22h. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 17h30, 19h50 e 22h. 
Tambiá 6/3D: 17h15, 19h e 20h45.

O LEGADO BOURNE (The Bourn Legacy, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 135 min. Classificação: 12 
anos. Legendado. Direção: Tony Gilroy, com Jeremy 
Renner, Rachel Weisz, Edward Norton. Aaron Cross é 
agente secreto do governo que se envolve em um pro-
grama de lavagem cerebral muito mais perigoso do que 
aquele pelo qual passou Jason Bourne, desencadeando 
situações que saem do controle. CinEspaço 1: 14h10. 
Manaíra 8: 15h40 e 21h. Tambiá 1: 17h30 e 20h.

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

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

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

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. Duração: 
102 min. Classificação: 16 anos. Direção: Simon West. 
Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. 
Com o brutal assassinato de Tool em uma missão. Seus 
companheiros decidem então vingá-lo, mas também 
precisam resgatar a filha de Tool, que partiu na própria 
missão de vingança. Manaíra 2: 14h, 16h30, 18h50 e 
21h15. Tambiá 4: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

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

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

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

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: Animação. 
Dublado. Direção: Steve Martino e Mike Thrumeier. O novo 
longa-metragem da turminha gelada trata do efeito estufa 
e o degelo, como pano de fundo, para ilustrar uma série 
de acontecimentos. Tambiá 1: 14h15, 16h15 e 18h15. 

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o fracasso 
de seu casamento com Vitória. Já Honório é um 
jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho 
escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem no mundo atual, 
povoado por mulheres de ideias modernas. Manaíra 
8: 13h20 e 18h30.

Foto: Divulgação
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Visão do caos urbano
O fotógrafo paraibano João Lobo apresenta hoje pela 
primeira vez a íntegra do Projeto Across Lens no Recife

As duas células do projeto 
multimídia Across Lens – 
que investigam limites da 
materialidade na fotografia 
- serão apresentadas, pela 
primeira vez integralmente, 
pelo premiado fotógrafo 
paraibano João Lobo, em 

exposições no Recife. O vernissage das mos-
tras, nas quais o artista oferece sua visão do 
caos nos grandes centros urbanos, acontece 
hoje, a partir das 19h30, no Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC) da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), localizado no 
bairro Madalena, onde permanecerá aberta 
ao público até 27 de outubro.  

Intituladas de Across Lens e Tessituras 
Urbanas, cada célula do projeto contém um 
livro-catálogo, uma exposição e um vídeo. 
Apenas as obras – publicadas pela Editora 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
em 2011 e 2012, respectivamente – estarão à 
venda, cada qual ao preço de R$ 75. Os vídeos 
contém, por exemplo, trilha sonora original 
exclusiva, sendo a de Across Lens composta 
por Kaká Santa Cruz e a de Tessituras Urba-
nas por Alex Madureira. 

“Eu me foco em dois pensamentos. O 
primeiro é a captura do processo de relacio-
namentos sociais, dentro da caoticidade dos 
grandes centros, como elemento de cons-
trução de visualidades. Nos grandes centros 
urbanos há uma desorganização, o que é 
natural, mas há uma organização também 
natural. Há situações de convivência, relacio-
namentos no contexto desorganizado, mas 
sem a denunciação do fotógrafo. O segundo 
é com relação ao tempo, porque é o antes, o 
durante e o depois da imagem fotográfica”, 
disse João Lobo para o jornal A União, refe-
rindo-se ao projeto multimídia Across Lens. 

Durante as exposições em Recife, cada cé-
lula estará ocupando salas distintas. No caso 
da Across Lens, cuja concepção de montagem 
nas dependências do IAC é de Sidney Azevedo 
– são imagens em preto e branco, com dimen-
sões de 90cm por 70cm. De acordo com o 
fotógrafo paraibano, trata-se de uma mostra 
com registros mais localizados. “Retratar a 
realidade está no DNA da fotografia, pois é 
o seu compromisso”, disse ele, ao revelar a 
linha que seguiu para realizar esse trabalho. 

Já com relação à outra célula, a Tessituras 
Urbanas, cuja concepção de montagem é 
de Nadja Peregrino, uma das curadoras da 
mostra, João Lobo informou que as fotogra-
fias também são todas em preto e branco, 
em tamanhos variados – até 2 metros por 
1,80cm – e suportes, a exemplo do acetato. 
Nesse caso, ele disse que são imagens que se 
inclinam mais para as artes visuais, pois se 
valeu apenas do recurso da fotografia para, 
no fundo, traduzir o seu pensamento. 

“Os dois livros se completam. Um é a 
continuação do outro”, disse João Lobo, que 
recebeu o convite para apresentar o projeto 
multimídia em Recife de uma das curadoras 
da célula Across Lens, Bete Gouveia, que é 
diretora do Instituto de Arte Contemporânea 
da Universidade Federal de Pernambuco. A 
primeira parte de cada obra tem o ensaio 
fotográfico de cada célula, além de uma 
fortuna crítica. Nesse sentido, em Across 
Lens há, por exemplo, há textos do jornalista 
e superintendente de A União, Fernando 
Moura; do artista plástico e professor apo-
sentado da UFPB, Chico Pereira; do escritor 
e jornalista Walter Galvão e do escritor, ator 
e artista plástico W.  J.  Solha, o que confere 
um aspecto localizado ao trabalho. O outro, 
Tessituras Urbanas, é considerado pelo 
artista de âmbito mais internacional, pois, 
inclusive, há o ensaio crítico de dois argen-

FOTO: João Lobo

João Lobo mostra que, dentro da desorganização natural dos grandes centros, há também situações de convivência

tinos, o fotógrafo e editor Alberto Natan e o 
especialista em Ciências da Comunicação, 
Federico Czesli. 

Uma das marcas do Across Lens – que 
João Lobo concebeu, elaborou e realizou 
depois de observar, durante um ano, a mo-
vimentação urbana no Centro Histórico de 
João Pessoa - é a recusa do fotógrafo parai-
bano em trabalhar com elementos conven-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

cionais da fotografia, como foco correto ou 
condições ideais de iluminação. Inicialmente 
idealizado para ser única exposição com 17 
imagens, o projeto foi ganhando propor-
ções, à medida que foi amadurecendo. Na 
sequência, vinheram livros e vídeo. O resul-
tado chamou a atenção da Casa das Artes 
Visuais, de João Pessoa-PB, e o trabalho se 
desdobrou na exposição Tessituras Urbanas, 

com curadoria de Nadja Peregrino e Angela 
Magalhães. 

“Este trabalho de João Lobo é bastante 
complexo”, comentou a curadora da expo-
sição Across Lens, a artista plástica Bete 
Gouveia. “Ele se expressa nos intervalos 
entre o olhar e ação. E atua no que chamei 
de mundo maciço – esse mundo do trivial, do 
comum, do raso, sem profundidade. É esse 
mundo que ele encontrou no caos do centro 
urbano. As imagens, no entanto, mostram o 
amadurecimento interno de João, pois sua 
ação no tempo e no espaço captura essa frag-
mentação do instante, como se a imagem se 
descongelasse na foto”, prosseguiu ela, para 
quem “esse embate entre os dois mundos 
gera imagens não-triviais do trivial. Algo que 
requer muita coragem do fotógrafo, pois de 
ambientes em que não é fácil de se atuar, 
ele os contempla no nível dos contrastes, 
da atmosfera brumosa, recheado de concep-
ções sutis, o que requer um estado especial 
de contemplação e ação”.  

Sobre o artista 
João Lobo é paraibano de Brejo do 

Cruz, onde nasceu em 1958. Ao longo de 
mais de três décadas, atuou em jornais 
e agências de publicidade. Ele publicou 
os livros Apesar de Sertão, Corpo e Alma 
e O Essencial É Invisível e sua obra foi 
selecionada para a Coleção Senac de 
Fotografia. E também realizou mostras 
individuais e integrou coletivas em diver-
sas cidades do país e em outros países, a 
exemplo de Portugal, Espanha, França, 
Argentina e Chile. 

Uma das marcas do 
Across Lens é a recusa 
do artista em trabalhar 
com elementos 
convencionais da 
fotografia, como foco 
correto ou condições 
ideais de iluminação

FOTO: Cácio Murilo
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Casos em pessoas acima de 60 anos crescem 100% na PB

Os casos identificados de Aids 
em pessoas acima de 60 anos de ida-
de na Paraíba cresceram 100% em 
dez anos, segundo o Departamento 
de Informática do SUS (Datasus) do 
Ministério da Saúde. Conforme os da-
dos, no ano de 2000 foram notifica-
dos seis casos, saltando para 12 em 
2010. Em 2011, o número de casos 
caiu 33,33% em relação ao ano ante-
rior, com o registro de oito casos. De 
1987 até 2011, foram contabilizados 
127 casos. 

João Pessoa é a cidade que con-
centra o maior número de casos em 
pessoas da terceira idade, com 41 
identificados entre os anos de 1987 e 
2011, de acordo com o Datasus, o que 
representa 32,28% do total de casos. 
Em segundo lugar, está o município 
de Campina Grande, com 16 casos 
notificados em igual período, o que 
corresponde a 12,6% do total.

Segundo os dados do Datasus, o 
número de casos de Aids em pessoas 
com idade acima de 60 anos regis-
tra uma aceleração a partir de 2007, 
quando foram registrados 13 casos 
da doença, um aumento de 62,5% 
em relação ao ano anterior; em 2008, 
foram 10 casos notificados; em 2009, 
outros 10 novos casos. 

 
Prevenção  
Conforme Rosa Maria Costa 

Monteiro, da Gerência Operacional 
de DST/Aids e Hepatites Virais da Se-
cretaria de Estado da Saúde, a prin-
cipal forma de prevenção da Aids é o 
uso do preservativo, mais conhecido 
como camisinha. 

Ela adiantou que a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES)  realiza ações 
de prevenção e tratamento da doen-
ça, cujos trabalhos se concentram na 
capacitação das equipes de saúde, 
para busca do diagnóstico precoce e 
prevenção; e na distribuição de me-
dicamentos para os portadores do 
HIV.

O diagnóstico da doença pode 
ser feito tanto pelo exame de sangue, 
cujo resultado fica pronto em até oito 
dias, como também pelo teste rápido, 
que demora apenas 15 minutos. O 

AIDS

Juventude negra: Governo 
Federal lança projeto hoje de 
prevenção à violência

Foto: Divulgação

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Brasília – Relatório divul-
gado pelo Programa Conjun-
to das Nações Unidas sobre 
HIV/Aids (Unaids) indica que 
34,2 milhões de pessoas vi-
vem com HIV no mundo, sen-
do 30,7 milhões de adultos, 
16,7 milhões de mulheres e 
3,4 milhões de menores de 15 
anos.

A África Subsaariana 
registra o maior número de 
pessoas infectadas, com 23,5 
milhões, seguida pela Ásia 
Meridional e Sul-oriental, 
com 4,2 milhões. A Oceania 
tem a menor estimativa com 
53 mil infectados. Na América 
Latina, são 1,4 milhão.

Dados indicam ainda 
que, em 2011, 2,5 milhões de 
novas infecções foram identi-
ficadas no mundo, sendo 2,2 
milhões em adultos e 330 mil 
em menores de 15 anos. O 
número representa mais de 7 
mil novas infecções por dia e 
97% delas foram notificadas 
em países de baixa e média 
renda.

Liderança
A África Subsaariana li-

dera o ranking com 1,7 mi-
lhão de novas infecções. Em 
seguida, aparecem a Ásia 
Meridional e Sul-oriental 
(300 mil) e a Europa Oriental 
e Ásia Central (170 mil). Na 
América Latina, 86 mil pesso-
as foram infectadas pelo vírus 
em 2011. 

Já as mortes provocadas 
pelo HIV no mesmo período 
totalizaram 1,7 milhão, sen-
do 1,5 milhão entre adultos 
e 230 mil entre menores de 
15 anos de idade. Na América 
do Norte, 20 mil pessoas mor-
reram no ano passado em 
decorrência do HIV; na região 
do Caribe, 10 mil; na América 
Latina, 57 mil; na Europa Oci-
dental e Central, 9,3 mil; na 
Europa Oriental e Ásia Cen-
tral, 90 mil; na Ásia Oriental, 
60 mil; na Ásia Meridional e 
Sul-oriental, 270 mil; no Nor-
te da África e Oriente Médio, 
25 mil; na África Subsaariana, 
1,2 milhões; e na Oceania, 1,3 
mil.

O coordenador do Unaids 
no Brasil, Pedro Chequer, ex-
plicou que o alto número de 
pessoas com HIV no mundo é 
reflexo da queda das mortes 
provocadas pela doença, so-
bretudo em razão da amplia-
ção do acesso a medicamen-
tos antirretrovirais.

Perspectiva de vida
“São pessoas que estão 

vivendo mais e não morren-
do, como antes”, disse. “Esta 
é a primeira vez que a ONU 
publica um relatório com uma 
perspectiva positiva, de que 
poderemos alcançar em 2015 
o controle da epidemia”, 
completou. Ele destacou a 
queda de registros da doença 
na África Subsaariana, resulta-
do pouco esperado diante das 
perspectivas apresentadas nos 
anos 1980 e 1990. 

Mais de 34 
milhões vivem 
com HIV 
no mundo

O aumento da pressão de grupos 
religiosos e a redução das campanhas 
de prevenção junto às populações 
de maior risco são a maior ameaça 
ao programa brasileiro anti-Aids, até 
hoje considerado um dos mais bem-
sucedidos do mundo. A opinião é do 
coordenador de Aids/HIV da Organi-
zação Panamericana da Saúde (OPAS), 
Massimo Ghidinelli.

“O caso parece ser que, nos últi-
mos anos, grupos religiosos ficaram 
mais fortes e há uma menor intensi-
dade na maneira pela qual o progra-
ma lida com questões de homofobia 
e sexualidade”, disse Ghidinelli à BBC 
Brasil, na Conferência Internacional 
da Aids, realizada em Washington, nos 
Estados Unidos em julho último.

“O programa brasileiro certa-
mente precisa mudar e se adaptar ra-
pidamente a esses novos desafios da 
epidemia e manter um grande enfo-
que nas populações vulneráveis, o que 
exigirá um trabalho muito forte de 
promoção de políticas”, acrescentou.

Contaminação
Os últimos números do mais re-

cente Boletim Epidemiológico publi-
cado pelo Ministério da Saúde apon-
tam para um aumento dos casos de 
contaminação pelo HIV em todas as 
regiões do país, com exceção da região 
Sudeste, nos últimos dez anos.

Para especialistas ouvidos pela 
BBC Brasil, tal crescimento está liga-
do, entre outro fatores, ao comporta-
mento da população. Segundo eles, 
apesar de o programa brasileiro con-
tinuar a ser um referencial no âmbito 
global, seu sucesso pode tê-lo tornado 
“uma faca de dois gumes”. Isso por-
que, como a síndrome passou a ter um 
caráter crônico e os casos de morte se 
tornaram mais raros, as pessoas fica-
ram menos cautelosas em relação aos 
mecanismos de prevenção à doença.

Repaginação
Segundo os especialistas, as ví-

timas desse novo cenário epidêmico 
são os jovens, particularmente do 
sexo feminino e homossexuais.

Por essa razão, durante a confe-
rência, representantes de ONGs cha-
maram a atenção para a necessidade 
de o Programa Nacional de DTS/Aids 
brasileiro se adaptar à nova realidade 
da epidemia no país.

Eles também se queixaram de 
que, nos últimos anos, o enfoque nas 
populações chave diminuiu e houve 

comprometimentos políticos com o 
lobby de grupos conservadores que 
passaram a ser mais atuantes.

“O senso comum é sempre muito 
conservador, mas nossa obrigação é 
tomar decisões com base em evidên-
cia”, afirmou à BBC Brasil Dirceu Gre-
co, diretor do departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais.

Números
Apesar das críticas, o programa 

de prevenção a Aids no Brasil ainda 
é considerado um sucesso entre os 
especialistas. Prova disso foi que, nos 
últimos 12 anos, a mortalidade em 
decorrência da Aids no Brasil apre-
sentou uma queda de 17%.

Outra grande conquista foi a 
drástica diminuição em 55% dos ca-
sos de infecção no grupo de crianças 
menores de cinco anos. Em 2000 fo-
ram registrados 863 casos de crian-
ças pequenas com Aids. Em 2011, 
apenas 482 casos foram registrados. 
Isso comprova a eficácia da prevenção 
de transmissão vertical, de mãe para 
filho.

No entanto, alguns profissionais 
de saúde afirmam que isso não é su-
ficiente. “Não adianta nada (a preven-
ção de transmissão vertical) se, na 
adolescência, o jovem vai ser conta-
minado”, diz Edmundo Cardoso, chefe 
do Grupo de Atendimento à Aids Pedi-
átrica (GAAP) do Hospital Conceição, 
de Porto Alegre.

É por causa desse argumento que 
especialistas estrangeiros dizem que a 
abordagem do programa de Aids/HIV 
do país deve assumir um teor mais 
sociológico. “A epidemia não é um 
problema puramente médico”, disse 
à BBC Brasil, Marco Vitoria, médico 
assessor do programa de HIV-Aids da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
de Genebra.

Soluções
Entre as soluções que devem ser 

implementadas ao programa brasi-
leiro de combate a Aids, especialistas 
sugerem um maior envolvimento da 
sociedade civil, o investimento em 
campanhas de conscientização com 
respeito a práticas sexuais seguras e o 
maior envolvimento da mídia, focan-
do grupos específicos, como adoles-
centes e homossexuais.

Outra abordagem importante é 
a realização de mais pesquisas multi-
disciplinares que estudem o compor-
tamento dos grupos mais vulneráveis.

Combate à doença perdeu 
mais intensidade no Brasil

teste rápido já foi implantado em 150 
municípios paraibanos. 

Em João Pessoa, a testagem 
pode ser feita no Cais de Jaguaribe 
e nas demais unidades integradas 
de Saúde da Família. Os testes tam-
bém podem ser feitos no Hospital de 
Emergência e Trauma Senador Hum-
berto Lucena. Em Campina Grande, o 
teste também pode ser feito no Hos-
pital de Trauma. No interior do Esta-
do, os interessados devem procurar 
as unidades mistas, postos de Saúde 
da Família e maternidades. 

Em todo o Estado há oito Unida-
des Dispensadoras de Medicamentos 
(UDMs): em João Pessoa, funciona no 
Hospital Clementino Fraga e Hospital 
Universitário Lauro Wanderley; em 
Campina Grande, no Hospital Univer-
sitário Alcides Carneiro e no Serviço 
de Assistência Especializado (SAE) 
municipal; em Santa Rita, Cabedelo e 
Patos, os medicamentos também são 
distribuídos pelos SAEs municipais e, 
em Cajazeiras, os medicamentos são 
entregues pela 9ª Gerência Regional 
de Saúde. E ainda no SAE de Patos. 

Se o teste rápido para HIV for realizado a partir do pré-natal, a chance 
é de 90% de a criança nascer sem o vírus da Aids. Já no sétimo mês 
de gravidez, se for detectado o HIV na mãe, o parto terá que ser 

cesariano, ela não poderá amamentar, passará a tomar o antirretroviral para 
o resto da vida enquanto que o bebê  vai fazer  uso da medicação até os dois 
anos, uma vez que até essa idade ele ainda está com as células da mãe.
 

Onde fazer o teste rápido em João Pessoa:

lUSF jardim Saúde e Vida (DS I)
lGauchinha (DS I)
lCtA (DS I) 
lIntegrada Cruz das Armas (DS I)
lCais Cristo (DSII)
lEspaço Saúde e Vida (DS II)
lESF Mudança de Vida (DS II)
lIntegrada Rosa de Fátima (DS III)
lCidade Verde (DS III)
lIpiranga (DS III)
lHospital Mangabeira (DS III)
lUBS Mandacaru. (DS IV)
lViver Bem (DS IV)
lRóger I e II (DS IV)
lHospital Santa Isabel (DS IV)
lCordão Encarnado (DS IV)
lCaisi (DS IV)
lIpês (DS IV)
lAltiplano I e II (DS V)
lUnidade das Praias (DS V)
lSão José (DS V)
lAltiplano (DS V)
lMaternidades: Cândida Vargas, Frei Damião, Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, Edson Ramalho

Saiba Mais

Número de idosos que apresentaram a doença é maior em João Pessoa, com 41 casos identificados entre 1987 e 2011
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Qualidade é o maior desafio
Educação

Ipea quer aumentar a parti-
cipação como formulador de 
planejamento na educação

O economista Marcelo 
Neri, presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), quer aumentar a 
participação do órgão como 
formulador e assessor dos mi-
nistérios para concepção e mo-
nitoramento de políticas pú-
blicas, especialmente na área 
da educação. “Essa é a política 
pública que mais gera efeito 
sobre as outras”, acredita.

Segundo Marcelo Neri, a 
preocupação é fazer os “dois 
brasis” avançarem: o país que 
ainda tem um grande passi-
vo (grande número de anal-
fabetos, pessoas com baixa 
escolaridade e má qualidade 
do ensino); e o país que, para 
crescer, precisa de força de 
trabalho qualificada. “O Brasil 
velho e Brasil do futuro têm 
que andar juntos”, disse.

O economista diz que 
o gargalo da mão de obra 
ocorre em todos os setores, 
inclusive entre os segmentos 
menos qualificados (empre-
gadas domésticas, operários 
da construção civil e trabalha-
dores da agricultura) – o que 
já pode ser sinal da elevação 
do padrão de vida e aspira-
ções das camadas mais baixas 
na distribuição de renda. “É 
um bom apagão no sentido de 
que o Brasil vai ter que mudar 
suas tecnologias”, disse.

 
Socioeconômico
Neri, que admite “não 

ter nascido no Ipea, mas ter 
sido criado no instituto”, ava-
lia que o órgão tem “massa 
crítica” e “uma tradição im-
pressionante” para reflexão 

obra de Lobato
acusada de racismo

Brasília – Terminou novamente 
sem acordo a audiência de conciliação 
em torno da obra de Monteiro Lobato. 
Representantes do Ministério da Edu-
cação (MEC) se reuniram na terça-feira 
passada com membros do Instituto 
de Advocacia Racial e Ambiental (Iara) 
para discutir ação que questiona o 
parecer do Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) que liberou a adoção do 
livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro 
Lobato, no Programa Nacional Bibli-
oteca na Escola (PNBE).

Sem conciliação, a ação volta ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) e será 
julgada pelo ministro Luiz Fux. Os mem-
bros do Iara, autores do mandado de 
segurança, consideraram insuficientes 
a proposta do Ministério da Educação 
de enviar notas explicativas sobre as 
obras do autor brasileiro.

“Não diminuímos um milímetro se-
quer do pedido inicial. As políticas públi-
cas não estão de acordo com a realidade. 
Achamos que estão sendo feitas, mas é 
muito pouco. O número apresentado 
pelo MEC, de professores capacitados, 
é menos de 4% do total de professores 
(do país)”, disse o advogado do Iara, 
Humberto Adami. O Ministério da Edu-
cação defende o parecer questionado 
pela entidade e garante que há orien-
tação do trabalho do professor em sala 
de aula sobre as obras de Lobato e out-
ros autores. “O MEC não admite censurar 
obras de Monteiro Lobato e vai defender 
essa posição junto ao Supremo Tribunal 
Federal. O parecer orienta com clareza 
os professores, as escolas, os sistemas 
de ensino, profissionais da educação de 
como obras de valor literário, científico 
devem ser mediadas pelos professores 
e que tenham sempre a preocupação da 
sua respectiva contextualização”, disse 
o secretário de Educação Básica do MEC, 
Cesar Callegari.

Parceria combaterá 
violência nas escolas

São Paulo – Para enfrentar a vi-
olência nas escolas brasileiras, o Minis-
tério da Educação assinou no último dia 
uma parceria com o Conselho Federal de 
Psicologia. A parceria prevê um estudo 
sobre violência nas escolas, elaboração 
de materiais didáticos e formação de 
professores para o combate à violência 
no ambiente escolar.

De acordo com o ministro Aloizio 
Mercadante, oito universidades tam-
bém vão colaborar com o projeto. Entre 
os temas que serão trabalhados dentro 
das escolas estão enfrentamento às 
drogas, gravidez precoce, homofobia, 
racismo, discriminação, bullying e bul-
lying eletrônico (feito por meio das 
redes sociais).

“Temos estimado em torno de 8 
mil jovens, meninos e meninas, que voltam 
para casa com todo tipo de constrangi-
mento e que muitas vezes são vítimas 
de bullying na escola. Precisamos tra-
tar esses temas com responsabilidade 
e cuidado, mas enfrentá-los no sentido 
de respeito à diversidade, ao outro, a 
valores como os direitos humanos. Os 
professores e alunos também precisam 
aprender a solução dos conflitos por 
meio de diálogo”, disse o ministro.

Segundo Mercadante, o trabalho 
de campo será feito em todo o país. 
“Vamos trabalhar em todas as regiões 
do país, nos vários níveis do processo 
educacional - com pais, alunos e profes-
sores - e elaborar materiais pedagógi-
cos, programas de prevenção e subsídi-
os para aprimorar a prática pedagógica 
e criar uma escola mais atrativa, feliz, 
respeitosa e pacífica”, disse. O projeto, 
de acordo com o ministro, terá início em 
breve. “Em duas semanas estaremos 
iniciando o processo de trabalho, mas 
eu diria que o desenvolvimento pleno 
desse trabalho é para 2013”.
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Da Agência Brasil

sobre os problemas socioeco-
nômicos e pretende orientar 
o Ipea para que ajude o país a 
“avançar mais na vertical”.

Segundo Neri, continua 
ocorrendo um movimento 
de ascensão social verificado 
nos últimos anos, mas que 
ainda não foi bem captado 
pela pesquisa social. “Há mais 
coisas acontecendo no Brasil 
do que os nossos olhos con-
seguiram enxergar até agora”, 
disse, após citar os impactos 
do Programa Brasil Carinho-
so, da queda da mortalidade, 
o crescimento da renda dos 
analfabetos e a elevação do 
padrão de vida dos 20% mais 
pobres de forma mais acele-
rada do que ocorre na China, 
na Rússia e na Índia (os paí-
ses que, com o Brasil, formam 
o Bric, bloco das economias 
emergentes).

O estudo desses fenô-
menos podem gerar surpre-
sas entre os pesquisadores 
do Ipea. “Do ponto de vista 
do pesquisador, o Brasil é 
um país que oferece todas as 
surpresas. A gente acha aqui-
lo que não esperava achar. 
Para o pesquisador, o gran-
de momento não é quando 
você confirma o que esperava 
achar, mas quando descobre 
algo que não sabia”.

A nova classe média bra-
sileira ainda está longe de 
ocupar cadeiras nas univer-
sidades. Só 7% chegaram ao 
Ensino Superior, o que não 
significa sequer que tenham 
conseguido o diploma, diz o 
estudo da Secretaria de Assun-
tos Estratégicos (SAE). A mé-
dia brasileira é de 12%, mas, 
na classe alta, sobe para 40%. 
O levantamento informa que 
14% dos jovens da classe mé-
dia frequentam escolas parti-
culares, percentual menor do 
que o da população de classe 
média com plano de saúde 
(24%). O percentual é de 3% 
para a classe baixa e chega a 
58% para a alta.

Com o uso de dados de 
uma pesquisa do Ibope feita 
para a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) em 2010, o 
estudo “Vozes da Classe Mé-
dia” mostra que a maioria da 
população brasileira, em todas 
as classes, identifica a má qua-
lidade do ensino como fator 
prejudicial ao desenvolvimen-
to no país.

No entanto, na classe mé-
dia, essa percepção é ligeira-
mente maior do que na classe 
baixa (62% contra 59%), mas 
bem menor do que a da classe 
alta (72%). Embora dê impor-
tância à educação, a classe mé-
dia se assemelha à classe bai-
xa na percepção de que mais 
anos de estudo resultarão em 
maior renda. De novo, a maio-

ria da população enxerga esse 
vínculo, mas, nas classes bai-
xa e média, essa é opinião de 
58% dos entrevistados, ante 
63% da classe alta.

 
conquista de diploma
A estudante Helen Costa 

dos Santos, de 24 anos, mo-
radora do Recanto das Emas, 
região administrativa a 30 qui-
lômetros de Brasília, quer ser a 
primeira pessoa de sua família 
a conquistar um diploma uni-
versitário. Ela é bolsista inte-
gral do ProUni e está no 8º se-
mestre do curso de Letras da 
Universidade Católica de Bra-
sília, onde também trabalha 
como auxiliar administrativa.

Helen dos Santos, que é 
filha de um auxiliar de serviços 
gerais já falecido, mora com a 
mãe, que é pensionista, e o ir-
mão. Ela elogia o ProUni e diz 
que o acesso ao Ensino Supe-
rior melhorou no país. “Antes 
era bem mais difícil. Universida-
de era coisa para rico. Hoje não, 
tudo está mais fácil”. A estudan-
te tem planos de seguir a carrei-
ra acadêmica. “Quero avançar: 
fazer mestrado e doutorado”.

A estudante de Enferme-
magem, Cíntia Ferreira, de 19 
anos, outra bolsista do ProUni 
na Católica, mora na Estrutu-
ral, uma vila criada sobre um 
antigo lixão, nos arredores de 
Brasília. Cíntia conta que os 
pais só concluíram o Ensino 
Fundamental.

O programa Ciência sem Fronteiras 
tem dois novos parceiros. Na sexta-feira, 
dia 21, o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, assinou em São Paulo ter-
mo de cooperação com a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) que prevê a 
doação, pela entidade e suas associadas, 
de 6,5 mil bolsas de estudo à Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) do Ministério da 
Educação, no valor de aproximadamen-
te US$ 180 milhões. O acordo envolve 
também o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) do Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação. Um outro acordo foi 
firmado com a Eletrobras. Por meio de 
memorando de entendimento, a estatal 
do setor elétrico compromete-se a fi-
nanciar cinco mil bolsas do Ciência sem 
Fronteiras.

 Ao falar sobre a crise econômica 
global, o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, afirmou que o país tem as 
ferramentas para a geração de emprego 
e o fortalecimento do mercado interno. 
Segundo ele, o governo brasileiro apos-
ta na sustentabilidade do eixo educação, 
ciência e tecnologia para tornar o país 
mais competitivo. “É o jeito Dilma de ser 
Keynes.”

 O presidente da Capes, Jorge Gui-
marães, presente à solenidade, reiterou 
a importância da parceria do governo 
com o setor privado. Ele lembrou o im-
pacto positivo que os investimentos em 
recursos humanos têm no desenvolvi-
mento da economia. “Estados que reú-
nem jovens com maior nível de formação 
atraem naturalmente maior número de 

empresas estrangeiras e de investimen-
tos e fortalecem o progresso”, afirmou.

 
Meta
 Lançado em dezembro de 2011, o 

programa Ciência sem Fronteiras já con-
cedeu 16.788 bolsas de estudos - 8.762 
da Capes e 8.036 do CNPq. A meta do 
programa é oferecer 101 mil bolsas até 
2015. Serão 75 mil por parte do Governo 
Federal e o restante com ajuda da ini-
ciativa privada. A expectativa até o fim 
deste ano é chegar a 20 mil bolsas, com 
investimento aproximado de R$ 1,12 bi-
lhão. Os editais lançados até o momento 
selecionaram bolsistas para intercâmbio 
nos Estados Unidos, Canadá, Reino Uni-
do, Alemanha, França, Itália, Bélgica, 
Holanda, Espanha, Portugal, Austrália e 
Coréia do Sul.

 O programa promove a consolida-
ção, expansão e internacionalização da 
ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileiras por meio 
do intercâmbio e da mobilidade inter-
nacionais de estudantes, professores e 
pesquisadores. A oferta de bolsas prevê 
as modalidades graduação-sanduíche, 
educação profissional e tecnológica e 
pós-graduação — doutorado-sanduíche, 
doutorado pleno e pós-doutorado.

 Pelo programa, estudantes de gra-
duação e de pós-graduação podem fazer 
estágio no exterior para manter contato 
com sistemas educacionais competiti-
vos em relação à tecnologia e inovação. 
Além disso, o Ciência sem Fronteiras ten-
ta atrair pesquisadores do exterior que 
queiram se fixar, por tempo determina-
do, no Brasil.

Acordo prevê 11,5 mil bolsas 
para o Ciência sem Fronteiras

Somente 7% chegaram 
ao Ensino Superior

Brasil ainda tem 
grande número 
de analfabetos, 
pessoas 
com baixa 
escolaridade 
e má qualidade 
de ensino

Área de educação é que mais gera efeito positivo sobre as outras e incrementa o desenvolvimento  
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Governo lança projeto de prevenção à violência

Brasília - O Governo Federal 
lança, hoje, em Maceió (AL), a pri-
meira etapa de um programa piloto 
que visa enfrentar o crescente nú-
mero de homicídios entre jovens 
negros de todo o país. Intitulado 
Juventude Viva, a iniciativa é a pri-
meira etapa de uma ação mais am-
pla, o Plano de Prevenção à Violên-
cia Contra a Juventude Negra.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, 53% dos homicídios re-
gistrados no país vitimam pessoas 
jovens. Destas, mais de 75% são 
negras. Além disso, enquanto as 
mortes de jovens brancos caíram 
de 9.248, em 2000, para 7.065, em 
2010, a morte de jovens negros 
cresceu de 14.055 para 19.255 no 
mesmo período.  

Em Alagoas, o programa irá 
complementar iniciativas que já 
estão em curso, como o Programa 
Brasil Mais Seguro, do Ministério da 
Justiça. A escolha do Estado também 
se justifica porque a capital, Maceió, 
ocupa o segundo lugar entre as cida-
des com o maior número de homi-
cídios no país. Nesta primeira etapa, 
além de Maceió, o Juventude Viva 
também será testado em outras três 
cidades alagoanas: Arapiraca, Mare-
chal Deodoro e União dos Palmares. 
A meta do Governo Federal é, a par-
tir da experiência inicial, estender 
a iniciativa para os 132 municípios 
mais violentos do país.

“O Juventude Viva representa 
um plano de enfrentamento à mor-
talidade da juventude negra. Vai 
começar como uma experiência em 
Alagoas, com os vários ministérios 
envolvidos desenvolvendo um con-
junto de ações de inclusão e contra 
a cultura de violência”, explicou a 
ministra da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir), Luiza Bairros, logo após 
participar, esta manhã, do programa 
Bom Dia, Ministro, produzido pela 
Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República em par-
ceria com a EBC Serviços. Também 
participou do programa o ministro 
Gilberto Carvalho, da Secretaria-
-Geral da Presidência da República.

Aula e cultura
Entre as iniciativas a serem de-

senvolvidas, a ministra mencionou a 
adoção, pelas escolas estaduais, de 
aulas em período integral; a criação 
de espaços culturais em territórios 
violentos e o estímulo ao empreen-
dedorismo juvenil, principalmente 
quando associado à chamada econo-
mia solidária. Além disso, segundo a 
ministra, o programa também prevê 
ações de capacitação dos profissio-
nais que atuam com os jovens, espe-
cialmente dos policiais.

“Será extremamente importan-
te o trabalho que faremos com as 
forças policiais para que possamos 
ter um comportamento diferen-
ciado dos policiais em relação aos 
jovens, especialmente em relação 
ao jovem negro que, por conta da 
discriminação racial, acaba sendo 
mais atingido por essa violência”, 
explicou a ministra.

O Juventude Viva irá beneficiar 
não apenas jovens negros entre 15 e 
29 anos, mas toda a população das 
regiões contempladas com inicia-
tivas como a construção de espa-
ços culturais. “Pretendemos atingir 
os jovens negros, que, nos últimos 
anos, são os que mais têm sofrido 
com esses altos índices de homicí-
dios, mas, embora o diagnóstico que 
conduza o programa leve em conta a 
população negra, seu caráter é am-
plo. “, acrescentou a ministra.

Juventude negra
Foto: Divulgação

Jovens negros estão mais vulneráveis a escalada da violência que assola o Brasil nesses últimos anos, diz a ministra Luiza Bairros, da Políticas de Promoção

Brasília – A ministra Luiza Bairros, da 
Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), comemorou o 
que considera serem os primeiros avan-
ços no campo institucional para a demo-
cratização da participação da população 
negra na sociedade.

Ao conceder entrevista ao programa 
Bom Dia, Ministro, produzido pela Se-
cretaria de Comunicação Social da Presi-
dência da República em parceria com a 
EBC Serviços, no dia em que comemora o 
Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e 
Caribenha (instituído em 25 de julho de 
1992), Luiza Bairros citou a criação de co-
tas no Ensino Superior para a população 
negra como uma dos direitos mais impor-
tantes garantidos até o momento.

A ministra lembrou também os dois 
anos de vigência do Estatuto da Igualda-
de Racial, sancionado no dia 20 de julho 
de 2010.

A criação de cotas no Ensino Supe-
rior, declarada constitucional pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) neste ano, 
pode abrir caminho, na visão de Luiza 
Bairros, para a aprovação da reserva de 
vagas também nos concursos públicos, 
no âmbito federal. Segundo a Seppir, a 
medida já é adotada em municípios da 
Bahia, do Paraná, Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, 
do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do 

Sul. Os percentuais de inclusão são dis-
tintos e incluem índios e mulheres negras 
em alguns municípios.

Direitos
Outra bandeira da secretaria, se-

gundo Luiza Bairros, é a mobilização em 
torno da tramitação do projeto em an-
damento no Congresso Nacional, que es-
tende aos 7 milhões de trabalhadores do 
país, a maioria mulheres negras, os mes-
mos direitos assegurados à toda a classe 
trabalhadora.

A ministra enfatizou também a im-
portância da inclusão no currículo esco-
lar, em 2003, de disciplina sobre a histó-
ria e a cultura da África, focalizando os 
afrodescendentes brasileiros, que tive-
ram “papel relevante na colonização do 
Brasil, mesmo relegados à escravidão”.

Entre todas as iniciativas tomadas 
para assegurar a igualdade, na popula-
ção brasileira, a ministra destacou a par-
ticipação dos pais no processo educacio-
nal, conscientizando seus filhos sobre o 
respeito e a tolerância para com todas as 
raças. “O conhecimento é uma dimensão 
importante sobre a existência ou não de 
atitudes e mentalidades discriminatórias. 
Todos devem ter conhecimento do signi-
ficado da presença negra no Brasil, que 
não existiria sem a contribuição da mão 
de obra africana”.

Luiza Bairros disse que, no entanto, 
nem tudo são conquistas. Segundo ela, 
tem havido problemas no uso da legisla-
ção para punir casos de racismo no país. 

Levantamento feito nos tribunais de Jus-
tiça em todo o Brasil mostra que cerca de 
60% dos casos de racismo levados a essas 
cortes “não conseguem ter desfecho de 
condenação, porque os juízes procuram 
relativizar as manifestações racistas e tra-
tá-las como se não fossem a violência que 
representam”.

Para a ministra, é preciso uniformizar 
a compreensão sobre o que é racismo, nas 
diferentes instâncias judiciárias. “Eles pro-
curam (juízes) enquadrar as queixas como 
casos de xingamentos ou de descontrole 
do infrator, sem levar em conta os efeitos 
danosos que as pessoas sofrem quando 
são vítimas do racismo. Nas cortes supe-
riores, no entanto, percebemos que existe 
compreensão cada vez maior da existên-
cia do racismo na sociedade brasileira”.

Ministra destaca avanços institucionais

Brasília – Mais de 24 milhões de jo-
vens afrodescendentes vivem na Améri-
ca Latina, de um total de 81 milhões de 
afrodescendentes da região. O Brasil é o 
país latino-americano com a maior quan-
tidade de jovens afrodescedentes – 22,5 
milhões, o que representa 47% de toda a 
população jovem no país. Os dados têm 
por base o Censo Demográfico de 2000, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE). 
A constatação faz parte do relatório 

Juventude Afrodescendente na Améri-
ca Latina: Realidades Diversas e Direitos 
(des)Cumpridos, divulgado pelo Fundo de 
População das Nações Unidas (Unfpa), em 
Salvador (BA). 

A Colômbia é o segundo país latino-
-americano onde vivem mais jovens afro-
descendentes: 1,1 milhão (11% de toda a 

população jovem do país).
Segundo o fundo, a juventude afro-

descendente na América Latina é uma 
população majoritariamente urbanizada. 
Na Nicarágua, por exemplo, 88% desses 
jovens vivem nas cidades, enquanto os ín-
dices na Guatemala e no Panamá se man-
têm bem próximos – 87% e 86%, respecti-
vamente. A menor taxa foi registrada no 
Equador: 60%.

Brasil tem mais afrodescendentes na AL

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Lourenço Canuto
Da Agência Brasil

“É preciso uniformizar a 
compreensão sobre o que 
é racismo nas diferentes 
instâncias judiciárias. 
Juizes enquadram as 
queixas como casos 
de xingamentos ou de 
descontrole do infrator”



Sertanejo universitário
A DUPLA DE SERTANEJO universitário 

Helder & Rodrigo será a atração principal de 
amanhã no dancing bar Zodíaco, no bairro de 
Tambaú. Vindos de Gravatá, em Pernambuco, a 
dupla tem vasto repertório que inclui sucessos 
das melhores bandas do país.

Após a apresentação dos pernambucanos, 
sobe ao palco do Zodíaco a banda paraibana Ala 
Ursa. A noite promete!
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Evento inédito de gastronomia
NOVA GASTRONOMIA PARAIBANA promete movimen-

tar o setor em João Pessoa nos dias 16 a 18 de outubro, a 
ser realizado no Hotel do Sesc, na Praia do Cabo Branco.

O evento vai trazer os renomados e premiados chefs 
Ana Luiza Trajano, César Santos, Carlos Ribeiro, Wanderson 
Medeiro, Carlos Soares, Mônica Rangel, Arthur Coelho, André 
Falcão, Alcindo Queiroz e Cláudio Rangel para participarem 
do Fórum e ministrar oficinas práticas. Uma grande opor-
tunidade para os profissionais e alunos da gastronomia.

Tarde cultural na APL
ENTRE AS ATIVIDADES alusivas aos centenários 

do historiador Humberto Nóbrega e do poeta Augusto 
dos Anjos, hoje às 17h na Academia Paraibana de Le-
tras, estará sendo lançado o tabloide sobre Humberto 
editado pela A União, com apresentação do jornalista 
José Nunes, do Instituto Histórico e Geográfico da 
Paraíba.

O evento, que tem apoio do IHGP e do Unipê,  
será conduzido pelo professor e presidente da APL, 
Damião Ramos Cavalcanti.

Empresárias de moda, Fátima Lisboa Lopes e Auxiliadora Cardoso, a 
primeira é a aniversariante de hoje

Ruth Avelino e Wilfredo Maldonado com a arquiteta Fernanda Melo, da Confraria da Lapada
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Xilogravura
O ARTISTA PLÁSTICO José Altino está todo prosa 

com sua participação na Revista do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba. A convite do professor Marcílio Franca, 
ele está com duas xilogravuras ilustrando a capa e páginas 
da última edição daquela revista.

Jornalistas Silvia Cabral e 
Gisa Veiga, empresários 
José Barbosa Menezes, 
Fátima Lisboa Lopes e 
Francy Lira Cavalcanti, 
delegado federal Marconi 
Marques Frasão, dentis-
ta Paula Aires, médico 
Márcio Queiroga Lopes, 
professor Mirabeau Dias,  
ex-vereador Gerson Go-
mes, Sra. Maria Arminda 
Milanez Guimarães.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Podemos definir o 
caráter de uma pessoa 
apenas olhando como ela 
trata os animais”

“O mundo somente pertence 
aos animais e a todos os 
seres que não destroem o 
próprio ecossistema”

DALVAN MIOTTO SAMANTHA RAUBER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O site de compra coletiva 
Regate io,  com forte  atuação 
em João Pessoa, Natal e Recife, 
comemora dois anos de ativi-
dades com uma campanha.
  Oferecendo um carro 0km 
Nissan March, onde para concorrer 
basta acessar o site e participar do 
concurso cultural “Carro Zero, Cus-
to Zero” e responder “o que você 
faria com 30 mil em economias?”. 
Ganha o carro a melhor resposta e 
as inscrições vão até 5 de outubro.

Zum Zum Zum
   Fátima e Telmo Lopes retornaram ontem de viagem pela Europa e China 
onde conferiram muitas novidades no setor da moda. Fátima aniversaria hoje  
e será bastante cumprimentada por seus amigos e funcionários da Calzature.

   No Theatro Santa Roza, o Projeto Vértice apresenta  hoje o espetáculo 
“A Alma Imoral”, da Niska Produções Culturais, do Rio de Janeiro.

   As arquitetas Germana Parente e Cristina Rocha estão no Rio Grande 
do Sul, a convite dos móveis planejados Todeschini.

Ex-delegado da Receita Federal Marconi Marques Frazão e Maricé-
lia, ele é o aniversariante de hoje

FOTO Goretti Zenaide

Idalina Lemos, Vera Medeiros e Auxiliadora Borba que vai tomar 
posse no próximo sábado na Academia Feminina de Letras e Artes

Brechó
A EMPRESÁRIA 

de moda Nelly Braga 
resolveu retomar seu 
brechó, agora em 
novo endereço, na 
Av. Nossa Senhora 
dos Navegantes, em 
Tambaú, defronte ao 
Ouro Branco Praia 
Hotel. 

Pioneira no ramo 
em João Pessoa, 
Nelly procura ofe-
recer produtos de 
qualidade, que podem 
ser estilo vintage ou 
mesmo roupas con-
temporâneas.

Oratória

A MESTRE EM LINGUÍSTICA, fonoaudióloga e escri-
tora Tania Castelliano avisando que vai ministrar o curso 
de oratória “Fale em público sem medo”, dias 9 e 10 de 
novembro. Maiores informações pelo site www.taniacas-
telliano.com.br.

FOTO: Goretti Zenaide

Artista plástica Jô Vital e arquiteto Jonas Lourenço, da Galeria Louro 
e Canela

Inocência dos Muçulmanos
DEU NO JORNAL ESTADÃO QUE O JUIZ DA 25ª VARA 

de São Paulo, Gilson Delgado Miranda proibiu na última ter-
ça-feira o site YouTube de exibir o trailer do filme Inocência 
dos Muçulmanos, ofensivo aos islamismo e que provocou 
tantos protestos em diversos países. 

Sou a favor da liberdade de expressão, mas achei foi 
pouco, porque o filme é ruim demais, com texto imbecil 
e atores chinfrins que a gente não tem paciência nem de 
assistir até o fim. Ou seja, não ofende somente a coleti-
vidade islâmica, mas também aos nossos olhos e ouvidos 
com tanto besteirol.

Arte sustentável

PARA CELEBRAR a 
certificação do selo Aqua 
(Alta qualidade ambiental) 
do Edifício Tour Geneve, 
a TWS Empreendimentos 
apresenta hoje a arte 
contemporânea sus-
tentável da artista plásti-
ca Bia Doria. 

Será na exposição 
“Arte Sustentável - Na-
tureza em forma de 
imagem”, a ser aberta 
hoje às 19h no estande 
do Tour Geneve, em par-
ceria com a Galeria Louro 
& Canela, do arquiteto 
Jonas Lourenço. 

Saúde

A SEMANA DA 
SAÚDE, promovida 
pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraí-
ba foi encerrada com 
a palestra “Você vale 
o que come”, ministra-
da pela nutricionista 
ortomolecular, Selma 
Melo.

O evento foi coor-
denado pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas, 
dirigida por Carlos Melo 
e contou com o apoio 
do Serviço de Saúde 
do Tribunal, da Unimed 
JP e do Uniodonto.

   Na Galeria Gamela, a pedida de hoje será o lançamento do livro 
infanto-juvenil “Os Trinta Dinheiros do Rei Melchior”, com texto de Alberto 
Correia e ilustrações da artista plástica Analice Uchôa. A partir das 19h.
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Os empregos com car-
teira assinada na Paraíba 
cresceram 8,3% em dois anos 
segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicí-
lios, Pnad, divulgada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE. No ranking 
entre todos os Estados do 
Nordeste, a Paraíba fica em 
quinto lugar na geração de 
empregos, ficando na frente 
dos Estados do Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Sergipe e 
Piauí. O documento ainda re-
velou que quase 60% dos ho-
mens em idade ativa estavam 
empregados em 2011, e 35% 
das mulheres.

Nos dois anos foram em-
pregadas 127 mil pessoas no 
Estado, uma média de cinco 
mil novos empregos por mês. 
Mesmo assim, sobram vagas 
no Sine da Paraíba por um pro-
blema apontado pelos especia-
listas como o grande responsá-
vel pela sobra de vagas: a falta 
de qualificação profissional.

Segundo a articuladora 
empresarial do Sine-PB, Rita 
Rocha, mais de quinhentas va-
gas de emprego estão sobran-
do por falta de profissionais 
que atendam as exigências das 
empresas. “As empresas hoje 
querem profissionais qualifi-
cados. As pessoas não estão 
buscando cursos de aperfeiço-
amento como informática, por 
exemplo, e assim as empresas 
não querem. Pra gente do Sine 
também está difícil conseguir 
profissionais adequados como 
as empresas querem”, revelou

Rita revelou ainda que 
a experiência também está 
contando na hora da contra-
tação. “As empresas também 
exigem experiência aliada 
a esta qualificação. Quando 
encontramos profissionais 
sem a qualificação, as em-
presas preferem levar pesso-
as para o primeiro emprego, 
alegando que vão formar os 
seus próprios profissionais”, 
explicou.

Quem mais emprega
A pesquisa do IBGE ain-

da revelou que o setor de Ser-
viços lidera as contratações 
no Estado. Em 2011, 41,6% 
das pessoas empregadas na 
Paraíba faziam parte deste 
setor, um aumento de pouco 
mais de 1% nos dois anos 
de pesquisa. O setor agríco-
la, mesmo registrando uma 
queda entre 2009 e 2011, 
está em segundo lugar em 
contratação, e o comércio, 
que teve um leve acréscimo, 
está em terceiro, com 17,2% 
dos empregados.

Estado teve aumento 
de quase 130 mil novas 
vagas em dois anos

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br

com carteira assinada

Empregos crescem 8,3% na PB
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Qualificação é primordial
A falta de qualificação profissio-

nal alegada pelo Sine-PB como um dos 
grandes problemas que fazem com que 
sobrem vagas de emprego é confirma-
da por especialistas na área de Recur-
sos Humanos. Além disso, é constada a 
falta de profissionais em algumas áreas 
extremamente especializadas, o que 
torna a demanda ser bem menor que 
a procura.

Para o especialista em Gestão de Pes-
soas e coordenador do curso de Gestão 
de Pessoas de uma faculdade particular 
da capital, Marcondes Martins Silva,  a 
saída para estas lacunas está na especiali-
zação em áreas específicas.

“Um exemplo disso se dá no seg-
mento da construção civil, onde existe 
uma demanda muito forte por profis-
sionais com especialização ou experi-
ência e pouca oferta de profissionais. 
O gesseiro é um exemplo disso. O Sine 
ofereceu, durante meses, vagas para 
esse profissional. Dessa forma, pode-
mos notar que para o mercado aplica-
-se a mesma fórmula da economia, a 
lei da oferta e da demanda. O cida-
dão paraibano tem que ficar de olho 
no mercado e aproveitar as oportuni-
dades para se qualificar, fazer cursos 
de aperfeiçoamento ou de curta du-
ração”, aconselhou

Mesmo com um rendi-
mento 21% maior que há dois 
anos, as mulheres ganham, 
em média, 8% a menos que os 
homens. Segundo a pesquisa, 
o salário médio das mulheres 
é de R$ 940, enquanto os ho-
mens ainda percebem cerca de 
R$1.023.

O rendimento médio men-
sal das mulheres teve um au-
mento maior que a média em 
todo o Nordeste, que ficou na 
casa dos 10% na comparação 

entre 2009 e 2011. Mas esta 
renda real ainda está abaixo da 
média nacional, que passou de 
R$ 1.242,00 para R$ 1.345,00. 

No ranking nacional do 
aumento no rendimento dos 
brasileiros, a região Nordeste 
ficou em primeiro lugar entre 
as demais, seguida do Centro-
-Oeste, com um aumento de 
10.6%, Sudeste, com 7,9%, 
Norte, 7,7%,  e Sul com 4%.

Na Paraíba o rendimen-
to das mulheres correspon-

de a 91% do rendimento dos 
homens, uma realidade que 
também está acima da média 
nacional, que ficou nos 70% 
em 2011. No Brasil, enquanto 
22,1% dos homens ocupados 
recebiam até um salário míni-
mo, para as mulheres este per-
centual era de 31,4%. Além dis-
so, havia proporcionalmente 
mais mulheres ocupadas sem 
rendimentos ou recebendo so-
mente em benefícios (10,0%) 
do que homens (5,8%).

Homens têm maiores salários

   Áreas que estão empregando mais

l O especialista em Gestão de Pessoa, Marcondes Mar-
tins da Silva, revelou que as áreas que estão propensas 
a empregar mais na Paraíba são: Logística, TI, Turismo e 
Gestão de Negócios, devido a forte presença do setor de 
serviços da economia.

   dicas para entrevista de emprego

l O especialista em Gestão de Pessoas, Marcondes Mar-
tins da Silva, elaborou várias dicas de como se portar em 
uma entrevista de emprego. A entrevista é um dos pon-
tos fortes na hora da empresa contratar o profissional.

   anote e acerte

l Chegar pelo menos vinte minutos antes do horário 
marcado para a entrevista; Conhecer um pouco da em-
presa, seu seguimento, clientes, mercado que atua, sua 
história, seus produtos e serviços, etc;
l Fazer um exercício de auto-conhecimento, perguntan-
do-se quais as suas principais potencialidades, compe-
tências, etc.
l Conhecer sobre a vaga oferecida, suas atribuições e 
responsabilidades;
l Levar uma lista com pessoas que possam dar referên-
cias profissionais;
l Levar um CV atualizado
l Vestir-se de acordo com a cultura da empresa, com 
sobriedade, sem muitos enfeites, perfumes e maquia-
gem;
l Lembrar que estamos de visita na casa de alguém e 
que devemos respeitar suas normas e “leis”;

  números do Pnad

l A Paraíba tem atualmente, segundo o Pnad, 1.656.000 
pessoas trabalhando com carteira assinada, quase 130 
mil a mais que em 2009, que tinha 1.529.000 de traba-
lhadores.

O setor de 
serviços lidera 
as contratações 
no Estado, com 
41,6%, seguido 
pelo setor 
agrícola e pelo 
comércio

saiba mais

No ranking entre os Estados do Nordeste, a Paraíba fica em quinto lugar na geração de empregos, segundo dados da pesquisa divulgada pelo IBGE

FOtO: Marcello Casal Jr./ABr
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Polícia intensifica operações 
e recupera animais silvestres

Em menos de uma sema-
na, o Batalhão de Polícia Am-
biental (BPAmb) recuperou 
108 animais silvestres que 
eram mantidos irregularmen-
te em cativeiro. A última apre-
ensão aconteceu na terça-feira 
(25), quando uma operação 
deflagrada na Grande João 
Pessoa apreendeu 33 pássa-
ros nos bairros de Mandacaru 
(12) e Mangabeira (21), sendo 
três deles (dois curiós e um 
pintassilgo) de espécies amea-
çadas de extinção.       

Segundo o subcoman-
dante do BPAmb, major Os-
car Beuttenmüller, neste mês 
a corporação intensificou as 
fiscalizações em feiras livres 
e em localidades particulares 
situadas nas proximidades de 
áreas de Mata Atlântica, a fim 
de combater ostensivamente 
o tráfico e a criação ilegal des-
ses animais. No último fim de 
semana, em diversos bairros 
da Grande João Pessoa foram 
apreendidos 75 animais sil-
vestres e lavrados dois autos 
de infração. “Com essas ações 
constantes temos percebido a 
diminuição do comércio ilegal 
de animais silvestres, sobretu-
do de aves”, comentou o major, 
ao enfatizar que o policiamen-
to está trabalhando para es-
tender as operações contínuas 
para todo o Estado.

Conforme o major Oscar 
Beuttenmüller, muitas pesso-
as capturam as aves silvestres 
para criação (sem a devida li-
cença do órgão competente) 
como animal de estimação, o 
que é proibido por lei. O deli-
to acarreta multa de R$ 500 
por animal, podendo chegar a 
R$ 5 mil se o bicho estiver sob 
ameaça de extinção. A legisla-
ção ambiental também prevê 
detenção que pode chegar a 
um ano, a depender da ocor-
rência. “Estamos encontrando 
dificuldades para prender os 
infratores porque eles deixam 
até crianças de vigias e, quando 
as viaturas chegam, eles fogem 
e abandonam as gaiolas”, com-
pletou o subcomandante.

Em uma semana 108 
animais em cativeiro 
foram recuperados

O Dia das Crianças está se 
aproximando e os diversos se-
tores voltados para esta parcela 
da população já começam a se 
mobilizar para oferecer servi-
ços que atendam a demanda 
prevista para a data. Entre eles, 
destaca-se o comércio, que já 
exibe propagandas nos meios 
de comunicação e nas vitrines 
das lojas.

Para o presidente da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), Eronaldo Maia, 
as vendas no comércio da capital 
devem crescer em torno de 5% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Ele chama aten-
ção para o fato de que a data 
movimenta mais segmentos es-
pecíficos dos brinquedos e con-
fecções infantis.

“Os brinquedos com certe-
za são os que vendem mais e 
como estamos vivendo um bom 
momento, a estimativa é que as 
vendas tenham um crescimen-
to de 4% a 5% para o Dia das 
Crianças”, antecipou.

Para que os pais possam 

se orientar melhor na hora de 
comprar o presente para os seus 
filhos, o Procon-JP está elaboran-
do uma relação com os brinque-
dos da atualidade para poder 
realizar uma pesquisa de preços 
a partir da próxima semana.

Passeio de trem
A Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) em 
João Pessoa está inscrevendo 
escolas interessadas em parti-
cipar dos passeios ferroviários 
gratuitos alusivos à Semana da 
Criança. Os passeios de trem 
serão gratuitos e acontecerão 
nos turnos da manhã e tarde, 
no período de 2 a 11 de outu-
bro, exceto ao sábado, domin-
go e segunda-feira.

Para se inscrever, a esco-
la ou ONG deve enviar ofício à 
Coordenadoria de Comunicação 
e Marketing (Comak) da CBTU, 
no 1º andar da Estação João 
Pessoa, das 9h às 12h e das 14h 
às 16h30, solicitando a inclusão 
no Projeto. Cada colégio pode-
rá participar com 80 alunos por 
turno. Serão realizados dois pas-
seios por turno durante a Sema-
na da Criança.

Comércio se prepara para o Dia das Crianças
crescimento nas vendas

CDL prevê crescimento nas vendas entre 4% a 5% para o Dia das Crianças

Cerca de 600 mil cor-
respondências por dia estão 
deixando de ser entregues 
aos seus destinatários na Pa-
raíba em razão da greve dos 
trabalhadores da Empresa 
Brasileira dos Correios e 
Telégrafos (ECT). Segundo 
informações da assessoria 
do Sindicato dos Carteiros, 
os serviços com hora mar-
cada oferecidos na Paraíba 
- Sedex 10, Sedex 12 e Sedex 
Hoje – foram afetados com o 
movimento grevista. Como 
todas as tentativas de con-

ciliação falharam, a Justiça 
do Trabalho estará julgando 
hoje, a partir das 13h, o dis-
sídio coletivo da categoria, 
cuja greve na Paraíba foi ini-
ciada no último dia 19. 

Na Paraíba são 1.500 
servidores. Deste total, 50% 
aderiram à greve, segundo 
informou Tony Sérgio Ro-
drigues, secretário de Divul-
gação e Imprensa da ECT na 
Paraíba.

Nas tentativas de conci-
liação, a ministra Cristina Pe-
duzzi, do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), propôs 
reajuste salarial de 5,2%, au-
mento linear de R$ 80, paga-

mento de bonificação no final 
de ano em parcela única de R$ 
575 e a negociação conjunta 
das demais questões reivin-
dicadas pelos trabalhadores. 
Mas os representantes dos 
servidores em greve rejeita-
ram a proposta da ministra.  

A categoria reivindica 
um reajuste de 43% (33% de 
reposição e 10 % de aumen-
to). O piso salarial atual dos 
trabalhadores é de R$ 942, 
comparado ao piso salarial 
da década de 90 onde eles 
recebiam cerca de 10 salários 
mínimos, hoje o que eles re-
cebem é o equivalente a 1,2 
salários.

Justiça julga dissídio hoje
Greve nos correios

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Com a greve nos Correios, cerca de 600 mil correspondências deixam de ser entregues por dia

Ações da Polícia Ambiental a fim de combater ostensivamente o tráfico e a criação irregular tem diminuído o comércio ilegal de animais silvestres na capital

Foto: Evandro Pereira

Foto: Arquivo

Foto: Marcos Russo

No último fim de 
semana foram 
apreendidos 
75 animais na 
Grande JP



O Centro de Testagem e 
Aconselhamento da cidade 
de Patos vai passar a ofere-
cer o teste rápido de HIV/
Sífilis. Até amanhã, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES)  
conclui a capacitação das 
enfermeiras (Nível Superior) 
da regional. As profissionais 
também receberão informa-
ções sobre a hepatite B e C.

O treinamento está sen-
do ministrado por quatro 
técnicas da secretaria: Mail-
za Gomes (assistente social); 
Elizabeth Barbosa (psicó-
loga); Nelize Granjeiro (far-
macêutica) e Suely Cantalice 
(enfermeira). A equipe apre-
senta o projeto de implan-
tação do teste rápido nas 
unidades básicas de saúde, 
a partir da Rede Cegonha. A 
parte prática, demonstração 
aos presentes de como deve 
ser feito o teste rápido, está 
acontecendo no auditório da 
6ª Gerência, no Hospital de 
São Mamede e no Presídio 
Feminino de Patos.

São alvos do teste rápido 
de HIV/Sífilis, principalmen-
te as gestantes, seus parcei-
ros sexuais, com ampliação 
para profissionais do sexo, 
motoristas de caminhão, 
segundo informou Nelize 
Granjeiro. Essa capacitação 
promovida pelo Governo do 
Estado, através da SES, já 
ocorreu nas seguintes: 1ª, 4ª, 
8ª, 9ª, 11ª  gerências regio-
nais.

 Como o próprio nome 

Centro de Testagem de Patos
aplicará testes rápidos de HIV
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Secretaria está treinando 
profissionais que vão atuar
na realização dos exames

revela, o teste sai em pouco 
mais de 15 minutos e é bas-
tante simples: é feito um furo 
no dedo do paciente e coleta-
-se duas gotinhas de sangue. 
Cerca de 120 cidades no Es-
tado já implantaram na aten-
ção básica o teste rápido do 
HIV/Aids e hepatites virais.  
Na Paraíba, segundo dados 

da SES, houve um cresci-
mento nos casos de Aids de 
37,55% em cinco anos, entre 
2007 a 2011.

No Nordeste, a Paraíba 
ocupa a quinta colocação em 
casos de Aids. São 4.759 pes-
soas infectadas com o vírus 
de 1980 até dezembro do ano 
passado, estatísticas do Mi-

nistério da Saúde, superando 
no mesmo período Alagoas 
(4.119), Rio Grande do Norte 
(3.866), Piauí (3.655) e Sergi-
pe (2.815). A maior incidên-
cia está entre homens hete-
rossexuais, com idade entre 
24 e 39.

A cidade de João Pessoa 
aparece na lista com o maior 

número de notificações com 
1.597, seguido de Campina 
Grande com 669; Santa Rita 
(237), Bayeux (234), Ca-
bedelo (153), Patos (100), 
Guarabira (72), Mamangua-
pe (66), Sapé (65), Rio Tinto 
(65), Cajazeiras (54), Sousa 
(51) e Itabaiana (48). A 6ª 
Gerência Regional de Saúde 

vem abastecendo constan-
temente os municípios, mo-
téis, presídios com preserva-
tivos. “Além disso é crucial a 
intensificação de campanhas 
preventivas, que orientem a 
população sobre como evitar 
as DST/Aids”, comentou o 
gerente regional José Leudo 
Farias.

A 6a Gerência Regional de Saúde está promovendo a capacitação de uma equipe de enfermeiras, que será responsável pela realização do teste rápido de HIV, em Patos

FOTO: Divulgação

O Ministério Público da Para-
íba (MPPB) ajuizou uma ação civil 
pública contra o município de Car-
rapateira (no Alto Sertão, a 470 
quilômetros de João Pessoa) para 
obrigá-lo a corrigir as irregulari-
dades encontradas em seis escolas 
públicas municipais, durante o tra-
balho de inspeção feito 
pela Promotoria de Jus-
tiça da Educação de São 
José de Piranhas e o Con-
selho Tutelar da cidade. 

A ação foi movida 
porque a Secretaria de 
Educação do município 
não atendeu as reco-
mendações feitas pela 
promotoria para que 
fossem adotadas ime-
diatamente todas as 
providências necessárias 
para sanar as graves ir-
regularidades encontra-
das nas escolas munici-
pais Alfredo Cavalcanti 
da Silva, Serafim Caval-
canti, Galdino Antônio 
da Silva, José Pedrosa da Silva, Ave-
lino Ribeiro e José Gomes. Falta de 
biblioteca, ausência de extintores 
de incêndio e de água são alguns 
dos problemas encontrados nessas 
unidades de ensino.

Descumprimento
O prazo dado à secretaria para 

que ela informasse à Promotoria de 
Justiça as medidas adotadas foi de 60 
dias. “Ocorre que, até o presente mo-
mento, o município não concluiu as 
obras de reparo necessárias e isso foi 
constatado nas reinspeções realiza-

das no mês de julho. 
Diante da inércia do 
poder público munici-
pal, tornou-se neces-
sária a interposição 
da presente ação civil 
pública”, explicou o 
promotor Lean Ma-
theus de Xerez.

Segundo ele, a 
ação civil pública visa 
garantir a melhoria do 
ensino público minis-
trado nas escolas mu-
nicipais de Carrapatei-
ra, através da melhoria 
das instalações físicas 
das escolas e da quali-
dade da merenda ser-
vida aos alunos.

Na ação, a promotoria requereu 
que, em caso de descumprimento, o 
município seja punido com multa de 
R$ 15 mil para cada escola que não 
tiver os problemas corrigidos e por 
cada mês de atraso.

MPPB ajuíza ação contra 
irregularidades em escolas

CARRAPATEIRA

A Secretaria de 
Educação do 
município de 
Carrapateira não 
tomou até agora 
providências 
para solucionar 
o problema
das escolas

Uma equipe de técnicos 
da Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) participa de uma 
fiscalização integrada na Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
do Roncador, na região do 
Brejo paraibano. O  objetivo 
da ação fiscalizadora, que co-
meçou ontem e termina hoje,  
é detectar o possível uso in-
discriminado de agrotóxicos 
numa área de pouco mais de 
seis mil hectares.

A fiscalização se deve às 
constantes denúncias recebi-
das pelos órgãos ambientais, 
referentes ao uso indiscrimina-
do de agrotóxico nas culturas 
de banana e que acarretam a 
contaminação de nascentes, 
que são classificadas como áre-
as de preservação permanente 
(APP’s). A constatação do uso 
ilegal de agrotóxicos pode ge-
rar notificação, multa, punição 
e até destruição de cultura.

Integram a equipe de fis-

calização técnicos do Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Paraíba (CREA), 
da Defesa Agropecuária, da 
Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa) e da Polícia 
Ambiental.

O uso ou contato pro-
longado com agrotóxico pode 
contribuir para o aparecimen-
to de sintomas da leucemia. Já 
quem consome alimentos com 
agrotóxicos pode apresentar o 
câncer de intestino.

Sudema inspeciona o uso de 
agrotóxico em área ambiental

NO BREJO

A Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa) in-
terditou,  na última terça-feira, 
um posto de saúde na cidade 
de São Sebastião de Lagoa de 
Roça, no Brejo paraibano. A 
medida foi tomada depois de 
uma inspeção realizada pelo 
órgão nas unidades da cidade. 
De acordo com o Ministério 
Público, que recomendou a 
realização da vistoria, o local 
apresentava problemas estru-

turais que comprometem o 
atendimento ao público.

 Segundo a coordenadora 
do Centro de Apoio Operacio-
nal às Promotorias de Justiça 
da Paraíba (Caop), promotora 
Adriana Amorim, o posto fun-
cionava em uma casa na zona 
rural da cidade sem nenhuma 
estrutura. 

“Era um local que com-
prometia a qualidade do ser-
viço prestado, tratava sem 

seriedade a saúde da cidade. 
Não tinha a mínima condição 
de um médico atender naque-
las condições, com materiais 
inclusive sem esterelização”, 
disse.

O Ministério Público rea-
lizou uma fiscalização nos Pos-
tos de Saúde da Família (PSFs) 
e enviou à Agevisa a recomen-
dação de fechamento do local. 
O órgão fez uma visita e cons-
tatou as irregularidades. 

Agevisa fecha posto de saúde 
por comprometer atendimento

APÓS VISTORIA
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Palestra vai discutir atingidos
BARRAGEM DE ACAUÃ

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta, 
comemorado no dia 13 de outubro, a Câmara Municipal 
realizou esta semana sessão especial com participação 
de profissionais da área, estudantes das universidades 
públicas e privadas da cidade, além de representantes de 
entidades.

l VEstIBUlAR

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lembra 
aos candidatos que vão se inscrever para o Vestibular 2013 
que, com a greve dos bancos, os estudantes poderão realizar o 
pagamento das inscrições nos caixas eletrônicos através de débito 
em conta do Banco do Brasil.

Desabafo

O professor Flávio Romero, ex-secretário de Educação do 
Município e candidato a vereador pelo PMDB, fez um desabafo 
ontem através das redes sociais, por conta de uma suposta 
confissão que teria ouvido de servidor comissionado da PMCG 
a respeito da sua candidatura.

sobrevivência

Flávio disse que, após ter ouvido inúmeros elogios do 
interlocutor, ficou “entusiasmado, esperando a declaração de 
voto”. No entanto, o comissionado teria afirmado que votará 
em outro, “por uma questão de sobrevivência. Preciso pensar 
em mim em 2013”, revelou o peemedebista.

Dia do Fisioterapeuta

Estratégia

Faltando menos de duas semanas para o primeiro turno 
das eleições, em CG a candidata Daniella Ribeiro (PP) fez um 
ajuste em seu guia, passando a mirar mais detidamente em Ta-
tiana Medeiros (PMDB), segundo as pesquisas sua concorrente 
direta pela segunda vaga no segundo turno.

Prorrogado
 

O Ministério do Turismo prorrogou até hoje o prazo de 
inscrição para a chamada pública que vai selecionar projetos de 
eventos visando o fortalecimento do turismo. As inscrições se 
encerrariam no domingo. As inscrições devem ser feitas no Sistema 
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 
(Siconv).

“Atingidos pela Bar-
ragem de Acauã: apoio à Luta 
pelo Resgate da Cidadania”. 
Esse será o tema da palestra 
de amanhã do Semiárido em 
Foco, evento coordenado 
pelo Instituto Nacional do 
Semiárido (INSA).

A conferência está mar-
cada para as 14h e acontece 
na sede do INSA, localizada 
na Avenida Francisco Lopes 
de Almeida, sem número, no 
bairro Serrotão, na Alça Su-
doeste de Campina Grande.

O palestrante é o profes-
sor Fernando Garcia Oliveira, 
engenheiro de produção pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), que ainda 
possui mestrado em Plane-
jamento Urbano e Regional 
pela mesma instituição, além 
de mestrado em Economia 
Internacional pela Univer-
sidade Paris X (Nanterre, 
França) e doutorado em So-
ciologia também por essa 
academia francesa.

Como objetivo, a palestra 
tem por relatar a experiência 
de um programa de exten-
são desenvolvido pelo Pro-

l Valores
 

A taxa de pagamento da inscrição para o Vestibular 
2013 da UFCG é de R$ 15 e pode ser paga até o dia 28 de 
setembro, através de Guia de Recolhimento da União (GRU). Os 
candidatos que se inscreverem para o curso de Design deverão 
adicionar à GRU o valor de R$ 10.

FOTO: Divulgação

Nova queda

Clientes da CEF com renda individual mensal de até 
R$ 1,6 mil terão redução de juros no cartão Construcard, 
destinado à aquisição de materiais de construção. Os juros 
para a população de menor renda serão de 0,9% ao mês 
mais Taxa Referencial (TR) e prazo de até 72 meses para 
pagar. As novas condições passam a valer a partir de 1º de 
outubro.

Chegando

Em qualquer situação e ambiente, o jogador Marcelinho 
Paraíba sempre que é entrevistado gosta de enfatizar que vai 
encerrar sua carreira em Campina Grande, no Campinense, 
seu clube de infância. E o desejo do atleta nascido e criado no 
“Zepa” parece estar cada vez mais próximo. Após rescindir 
contrato com o Grêmio Barueri-SP, da Série B, o jogador foi 
anunciado ontem como novo reforço do Paysandu-PA, da Série 
C. Ano passado, o meia esteve no Sport, na segunda divisão 
nacional. 

Phillipy Costa
Especial para A União

sem alteração

A greve dos bancários não vai afetar a liberação do 
pagamento de beneficiários do INSS. O segurado tem a opção 
de utilizar canais alternativos como os caixas eletrônicos e os 
correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes 
de supermercados, farmácias e outros estabelecimentos 
comerciais credenciados) para sacar os benefícios.

jeto Universidades Cidadãs 
(UFCG) desde 2002, em ben-
efício da população atingida 
pela barragem de Acauã, lo-
calizada nas divisas dos mu-
nicípios de Aroeiras, Itatuba 
e Natuba, Semiárido paraiba-
no.  Coordenador do Projeto 
Universidades Cidadãs desde 
2005, professor Fernando 
Garcia, desde 2007, após sua 
aposentadoria, atua no Pro-
jeto como voluntário. 

Histórico do Projeto
A atitude de apoiar a 

população atingida pela bar-
ragem de Acauã teve início 
em fevereiro de 2002. Desde 
então, o trabalho jamais foi 
interrompido. O professor 
Fernando Garcia coordena 
os diferentes grupos de pro-
fessores e alunos da UFCG e 
também da UEPB, envolvi-
dos com as ações. A partir 
de 2006, nos marcos do Pro-
jeto Universidades Cidadãs, 
também passou a haver um 
maior envolvimento por par-
te de professores da Unidade 
Acadêmica de Engenharia 

Agrícola (UAEAG/UFCG).
Ao longo do período de 

atuação em Acauã, as ativi-
dades desenvolvidas tiveram 
como foco apoiar a popu-
lação em seu processo de or-
ganização direcionado para 
resolver suas questões mais 
prementes, em particular na 
perspectiva de um reassenta-
mento produtivo, entendida 
como a única forma de resta-
belecer as condições de vida 
e trabalho destruídas com 
a remoção de seus locais de 
moradia originais.

O assunto será discutido 
amanhã no Semiárido em 
Foco, promovido pelo INSA

Barragem de Acauã, localizada entre os municípios de Aroeiras e Itatuba, no Semiárido paraibano

O Dia Nacional dos Surdos é come-
morado oficialmente no dia 26 de se-
tembro. Mas em uma Escola Estadual de 
Campina Grande, a data foi lembrada, 
mas diferente dos outros anos, não hou-
ve comemorações. Acontece que, algu-
mas pendências estão gerando inquieta-
ções e afetando principalmente a mesma 
classe: os deficientes auditivos.

A Escola Estadual de Audiocomuni-
cação Demóstenes Cunha Lima, localiza-
da no bairro da Liberdade, desenvolve 
atividades regulares contendo também 
um ensino específico para surdos. As ma-
térias a exemplo de língua portuguesa 
e matemática, estão inseridas na grade 
curricular e fazem parte da metodologia 
de ensino. 

A disciplina em libras é ministrada 
através de gesticulações/sinais, quando 
os professores organizam um planeja-
mento baseado no público-alvo. Duran-
te as aulas, são exibidos materiais visuais 
com o intuito de atingir a compreensão e 
aprendizagem dos alunos. 

Por ser uma Escola Bilíngue, ou seja, 
há o ensino de duas línguas que são o 
estudo das libras e o português, consi-
deradas primeira e segunda língua, res-
pectivamente. Segundo a professora e 
intérprete de libras, Priscilla Andrade, 
além da surdez outros tipos de deficiên-
cias também são detectados durante o 
transcorrer das aulas. “Temos alunos com 
deficiências associadas como as doenças 
mentais, cadeirantes ou com problemas 
de locomoção”, disse a educadora.

Priscilla, ao falar daquelas pessoas 
“especiais”, afirmou com a convicção de 
que são exemplos de superação. “Consi-
dero-os assim, e principalmente se forem 
conduzidos de forma adequada. Se o sur-
do é criado, educado com a sua identida-
de de surdo firmada, o próprio não terá 
vergonha de se apresentar desta forma 
para a sociedade”, argumentou.

Ex-aluno da Escola de Audiocomu-

nicação, Tiago Ferreira (24), hoje é pro-
fessor concursado na área de libras na 
cidade de Gado Bravo. O jovem recorda 
da data, mas com melancolia. “No dia de 
hoje, pedimos apoio. Que as autoridades 
e os responsáveis olhem por nós, sinta a 
nossa angústia e que não sejamos esque-
cidos. 

Na semana passada, estudantes es-
tiveram reunidos desenvolvendo traba-
lhos. Também foi convocada uma reunião 
com Patrícia Rezende, uma deficiente 
auditiva, natural de Santa Catarina. Ela é 
doutora em linguística, coordenadora e 
diretora de políticas educacionais, onde 
proporcionou ao público-jovem uma pa-
lestra sobre o bilinguismo. 

Ontem, a programação estaria ba-
seada em uma passeata onde os alunos 
estariam com vestes pretas e com as fa-
ces pintadas contendo desenhos de lá-
grimas. Para os estudantes, muitas foram 
as conquistas, porém, as perdas têm um 
peso maior. Ainda conforme a professo-
ra, essas “não-conquistas” seriam a falta 
de uma orientação direcionada e de pro-
fessores, a ausência da merenda escolar, 
e outros enumerados casos. 

Um acordo, e o protesto foi adiado. 
Os estudantes, apesar de manifestarem 
suas vontades por meio dos “gritos”, pe-
dem que a história daquela escola não 
seja esquecida. 

Atualmente, o conjunto de funcio-
nários é distribuído em 29 professores 
(sendo 16 referentes ao Estado e 13 do 
município), três seguranças e uma me-
rendeira. Os turnos da manhã, tarde e a 
noite atende 268 alunos com deficiência 
auditiva. 

A Secretaria da Educação do muni-
cípio, deu continuidade ao trabalho de 
inclusão. Das 123 escolas e 25 creches 
municipais, deste valor, 32 salas são dis-
ponibilizadas para recursos multifuncio-
nais. Com 22 alunos (de 6 a 15 anos de 
idade) portadores de deficiência auditi-
va, os professores realizam atendimen-
tos específicos oferecendo a garantia de 
políticas inclusivas.

Deficientes auditivos, durante 
data comemorativa, pedem apoio

PENDÊNCIAs
STTP inicia 
mapeamento para 
criação de praças 
para mototaxistas

A Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públi-
cos (STTP) de Campina Grande 
começou a realizar o mapea-
mento do sistema de mototáxi 
em toda a cidade. A intenção 
é organizar os mais de 720 
motoqueiros cadastrados na 
Prefeitura Municipal em pra-
ças para mototaxistas, as quais 
serão espalhadas estrategica-
mente no Centro e nos bairros.

O projeto que versa sobre 
o mapeamento saiu da Câmara 
de Vereadores e foi sancionado 
pelo prefeito Veneziano Vital.

Em um primeiro momen-
to, a STTP está fazendo um 
levantamento dos pontos já 
existentes em toda a área cen-
tral, como também na periferia 
de Campina, com o intuito de 
verificar a quantidade, as de-
mandas e as variações de acor-
do com a procura pelo serviço. 
Após a obtenção desses dados, 
a autarquia inicia a instalação e 
fixação das praças.

O próximo passo será a 
implantação da nova sinaliza-
ção e a divisão das praças devi-
damente reconhecidas e cadas-
tradas pela Superintendência. 
Os profissionais mototaxistas 
regulamentados pela STTP, de 
acordo com o órgão, devem 
providenciar novos alvarás, 
que permitirão ao motoqueiro 
o trabalho conforme a lei, pro-
porcionando ao usuário maior 
credibilidade e segurança.

Há catorze anos traba-
lhando em um ponto localiza-
do na esquina da Avenida Flo-
riano Peixoto com a Rua Maciel 
Pinheiro, no Centro de Campi-
na Grande, o mototaxista Cláu-
dio Roberto, regulamentado 
junto a STTP, aprovou o mape-
amento e disse esperar a partir 
de então uma maior segurança 
para a categoria e usuários.

Kalyenne Antero
Especial para A União



Último dia para 2ª via do título
FIM DO PRAZO

Cartório eleitoral na capital 
terá horário especial para 
atender retardatários
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Deputados da oposição 
elogiam retomada pelo 
Governo do Pão e Leite
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Agenda dos candidatos

O candidato, pela ma-
nhã, tem reunião com sindica-
tos. À tarde, faz panfletagem 
no bairro do Rangel. 

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 8h, tem 
reunião com profissionais da 
área de segurança pública, na 
Torre. Às 9h, grava o Guia Elei-
toral. Às 11h, participa de de-
bate na Associação Paraibana 
de Hospitais, na Torre. Às 16h, 
participa do ato público SOS 
Centro Histórico, no Centro. 
Às 21h, participa do debate 
numa emissora de TV.

Às 6h, faz adesivagem 
nos Bancários. Às 9h30, tem 
reunião com lideranças evan-
gélicas, em Água Fria. Às 11h30, 
tem reunião com trabalhado-
res da construção civil, em 
Mangabeira. Às 16h, participa 
de ato público no Centro. Às 
18h, faz adesivagem no sinal 
do Lyceu Paraibano, Centro. 
Às 21h,  participa de debate.

O candidato, das 9h às 
15h, grava o Guia Eleitoral. Às 
16h, assina o Termo de Com-
promisso em Defesa do Pa-
trimônio, no Pavilhão do Chá. 
Das 21h às 23h, participa de 
um debate.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

O candidato, às 6h, faz 
panfletagem na Avenida Nos-
sa Senhora de Fátima com 
Avenida Rui Barbosa, na Torre. 
Às 14h, tem reunião com co-
ordenação de campanha. Às 
20h, participa de debate.

O candidato, pela ma-
nhã, grava o Guia Eleitoral. À 
tarde, visita o bairro Valentina. 
Às 18h, faz panfletagem nas 
proximidades da Fundação 
Bradesco, no Valentina.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estela Bezerra 
(PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)  

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Luiz Lima
luiz_rlima@hotmail.com

Foto: Divulgação

A dez dias da eleição 
municipal, a Justiça Eleitoral 
lembra que o prazo para a 
emissão da segunda via do Tí-
tulo de Eleitor se encerra hoje. 
Caso não esteja com a via ori-
ginal, o eleitor deve procurar 
até hoje um cartório eleitoral 
apenas em seu domicílio de 
votação. Em João Pessoa, o 
maior colégio eleitoral da Pa-
raíba, haverá horário especial 
de atendimento para os re-
tardatários. A expectativa do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PB) é que cerca de 150 
pessoas procurem o cartório.

Os eleitores de João 
Pessoa que não tenham a 
via principal do Título de 
Eleitor devem comparecer 
à 70ª Zona Eleitoral, na Rua 
Odon Bezerra, no bairro de 
Tambiá. O horário de aten-
dimento será das 8h às 19h. 
“Normalmente, começamos 
o atendimento às 10h, mas 
como se trata de um tér-
mino de prazo, resolvemos 
funcionar em horário espe-
cial. Sabemos que sempre 
existem aqueles que dei-
xam para resolver na últi-
ma hora”, destaca a chefe 
da 70ª Zona Eleitoral, Alice 
Coelho.

Para garantir a segunda 
via do Título, o eleitor deve 
comparecer ao cartório de 
posse de um documento ofi-
cial com foto. Para votar, Alice 
Coelho lembra que só é neces-
sário que o eleitor apresente 
um documento de identifica-
ção oficial com foto (Carteira 
de Identidade, passaporte ou 
outro documento oficial equi-
valente, inclusive carteira de 
categoria profissional e Car-
teira de Habilitação).

No entanto, a chefe da 
70ª Zonal Eleitoral lembra 
que o Título de Eleitor é im-
portante para que o votan-
te saiba qual é a sua seção 
eleitoral. “O título também é 
importante para outros do-
cumentos como a emissão 
de passaportes e CPFs. Quem 
está pendente é melhor se 
apressar porque a partir de 
amanhã (29 de setembro) 
até meados de dezembro a 
Justiça Eleitoral estará sem 
emitir títulos”, lembrou. 
Além disso, o eleitor que 
não puder comparecer à sua 
seção para votar e tiver que 
justificar a ausência necessi-
ta do número do Título para 
preenchimento do formulá-
rio de justificativa. 

O juiz José Normando 
Fernandes, da 35ª Zona Elei-
toral, reuniu representes de 
partidos e coligações parti-
dárias das cidades de Sousa 
e Marizópolis e determinou 
toque de recolher durante as 
noites para evitar maior acir-
ramento nos últimos dias que 
antecedem o pleito eleitoral. 
O encontro aconteceu no Fó-
rum Eleitoral Walter Sarmen-
to de Sá, no bairro Raquel Ga-
delha.

O magistrado recebeu 
muitas queixas sobre o acir-
ramento da disputa eleitoral, 
inclusive, com o registro de 
grupos de pessoas conduzin-
do motos durante a noite e a 
madrugada com o objetivo de 
fiscalizar membros de coliga-
ções adversárias.

O juiz Normando Fernan-
des disse que a sugestão foi 
acatada por todos os repre-
sentantes dos candidatos das 
duas cidades que integram a 
35ª Zona Eleitoral, que com-
preende a cidade de Sousa, 
com 47.216 eleitores, e o mu-
nicípio de Marizópolis, com 
4.997 eleitores aptos a vota-
rem no pleito de 7 de outubro.

“A principal decisão, que 
foi tomada e acatada por to-
dos, foi a proibição do trânsi-
to de veículos e pessoas a par-
tir da meia-noite até as 5h da 
manhã do dia subsequente”, 
disse o magistrado.

O juiz destacou que as 
medidas são necessárias 
para evitar constrangimentos 
maiores nesta reta final das 
eleições. “Não se trata de pro-
paganda eleitoral; são crimes 
que estão cometendo, abusos 
que estão chegando ao nosso 

conhecimento e a gente tem 
que tomar alguma providên-
cia para que algo de mais gra-
ve não aconteça”.

A decisão da Justiça já foi 
comunicada ao 14º Batalhão 
da Polícia Militar de Sousa, 
que ficará responsável pela 
fiscalização durante o perío-
do determinado pela Justiça. 
Segundo ficou determinado 
no encontro com os partidos 
políticos, as pessoas serão 
abordadas pela primeira vez 
e serão orientadas para se re-
colherem as suas residências.

Em caso de desobediên-
cia, o carro ou a moto será apre-
endido e conduzido à delegacia 
de Polícia Civil. Uma multa de 
até R$ 10 mil será aplicada e o 
veículo só será liberado após 
as eleições. Os condutores que 
forem flagrados na desobedi-
ência também serão recolhidos 
pela Polícia Militar.

O Sindicato dos Policiais 
Federais na Paraíba enca-
minhou ofício ao superin-
tendente da PF na Paraíba, 
Marcelo de Lins Cordeiro, 
solicitando o plano opera-
cional do órgão para liberar 
o pessoal que está em greve 
e que será utilizado durante 
o período eleitoral, em cum-
primento a determinação ju-
dicial.

Foi o que informou o 
vice presidente do Sinpef-PB, 
José Tércio Fagundes Júnior. 

Ele disse que foi solicitado o 
efetivo que a Polícia Federal 
irá utilizar, por setor, para 
que a entidade possa cum-
prir a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça.

O vice-presidente da 
entidade deixou claro que o 
movimento grevista não está 
sendo encerrado. Ele infor-
mou que logo após o pleito 
eleitoral, todo o pessoal a ser 
utilizado voltará à greve.

Em greve desde o dia 7 
de agosto, os agentes fede-
rais reivindicam reajustes 
que variam entre 109,3% e 
139,4%. 

Uma denúncia formula-
da pelo Ministério Público 
Estadual da Paraiba (MPPB) 
contra o prefeito de Bayeux, 
Josival Júnior de Souza 
(Jota Júnior), foi acolhida, 
por unanimidade, pelo Ple-
no do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, durante sessão do 
colegiado. Na notícia-crime, 
o MPPB acusa o prefeito de 
ter nomeado mais de 4.800 
servidores sem realizar con-
curso público. O relator é o 
desembargador João Benedi-
to da Silva.

O colegiado decidiu 
manter o gestor no exercício 
do cargo de prefeito, duran-
te a instrução criminal, por 
entender que não haverá ne-
nhuma influência negativa 
ou prejuízo ao andamento 
regular da atividade munici-
pal, bem como do processo. 
O acusado terá direito à am-
pla defesa e ao contraditório.

Conforme a denúncia, o 
gestor teria contratado, no ano 
de 2009, 1.442 pessoas sem 
concurso público, sob a alega-
ção de prestarem serviço de 

excepcional interesse da ad-
ministração. Da mesma forma 
procedeu nos anos seguintes, 
sendo 1.543 contratações ilí-
citas em 2010 e 1.821, no ano 
de 2011, conforme o MP. Ainda 
segundo o órgão ministerial, 
não existe qualquer norma 
que discipline a contratação 
por tempo indeterminado para 
atender necessidade temporá-
ria do município.

Jota Júnior alega que a de-
núncia não demonstra que foi 
ele o responsável pelas con-
tratações, tidas como ilícitas. 

Pela primeira vez em 
uma eleição municipal, 
os presos provisórios te-
rão a oportunidade de ir 
às urnas. Para a votação 
do dia 7 de outubro, se-
rão 113 presos que ainda 
não foram condenados 
e que terão direito à ga-
rantia constitucional. O 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou que 
14.671 pessoas – dentre 
jovens e adultos – estão 
aptos a votar em 22 es-
tados brasileiros, situa-
ção na qual a Paraíba se 
enquadra. O número de 
aptos a votar neste ano é 
inferior 28% em relação 
ao número de eleitores 
da última eleição, há dois 
anos.

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PB) criou 
duas seções especiais 
para viabilizar o voto 
dos presos: uma funcio-
nará na Penitenciária 
Desembargador Flósculo 
da Nóbrega (Presídio do 
Roger) e outra na Peni-
tenciária de Reeducação 
Feminina Maria Júlia Ma-
ranhão. Na primeira, se-
rão 38 homens inscritos 
no cadastro de eleitores. 

Na penitenciária 
feminina, o número de 
presas provisórias é qua-
se o dobro dos homens. 
Serão 75 mulheres que 
não tiveram alteração de 
endereço e poderão es-

colher os representantes 
municipais.

A primeira vez que 
os presos tiveram direito 
de votar foi na eleição de 
2010, em que foram defi-
nidos o presidente da Re-
pública, governadores, 
senadores e deputados 
federais e estaduais. A 
Paraíba participou de ini-
ciativa pioneira, abrindo 
espaço para votação por 
parte dos presos provi-
sórios. O benefício é ga-
rantido aos adultos que 
ainda não tiveram sen-
tença judicial transitada 
em julgado – aquela em 
que não cabe recurso – e 
também aos jovens entre 
16 e 18 anos que cum-
prem medidas socioedu-
cativas. 

O chefe de cartório 
da 1ª zona, Fernando 
Henriques Menezes Fi-
lho, explica que pode ha-
ver mudanças no núme-
ro de presos provisórios 
aptos a votar até o dia 
da eleição. “Fechamos 
um cadastro de eleito-
res, mas pode haver mu-
danças, uma vez que as 
sentenças são julgadas e 
novos presos chegam às 
penitenciárias”, disse. Se-
gundo Menezes, mesmo 
os presos que já foram 
cadastrados, mas tiverem 
condenação no dia da 
eleição, serão excluídos 
do processo eleitoral.

113 presos vão votar 
no dia 7, na Paraíba

CIDADANIA

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

Trânsito de veículos e pessoas está proibido, em Sousa, da meia-noite às 5h da manhã, até o dia 7

Campanha acirrada em Sousa: 
juiz ordena toque de recolher

TJ acolhe notícia-crime 
contra prefeito Jota Júnior

Agentes da PF em 
greve vão trabalhar
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com



AL aprova medida do Governo 
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Deputados elogiaram 
também ações na área 
de segurança pública

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

FotoS: Diculgação

Parlamentares das 
bancadas de situação e 
também de oposição ocu-
param a tribuna da Assem-
bleia Legislativa na manhã 
de ontem para aprovar e 
elogiar a decisão do Go-
verno do Estado em firmar 
acordo com a prefeitura da 
capital para retomar o pro-
grama Pão e Leite e tam-
bém em agilizar ações na 
área de segurança pública 
do Estado.

“É muito grande a 
quantidade de famílias que 
dependem diretamente 
desse benefício e o Gover-
no acertou quando, atra-
vés do presidente da FAC, 
Ramalho Leite, anunciou 
a retomada do programa”, 
afirmou o deputado opo-
sicionista Trócolli Júnior 
(PMDB), ao completar que 
uma das funções da opo-
sição é também a de reco-
nhecer quando o Governo 
acerta.

Trócolli comentou que 
até a semana passada a si-
tuação era de muita dúvida 
e de muita dificuldade, e 
que até mesmo uma sessão 
especial chegou a ser reali-
zada para tratar do assun-
to no Poder Legislativo. “É 
muito positivo que agora se 
tenha uma solução anun-
ciada e vamos agora aguar-
dar somente as providên-
cias para a distribuição do 
benefício”, completou.

Como primeiro orador 
a ocupar a tribuna na ma-
nhã de ontem, o deputa-
do Frei Anastácio (PT) foi 
outro parlamentar oposi-
cionista que agradeceu ao 
Governo a instalação da 
Unidade de Policiamento 
Solidário no bairro de Ja-
guaribe. “Essa foi uma das 
reivindicações apresen-
tadas pelos moradores ao 
secretário de Segurança 
Pública, no dia 22 de maio, 
durante uma audiência no 
Palácio”, lembrou o depu-
tado.

Frei Anastácio disse 
que, durante a reunião, “a 
comissão de moradores 
mostrou ao secretário que 
as pessoas estão com medo 
até de irem para missa, te-
mendo a violência. Vários 
assassinatos foram regis-
trados no bairro, além de 
muitos assaltos e arromba-
mentos a carros e a casas. 
Ontem mesmo (terça-fei-
ra), na Avenida Vasco da 
Gama, principal do bairro, 
um idoso de 78 anos teve 
a casa invadida por assal-
tantes. Houve reação e os 
bandidos feriram o idoso. 
Isso é uma prova de que é 
preciso mais ações”, frisou.

O deputado lembrou 
que o secretário recebeu os 
moradores muito bem, que 
ouviu a todos e que prome-
teu criar um esquema para 
coibir a ação dos bandidos 
na comunidade. Anastácio 
terminou dizendo que fi-
cou feliz ao ver uma ação 
dos moradores pediram 
ser posta em prática. “É um 
avanço importante para o 
bairro”, destacou o parla-
mentar.

Hoje e amanhã, os de-
putados mirins da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) vão passar por curso 
de preparação e conscienti-
zação. As atividades, reali-
zadas pela coordenação do 
Parlamento Mirim, foram 
iniciadas na última semana, 
com o curso sobre processo 
e técnica legislativa.

Os parlamentares mi-
rins viram modelos de re-
querimentos e aprenderam 
como apresentar propositu-
ras, enfim, como transcorre 
toda a tramitação processual 
na Casa de Epitácio Pessoa. 
Na tarde de hoje, o curso terá 
continuidade com palestra 
sobre Ética e Cidadania.

De acordo com a direto-
ra da Escola do Legislativo e 
uma das coordenadoras do 
curso, Maria Helena Toscano, 
o objetivo da palestra é mos-
trar as crianças que todos os 
cidadãos têm seus direitos e 
deveres. “Entendemos que 
toda criança e todo jovem 
têm o direito de aprender o 
sentido da cidadania na sua 
concepção mais ampla.

O Parlamento Mirim 
para 2012/2013 foi insta-
lado pela Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) no 
último dia 30 de agosto. 

O líder do Governo, Her-
vázio Bezerra, também ocu-
pou a tribuna para destacar 
as providências do gover-
nador sobre a retomada do 
Programa do Leite e para 
anunciar que, logo depois 
das eleições municipais do 
dia 7, a matéria que trata 
da PBPrev, e que tramita na 
Assembleia Legislativa, deve 
ser apreciada também pelo 
plenário da Casa.

“Como sabemos, apesar 
de alguns protestos, a apro-
vação do projeto na Comis-
são de Constituição e Justiça 
foi pacífica e o mesmo deve 
acontecer na outra comissão 
e no plenário”, completou o 
líder da bancada do Governo 
no Poder Legislativo.

Hervázio Bezerra co-

mentou que recebe os 
elogios de deputados da 
oposição ao Governo com 
naturalidade e com ale-
gria, isso porque, para ele, 
demonstra o clima de de-
mocracia e de paz entre as 
bancadas que existe na As-
sembleia Legislativa do Es-
tado.

Hervázio observou ain-
da que, além de Anatácio e 
Trócolli Júnior, outros par-
lamentares da bancada de 
oposição também têm ma-
nifestado apoio a diversas 
ações do Governo, não so-
mente na capital, mas tam-
bém pelo interior.

“Acho que todos reco-
nhecem que o Governo ainda 
tem pouco tempo de estrada 
para já dar conta de tudo o 

que é problema na Paraíba; 
alguns casos precisam espe-
rar mais um pouco”, disse.

Edmilson Soares (PEN) 
observou, por sua vez, que 
outra ação muita acertada 
da parte do Governo do Es-
tado foi a correção adotada 
com relação a abusos come-
tidos por alguns policiais 
militares, e que um dos ca-
sos está relacionado a agres-
sões ocorridas no bairro de 
Jaguaribe.

“Acho que esse tipo 
de reconhecimento é im-
portante porque estimula 
aqueles que fazem o Poder 
Público a se sentirem mais 
estimulados ao trabalho e 
com vontade de acertar cada 
vez mais”, concluiu Edmil-
son Soares. (A.J.)

O secretário do PEN na 
Paraíba, deputado estadual 
Edmilson Soares, anunciou 
ontem que no começo do 
próximo mês o presidente 
do partido e da Assembleia 
Legislativa, Ricardo Marcelo, 
vai reunir o partido para de-
finir o nome do líder da ban-
cada e, na mesma ocasião, as 
diretrizes a serem seguidas 
pelos integrantes em termos 
de oposição e situação ao Go-
verno do Estado.

“Mantendo as diretri-
zes que marcaram a reunião 
de criação da legenda na Pa-
raíba, os encaminhamentos 
são no sentido de respeitar 
os compromissos de cada 
parlamentar “, afirmou Ed-
milson Soares, ao explicar 
que “isso não implica em 
dizer que seja cada um por 
si e Deus por todos, mas a 
reafirmação do que já havia 
ficado estabelecido.”

Ele disse que a reunião 
acontecerá logo depois das 
eleições municipais marca-
das para o dia 7 de outu-
bro e que a outra decisão 
importante será o nome do 
líder da bancada na Assem-
bleia Legislativa. “Um dos 
nomes já cogitados é o do 
deputado José Aldemir, mas 
o melhor é aguardarmos a 
confirmação”, disse.

Para o deputado es-
tadual Edmilson Soares, o 
presidente da Assembleia 

Legislativa, Ricardo Marce-
lo, não enfrentará proble-
ma nenhum na condução 
dessas primeiras decisões 
mais importantes do parti-
do, tendo em vista que são 
posicionamentos já avalia-
dos por todos os integran-
tes desde o momento que 
foi anunciado o processo de 
filiação e de fundação da le-
genda no Estado.

Edmilson Soares co-
mentou que o presidente 
Ricardo Marcelo está in-
teressado em movimentar 
o partido logo depois das 
eleições deste ano porque 
precisa mobilizar seus in-
tegrantes no sentido de 
preparar a legenda para as 
eleições estaduais de 2014.

Na mesma entrevista, o 
vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa, Edmilson 
Soares, disse também que 
as denúncias sobre perse-
guições contra policiais no 
Estado podem não ter nada 
a ver com o governador Ri-
cardo Coutinho.

“Acho que cada caso 
precisa ser avaliado sepa-
radamente, pois nem tudo 
no Estado é decidido única 
e exclusivamente pelo chefe 
do Poder Executivo”, ponde-
rou o deputado, ao observar 
que os comandos regionais 
da Polícia também têm suas 
competências e podem agir 
em determinados casos. (A.J.)

O líder do Governo, Hervázio Bezerra, disse que espera aprovação de matéria que trata da PBPrev

Hervázio destaca clima de paz 

Parlamentares 
mirins da PB 
fazem curso 
de preparação

PEN define nome de 
líder após as eleições

Compra de votos é 
coisa silenciosa

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Juízes que compõem a Justiça Eleitoral da Paraíba 
têm feito um esforço hercúleo para coibir a compra 
de votos nas eleições municipais deste ano e evitar 
que o pleito seja transformado em moeda de troca em 
diversas cidades. 

A preocupação da Justiça Eleitoral tem razão de 
existir e deve ser louvada por quem deseja a realiza-
ção de uma eleição distante da influência do poder 
econômico, que sempre tenta interferir nas decisões 
da população paraibana. 

O poder econômico sempre interferiu nas elei-
ções. Isso é praxe, é regra. Mas, louve-se a preocupa-
ção dos juízes. 

O problema é que a compra de votos é feita de 
forma silenciosa, escamoteada e poucos conseguem 
enxergar o crime cometido contra a vontade do povo. 

Nas eleições deste ano, por exemplo, em João Pes-
soa, candidatos a vereador vendem a mãe e não a en-
tregam só para se eleger para a Câmara Municipal da 
capital. 

Vamos a um exemplo: um candidato a vereador 
faz amizade com uma liderança comunitária e lhe 
oferece alguma vantagem, na maioria das vezes, em 
dinheiro. 

O “líder comunitário” recebe o dinheiro com a 
promessa de repassar parte dele para o eleitorado. 
Mas não o faz. Quando muito escolhe os “mais chega-
dos” e lhes oferece uma pequena migalha. 

Por várias vezes, a Justiça Eleitoral acionou a Po-
lícia Federal nas eleições municipais em João Pessoa, 
em 2008. Um dos denunciados acabou sendo eleito, 
várias testemunhas foram chamadas a depor no in-
quérito e muitos foram acusados. 

No final das contas, o inquérito foi transformado 
em processo, mas até hoje ninguém perdeu o mandato 
sob a acusação de compra de votos. Pode ter perdido 
por descumprimento à legislação. Menos por compra 
de votos. 

Sabe por quê? Porque o comércio de compra de 
votos é escamoteado, é feito de forma silenciosa. Por 
isso, a Justiça nunca chega aos verdadeiros culpados. 

Vale tudo por uma notícia

Comentário da jornalista Andréa Batista publicado em seu 
microblog no Facebook, ontem:

“A ditadura acabou, mas parece que algumas autoridades 
perderam esse capítulo da história. Tem delegado exigindo projeto 
de relização de reportagem e barganhando dados, que deveriam ser 
públicos, em troca da aplicação da censura prévia. Vamos combinar? 
Eu não digo ao senhor delegado como ele deve fazer para prender o 
bandido e ele não me diz como eu vou escrever a minha matéria. Tudo 
certo! A Lei e a Justiça se encarregarão do resto”.

“Numa época em que tanto se fala em transparência, nós 
profissionais da imprensa, temos que mendigar dados. Bastava 
cumprir a Constituição Federal que diz que “todos têm direito 
a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, coletivo ou geral...”. Pode dar os ‘seus’ dados, senhor 
delegado, a quem assinar o contrato com o senhor, eu prefiro a 
minha liberdade”.

Fechando o cerco

O presidente do PSB da capital, Ronaldo Barbosa, pediu ao 
prefeito de João Pessoa, Luciano Agra (sem partido), que exonere 
imediatamente Alexandre Urquiza do cargo de secretário municipal de 
Transparência Pública.

“Eu acho que isso deve ser apurado, porque é grave. Agra deveria 
ter a honestidade e a ombridade de afastá-lo do cargo”, aconselhou 
Ronaldo Barbosa.

Urquiza é acusado de ter uma filha inscrita no programa Bolsa 
Família. 

Melhorar a mira

São incontáveis os atentados a bala a candidatos a prefeito nas eleições 
deste ano no interior do Estado. Até agora, os atiradores só acertaram os 
carros dos candidatos. Por isso, João de Badu entrou ontem no Comitê de 
Imprensa da AL e bradou: 

“A Paraíba precisa melhorar a mira. Porque, oh povo para atirar ruim”, 
disse ele. 
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EX-deputado é acusado 
de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro

Lewandowski condena Jefferson
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Brasília – O ministro 
Ricardo Lewandowski, re-
visor da Ação Penal 470 no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), conhecida como pro-
cesso do Mensalão, conde-
nou por corrupção passiva 
o ex-deputado federal do 
PTB Roberto Jefferson. Em 
relação à acusação de lava-
gem de dinheiro, o ministro 
absolveu Jefferson.

Ontem, Lewandowski 
iniciou o julgamento dos 
três réus ligados ao PTB. O 
revisor disse que o próprio 
réu confessou, em depoi-
mento à Polícia Federal, que 
recebeu dinheiro de Mar-
cos Valério. “Tenho como 
comprovada a participação 
de Jefferson no recebimen-
to indevido. O réu cometeu 
o crime de corrupção pas-
siva. Lavagem não restou 
na espécie, pelas razões já 
expostas anteriormente. É 
possível concluir que ele 
recebeu R$ 4 milhões”.

O revisor citou o depoi-
mento de Jefferson descre-
vendo que o acordo previa 
o repasse de R$ 20 milhões 
do PT ao PTB para ajuda de 
campanha, admitido tam-
bém pelo ex-tesoureiro do 
PT Delúbio Soares. “Des-
ses R$ 20 milhões, o PTB 

Num período de 18 me-
ses, a Câmara dos Deputados 
gastou R$ 4 milhões apenas 
com os salários de cinco dos 
seus funcionários. Trata-se 
de um seleto grupo de cinco 
servidores que, há mais de 20 
anos, ocupa os principais car-
gos de direção da Casa. Entre 
janeiro de 2010 e junho do 
ano passado, esses servidores, 
atuais e antigos diretores e se-
cretários da Casa, além do pre-
sidente do Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Legislativo 
(Sindilegis), receberam, cada 
um, ao menos R$ 728 mil. É o 
que revela levantamento ex-
clusivo feito pelo Congresso 
em Foco, com base em regis-
tros da própria Câmara.

Em média, cada um dos 
integrantes desse seleto gru-
po recebeu R$ 44 mil brutos 
por mês no período, ou R$ 28 
mil líquidos. Segundo a Cons-
tituição, nenhum funcionário 
público pode ganhar mais que 
os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que rece-
bem mensalmente R$ 26.723 
brutos. Esse valor é o teto sa-
larial do funcionalismo.

Procurada, a assessoria 
de imprensa da Câmara disse 
que, feitas as retenções para 
adaptar os vencimentos aos 
tetos, o chamado “abate-teto”, 
os valores pagos a cada um fo-

ram “consideravelmente me-
nores”. Mas o que mostram 
os documentos obtidos pelo 
Congresso em Foco é que tais 
valores, mesmo considerando 
o abate-teto,continuaram ex-
trapolando o teto. Por exem-
plo: em maio do ano passado, 
o presidente do Sindilegis, o 
consultor Nilton Paixão, ga-
nhou R$ 33.396 brutos. Feito 
o abate-teto de R$ 1.473, o 
salário dele ficou ainda mais 
de R$ 5 mil acima do valor do 
limite constitucional. O ren-
dimento líquido do chefe da 
instituição, que é contrária à 
divulgação nominal dos salá-
rios dos servidores na inter-
net, foi de R$ 21.752.

Mais de um milhão
Entre os integrantes da 

cúpula, o líder do grupo é o 
ex-diretor-geral da Câmara 
Adelmar Sabino, que a di-
rigiu por 18 anos, até 2001.
Nos 18 meses pesquisados 
pelo Congresso em Foco, Sa-
bino recebeu R$ 1,03 milhão. 
Em resposta ao site, Sabino 
afirmou que os valores altos 
se devem a uma licença-prê-
mio que foi convertida em 
dinheiro. Segundo Sabino, 
ele só conseguiu receber os 
mais de R$ 250 mil com um 
recurso no Superior Tribunal 
de Justiça. “A Câmara pagou 

com má vontade. Acabou pa-
gando juros e correção mo-
netária”, contou.

Mesmo descontando-se 
o “abate-teto”, Sabino ainda 
recebeu R$ 931 mil brutos 
no período, média de quase 
R$ 52 mil por mês. Nenhum 
contracheque dele foi inferior 
ao teto entre janeiro de 2010 
e junho do ano passado.

Ainda quando se igno-
ram as licenças e férias inde-
nizadas do ex-diretor, os sa-
lários dele bateram na casa 
dos R$ 774 mil brutos. Sabi-
no destacou que seus paga-
mentos foram todos legais. A 
reportagem não localizou no 
STJ a ação judicial informada 
pelo ex-diretor.

Sabino foi substituído 
no cargo por Sérgio Sampaio, 
que ocupa o segundo lugar na 
classificação. No ano passado, 
Sampaio virou secretário-
-geral da Mesa. Ele ganhou R$ 
746 mil brutos no período ou 
pouco mais de meio milhão 
líquidos. Mas Sampaio pode 
estar atrás de Mozart Vian-
na de Paiva, ex-secretário da 
Mesa. É que, embora tenha 
ganho R$ 728 mil da Câma-
ra, uma parte como servidor 
aposentado, Mozart também 
ganhou R$ 80 mil como as-
sessor do senador Aécio Ne-
ves (PSDB-MG). 

Brasília  - O percentual 
de pessoas que consideram o 
governo da presidente Dilma 
Rousseff bom ou ótimo subiu 
de 59% para 62% em setem-
bro, na comparação com ju-
nho deste ano. A informação 
é da pesquisa CNI/Ibope, di-
vulgada ontem pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). O levantamento reve-
lou ainda que o percentual 
de brasileiros que confiam 
na presidente chega a 73%.

As áreas de atuação 
do governo que receberam 
maior aprovação foram o 
combate à fome e à pobreza 
(60%), combate ao desem-
prego (57%) e meio ambien-
te (54%). A saúde, impostos 
e segurança pública foram 
as áreas mais criticadas, com 
65% de desaprovação para a 
saúde e 57% para os tributos 
e para a segurança pública.

Entre as notícias mais 
lembradas no mês foram o 
julgamento do chamado Men-
salão, citado por 16% dos en-
trevistados, e o anúncio da re-
dução de até 28% nas tarifas 
de energia elétrica, lembrado 
por 11% dos participantes. 
Um total de 57% dos entre-
vistados consideram o go-
verno Dilma igual ao governo 
Lula, e 62% têm expectativa 
de que o restante da gestão 
da presidenta (ou seja, os 
próximos anos do mandato) 
será ótimo ou bom.

A aprovação da política 
para educação do governo su-

biu 3 pontos percentuais em 
relação a junho, de 44% para 
47%. Outra área na qual a 
aprovação cresceu foi o comba-
te à inflação, com elevação de 
46% para 50% no período. A 
aprovação com relação às polí-
ticas de juros manteve-se inal-
terada, no patamar de 49%.

Medidas econômicas 
O brasileiro lembra mais 

as notícias sobre economia, 
de acordo com a pesquisa 
CNI/Ibope sobre a avaliação 
do governo Dilma Rousseff.

O percentual de brasi-
leiros que mencionou espon-
taneamente as medidas do 
governo relacionadas à eco-
nomia, como tema mais lem-
brado do noticiário, era 4% 
em março deste ano, chegou 
a 12% em junho, e atingiu 
18% em setembro.

Na avaliação de Renato 
da Fonseca, gerente de pes-
quisa da CNI, a aprovação da 
área econômica ajuda a sus-
tentar a melhora na percep-
ção do governo Dilma.

Em setembro, a aprova-
ção ao governo da presidente 
ficou em 62%, o maior índice 
desde que a pesquisa come-
çou a ser realizada, em mar-
ço de 2011.

“Se [o cidadão] tem em-
prego, salário crescendo e 
está conseguindo adquirir 
bens, ele está satisfeito com 
o governo”, comentou. Para 
Fonseca, um eventual agra-
vamento dos impactos da 
crise econômica no Brasil 
prejudicaria essa visão posi-
tiva do governo Dilma.

Brasília – A pouco mais 
de uma semana das eleições, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) recebeu 474 pedidos 
para o envio da Força Nacio-
nal de Segurança aos muni-
cípios. A presidente do TSE, 
Cármen Lúcia, disse estar 
preocupada com o número, 
pois houve um aumento de 
cerca de 30% em relação às 
eleições de 2008. Na terça-
-feira, ela reuniu os secretá-
rios de Segurança dos esta-
dos para discutir o assunto.

“O número de pedidos 
de força federal já alcançou 
474, mas ainda falta julgar 
alguns e muitos outros pedi-
dos chegam nesses últimos 
dias”, disse Cármen Lúcia. 
Até a sessão de ontem, o ple-
nário do TSE autorizou o en-
vio das tropas federais para 
103 municípios. O governo 
do Rio de Janeiro também 
deve solicitar o envio de tro-
pas, segundo o secretário es-
tadual José Maria Beltrame.

A presidente do TSE 
disse que a preocupação da 
Justiça Eleitoral é garantir 
a segurança. A estimativa, 
segundo ela, é que cerca de 
138 milhões de pessoas vo-
tem nestas eleições muni-
cipais em todo o país. “Há 
uma enorme preocupação da 
Justiça Eleitoral em garantir 
a segurança das eleições”. Se-
gundo ela, o objetivo é pro-
mover eleições com “lisura e 
ordem”.  

Brasília – Os senadores 
dividiram-se quanto à decisão 
da Mesa Diretora da Casa de 
arcar com o pagamento da co-
brança do Imposto de Renda 
dos parlamentares relativo ao 
período de 2007 a 2011, inci-
dente sobre os décimo quarto 
e décimo quinto salários. O 
líder do PT, Walter Pinheiro 
(BA), por exemplo, disse que 
pagou o seu imposto incluindo 
o cálculo desses dividendos já 
no início do ano.

A Diretoria-Geral do Se-
nado e a consultoria jurídica 
orientaram os representantes 
da Mesa Diretora a assumir os 
pagamentos cobrados e ques-
tionar na Justiça a cobrança 
da Receita, por considerá-los 
não tributáveis. Pinheiro, no 
entanto, ressaltou que seguiu 
a orientação da Câmara, onde 
os deputados pagam o impos-
to sobre os décimo quarto e 
décimo quinto salários e, por 
isso, incluiu-o em seus rendi-
mentos. O líder do PSDB, Ál-
varo Dias (PR), considera que 
não é atribuição do parlamen-
tar saber o que tem e o que 
não tem que pagar de Imposto 
de Renda. 

73% dos brasileiros 
confiam na presidente

GOVERNO DILMA

Mariana Branco
Da Agência Brasil

só recebeu R$ 4,5 milhões 
e a relação [entre os dois 
partidos] passou a sofrer 
um abalo”, disse o ministro, 
contextualizando que, de-
pois disso, o réu veio a pú-
blico denunciar o esquema.

Lewandowski ressal-
tou em seu voto que o sim-
ples repasse de dinheiro 
entre partidos não é, por 
si só, ilegal. “Em princípio, 
um acordo político entre 
partidos não é vetado pela 
legislação, muito menos o 
repasse entre partidos. O 
que a lei veda e apena se-
veramente são verbas não 
contabilizadas pela Justiça 
Federal, verbas que ultra-
passem o teto determinado 
pela legislação”, disse.

Outro lado 
Segundo advogado 

Luiz Francisco Corrêa Bar-
bosa, defensor do presiden-
te do PTB, os R$ 4 milhões 
recebidos por Jefferson 
eram referentes à parte de 
um acordo político firma-
do entre o PDT e o PT para 
despesas de campanha, o 
que é legal. “Não tinha nada 
a ver com a compra do seu 
voto [de Jefferson] para 
votar com o governo.” Bar-
bosa destacou que, mesmo 
que os recursos viessem de 
caixa 2 do PT, ou seja, não 
tivessem sido declarados, 
“caixa 2 não é crime no 
Brasil e ele [Jefferson] não 
tinha como saber se a verba 
tinha sido contabilizada ou 
não”.

O revisor do processo, Ricardo Lewandoswski, condenou o político por corrupção passiva

Câmara gastou R$ 4 milhões 
com apenas 5 funcionários

EM 18 MESES

Em terceiro lugar na 
lista, o presidente do Sindi-
legis, Nilton Paixão, recebeu 
R$ 731 mil. O sindicato é 
contra a publicação dos sa-
lários dos funcionários do 
Congresso na internet. Sem 
decisões definitivas, a enti-
dade já apelou ao Judiciá-
rio e ao Tribunal de Contas 
da União (TCU). Depois que 
duas liminares do sindicato 
foram derrubadas pelo Tri-
bunal Regional Federal da 1ª 
Região, a Câmara e o Senado 
passarão a divulgar os no-
mes dos servidores a partir 
do final desta semana.

Um pouco atrás de Nil-
ton na lista, está o diretor-
-geral Rogério Ventura, com 
rendimentos semelhantes ao 
sindicalista. Ele foi diretor do 

Centro de Formação (Cefor) 
da Câmara. No início do ano, 
Ventura publicou artigo em 
jornal sobre gestão e trans-
parência na Casa. A Câmara 
menciona essa publicação a 
uma comissão interna para 
atender às exigências da Lei 
de Acesso à Informação.

Dedicação
O ex-secretário da Mesa 

Mozart Vianna de Paiva rece-
beu R$ 728 mil no período. 
Mas, somando-se aos R$ 80 
mil ganhos entre fevereiro e 
junho do ano passado como 
assessor do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG), ele chega 
aos R$ 803 mil, ocupando a 
segunda posição.

Secretário na Câmara 
por 20 anos, Mozart sem-

pre foi unanimidade den-
tro e fora do Congresso 
como exemplo de dedica-
ção e eficiência. Hoje com 
61 anos, é diretor das Or-
ganizações Globo. Ele disse 
ao Congresso em Foco que 
acredita que os pagamen-
tos foram corretos.

“Seguramente foi pago 
de acordo com a lei. A minha 
vida sempre foi trabalhar 
muito e eu não participava 
da área administrativa, mas 
o pessoal da administração 
era muito correto”, afirmou 
ele. Mozart lembra que a in-
clusão dos cargos e funções 
comissionadas, para se cal-
cular a remuneração máxima 
permitida sempre foi debati-
da com “dúvidas” dentro da 
Câmara.

Sindicato é contra divulgar salários

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Marcos Chagas
Da Agência Brasil

TSE recebe 
474 pedidos de 
tropas federais 
para eleições

Decisão de 
pagar o IR 
de senadores 
divide a Casa



O grupo “Ansar al Islam” 
(Seguidores do Islã), perten-
cente ao rebelde Exército Livre 
Sírio (ELS), assumiu a autoria 
do atentado contra a sede do 
Estado-Maior da Síria, que dei-
xou quatro mortos.

Em comunicado divulga-
do ontemo grupo afirma que 
uma de suas vertentes perpe-
trou a operação contra o edifí-
cio governamental, situado no 
centro de Damasco.

Pelo menos quatro guar-
das morreram e outras 14 
pessoas ficaram feridas pela 
explosão de um carro-bomba 
e de uma bomba nas cercanias 
da sede do Estado-Maior, se-
gundo a agência oficial de notí-
cias “Sana”.

Uma fonte militar disse 
que entre os feridos há mili-
tares e civis, e acusou “gru-
pos terroristas armados” pelo 
atentado.

As explosões, que foram 
registradas pouco antes de 1h 
(horário de Brasília), também 
causaram danos materiais e 
um incêndio em uma das alas 
do edifício.

 Segundo moradores dis-
seram à Agência Efe, trocas de 
tiros e outras explosões me-
nores foram ouvidas depois 
do atentado, fazendo com que 
muitas ruas do centro da capi-
tal fossem fechadas.

É a segunda vez que a 
sede do Estado-Maior, que se 

Rebeldes assumem atentado à
sede do Estado-Maior da Síria
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Explosões mataram 
4 pessoas e deixaram 
outras 14 feridas

A Grécia ficou paralisa-
da ontem durante uma greve 
geral convocada pelas princi-
pais confederações sindicais 
contra os novos cortes que o 
governo de Antonis Samaras 
anunciará nos próximos dias.

A adesão foi em massa, 
segundo a principal união de 
trabalhadores do setor priva-
do, já que cruzaram os braços 
100% dos funcionários de es-
taleiros, transporte marítimo 
e refinarias; 90% dos portuá-
rios e da construção, 85% da 
indústria metalúrgica e 80% 
dos empregados de hotelaria, 
comércio, bancos e empresas 
públicas.

“Os planos de resgate 
aumentaram o número de de-
sempregados para 25%, isso 
segundo números oficiais, 
porque na realidade a taxa é 
de 32%. Nesta situação críti-
ca para seu futuro, em vez de 
homens políticos, a Grécia tem 
anões políticos”, afirmou o se-
cretário-geral da central sin-
dical GSEE, Nikos Kiutsukis, à 
Agência Efe.

Pela primeira vez, a gre-
ve geral teve a participação 
do pequeno comércio, que fe-
chou as portas até o meio da 
tarde para protestar que os 
cortes salariais e o aumento 
de impostos reduziram drasti-
camente o consumo.

“Cerca de 160 mil empre-
sas se declararam em quebra 
nestes dois anos. Com as no-
vas medidas, outras 120 mil 
pequenas empresas fecha-
rão, provocando a perda de 

200.000 postos de trabalho”, 
disse Yorgos Kavvazas, presi-
dente da Confederação Nacio-
nal de Pequenos Empresários 
(GSEVE).

As novas medidas de 
poupança compreendem 11,5 
bilhões de euros em cortes 
orçamentários e outros 2 bi-
lhões em novas arrecadações. 
O pacote de medidas, que tem 
o apoio de Samaras, ainda pre-
cisa receber o aval do restante 
do governo e ser apresentado 
ao parlamento antes da próxi-
ma reunião do Eurogrupo, em 
8 de outubro.

Alguns dos profissionais 
públicos que sofrerão maior 
redução salarial são os profes-
sores universitários, os médi-
cos, os juízes e membros das 
forças de segurança.

A manifestação convoca-
da pelos sindicatos em Atenas 
contou com a participação de 
35 mil pessoas, segundo a 
polícia. A manifestação era 
realizada em tom pacífico 
até que alguns encapuzados 
lançaram objetos e coquetéis 
molotov contra policiais, que 
agiram para evitar um distúr-
bio ainda maior e evacuaram 
uma praça na região central 
da cidade.

Segundo informou a po-
lícia à Agência Efe, 105 pes-
soas foram detidas, mas a 
maioria foi libertada pouco 
depois, exceto 21 que sofre-
rão acusações formais. Três 
manifestantes foram levados 
a hospitais e oito policiais fi-
caram feridos nos confrontos.

Greve contra medidas do
governo paralisa a Grécia

AUSTERIDADE

encontra no distrito de Abu 
Rumaneh, em pleno centro de 
Damasco, é alvo de um ataque. 
No dia 2 de setembro, um aten-
tado no mesmo local deixou 
quatro feridos.

.

O presidente do governo autônomo catalão, o 
nacionalista Artur Mas, ameaçou ontem organizar 
uma consulta popular sobre a independência da re-
gião mesmo que o Executivo de Madri não conceda 
autorização.

“A consulta tem que acontecer em qualquer 
caso”, afirmou Mas no Parlamento catalão. “Pode 
ser feita pela via do referendo, porque o governo 
espanhol a autoriza, melhor. Se o governo espanhol 
der as costas e não autorizar nenhum tipo de refe-
rendo nem de consulta, tem que acontecer do mes-
mo jeito”, afirmou Mas durante a segunda sessão de 
debates de política geral catalã.

Na primeira sessão, Mas, no governo catalão 
desde dezembro de 2010, anunciou na terça-feira 
a antecipação das eleições legislativas catalãs ante 
a recusa de Madri de renegociar um sistema fiscal 

que os nacionalistas catalães consideram injusto.
A antecipação eleitoral foi interpretada como 

uma tentativa de capitalizar o fervor separatista que 
cresce na Catalunha, estimulada pela crise econômi-
ca e que em 11 de setembro levou mais de um mi-
lhão de pessoas às ruas de Barcelona para reclamar a 
autodeterminação.

Outro presidente regional, o basco Juan José 
Ibarretxe, fez uma ameaça similar em 2003. Como 
reação, o governo espanhol, então dirigido pelo 
conservador José María Aznar, do PP, tipificou a 
convocação de referendos sem a autorização do 
Parlamento espanhol como um delito punido com 
a prisão.

O atual governo de Mariano Rajoy, também do 
PP, goza de maioria absoluta no Congresso dos De-
putados.

Catalunha pode fazer referendo 
sem a autorização da Espanha

PELA INDEPENDÊNCIA

Imagem mostra destroços causados pela explosão de carro-bomba e uma bomba nas proximidades da sede do Estado-Maior do Exército sírio, em Damasco

FOTOS: Divulgação

A Organização Mundial 
da Saúde pediu ontem aos 
profissionais da saúde do 
mundo todo que notifiquem 
eventuais casos de infecções 
respiratórias agudas em pa-
cientes que tenham viajado 
à Arábia Saudita ou o Catar 
e que possam ter sido ex-
postos a um novo vírus, con-
firmado até agora em duas 
pessoas.

A agência da ONU divul-
gou um alerta global no do-
mingo, dizendo que um novo 
vírus havia infectado um cata-
riano de 49 anos que recente-
mente viajou à Arábia Saudita, 
onde outro homem com um 
vírus quase idêntico havia 
morrido. O catariano continua 

internado em estado crítico na 
Grã-Bretanha, segundo bole-
tim da OMS na terça-feira.

O novo vírus tem seme-
lhanças com o da Sars (síndro-
me respiratória aguda grave), 
e causa também insuficiên-
cia renal. A agência disse que 
não há relatos de novos casos, 
mas que continua investigan-
do. “Temos coisas preparadas 
para caso as coisas mudem, 
caso o comportamento do ví-
rus mude”, disse o porta-voz 
Gregory Hartl.

A OMS disse estar em 
contato com as autoridades 
sauditas a respeito de me-
didas sanitárias para o haj, 
peregrinação que leva anual-
mente milhões de muçulma-

nos do mundo todo a Meca, 
no mês que vem.

A orientação da OMS para 
os 194 países afiliados é para 
que profissionais da saúde fi-
quem atentos a pacientes com 
febre superior a 38ºC e tosse, 
e que tenham estado até dez 
dias antes nos países afetados 
ou em contato com casos con-
firmados ou suspeitos.

O vírus, conhecido como 
coronavírus e também rela-
cionado ao resfriado comum, 
é da mesma família da Sars, 
que surgiu em 2002 na China 
e contaminou 8 mil pessoas 
no mundo, matando 800 de-
las, antes de ser controlado.

A OMS disse estar identi-
ficando uma rede de laborató-

rios capazes de assessorar os 
países no combate aos corona-
vírus. “Embora seja um vírus 
muito diferente da Sars, dada 
a gravidade dos dois casos 
confirmados até agora, a OMS 
está envolvida em uma maior 
caracterização do novo coro-
navírus”, disse a entidade, re-
ferindo-se ao sequenciamento 
genético do vírus.

Na terça-feira, Hartl disse 
a jornalistas que “isso não é a 
Sars, não vai virar a Sars, não é 
como a Sars”. Não se sabe ain-
da como o vírus é transmitido, 
se por contato humano ou 
outra forma, nem se ele causa 
sempre casos tão graves quan-
to os relatados nos dois pa-
cientes da Península Arábica.

OMS adverte sobre os casos de 
infecções respiratórias no mundo

AMEAÇA GLOBAL
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Campinense inicia 
desmonte após 
eliminação na Série D

Programa bolSa atleta

Antônio Meira Leal foi 
escolhido por unanimidade 
por demais integrantes 

Eleito presidente da Comissão
Antônio Meira Leal, pre-

sidente da Federação de Des-
portos Aquáticos da Paraíba, 
foi eleito na última terça-fei-
ra o presidente da Comissão 
Estadual do Programa Bolsa 
Atleta, em escolha feita entre 
todos os integrantes da co-
missão, conforme determina 
a Lei Estadual 8.841/2008. 
participaram da escolha re-
presentantes do Conselho 
Regional de Educação Física; 
Associação das Federações 
de Esportes Amadores da 
Paraíba; Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE); Secre-
taria Estadual de Juventude, 
Esporte e Lazer, e; Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB).

A reunião que elegeu An-
tônio Meira Leal  contou com 
a presença do secretário de 
Esportes do Estado, José Mar-
co da Nóbrega. os integrantes 
da Comissão Estadual do Pro-
grama Bolsa Atleta decidiram 
também que, no próximo ano, 
o Governo do Estado, através 
da Secretaria Estadual de Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Se-
jel) irá promover um fórum 
com todas as entidades envol-
vidas com o esporte na Para-
íba, no intuito de apresentar 
uma proposta para alterar a lei. 

“A proposta para mudar 
a lei surgiu da necessidade de 
atualizá-la. Uma das mudan-
ças que serão propostas, que 
será discutida no fórum, pre-
tende inserir os técnicos de 
equipes e clubes, no progra-
ma”, disse o recém presidente 
da comissão, Antônio Meira.

Sobre o período de ins-
crições para o Programa Bol-
sa Atleta, o secretário José 
Marco adiantou que ele será 

definido após outra reunião, 
marcada para o dia 5 de ou-
tubro. “Depois de eleger o 
presidente da comissão e 
decidir pela realização do fó-
rum, resta agora definir o pe-
ríodo de inscrição. Acredito 
que após a próxima reunião, 
que será em outubro, tudo 
será definido”, destacou o se-
cretário. 

José Marco confirmou 
também que o “fórum será 
para debater a mudança da lei 
que instituiu o Programa Bol-
sa Atleta na Paraíba e por isso 
todas as entidades ligadas ao 
esporte no Estado serão con-
vidadas, para que tudo ocorra 
de forma democrática”.

Tipos de Bolsas
De acordo com o decreto 

de número 33.328 de 21 de 
setembro de 2012, publicado 
no Diário Oficial do último 
domingo, existem quatro ti-
pos de bolsas para beneficiar 
os atletas e paratletas: a bol-
sa de rendimento interna-
cional, destinada aos que te-
nham integrado a delegação 
brasileira nos últimos jogos 
olímpicos e paralímpicos; 
bolsa de rendimento nacio-
nal, para quem conquistou 
na competição máxima da 
temporada nacional, no ano 
anterior ao pleito, o primei-
ro, segundo ou terceiro lugar 
ou esteja em primeira, se-
gunda ou terceira colocação 
no ranking nacional de sua 
modalidade; e a bolsa ins-
titucional categoria talento 
esportivo, para quem tem até 
23 anos no momento da assi-
natura do contrato e a bolsa 
estudantil  para os estudan-
tes que tenham conquista-
do o primeiro, segundo ou 
terceiro lugar na primeira 
divisão das Olimpíadas Esco-
lares Brasileiras no ano ante-
rior ao pleito. Toinho disse que será necessário fazer mudanças na lei que criou o programa na Paraíba

A seleção paraibana de judô vai 
até Natal neste final de semana para 
participar do Campeonato Brasileiro 
sênior, que será realizado no ginásio 
Nélio Dias, na capital potiguar. Na pro-
gramação oficial do evento estão pre-
vistos para amanhã o Congresso técni-
co, às 19h, e, na sequência, a reunião 
de arbitragem. No sábado, acontece a 
partir das 9h a disputa das categorias 
super-ligeiro e ligeiro. Ainda no sába-
do, com previsão de início às 13h30, 
tem início os combates nos pesos meio
-leve, leve, meio-médio e médio. já o 
domingo está reservado para as lutas 
no meio-pesado e pesado.

A delegação da paraíba é compos-
ta por oito atletas do feminino e oito 
do masculino. O grupo será acompa-
nhado pelos técnicos joão Neto, Re-
nato Vieira, Alcidemar júnior e Denis 
Olegário. A delegação contará ainda 
com a presença do presidente da Fe-
deração paraibana de judô (Fepaju), 
Adjailson Fernandes.

O diretor técnico da Fepaju e um 
dos técnicos da seleção paraibana, Alci-
demar júnior, acredita na força do judô 

paraibano e espera bons resultados na 
competição. “A gente está esperando 
seis medalhas pelo menos, porque o 
grupo tem muitos atletas experientes 
como Amanda, Isaque, Renata e Eric. 
Tem atletas aí que podem ser campe-
ões brasileiros nesse sábado”, disse jú-
nior, que ressaltou a importância de ter 
medalhistas na principal categoria da 
maior competição nacional.

O Campeonato Brasileiro sênior 
encerra neste fim de semana o calendá-
rio de eventos nacionais de 2012. Nesta 
segunda-feira, a organização divulgou 
os primeiros números da competição. 
O Brasileirão 2012 tem 275 atletas ins-
critos de 25 estados. O evento é a úl-
tima porta de entrada para a primei-
ra seletiva nacional visando aos jogos 
Olímpicos do Rio de janeiro 2016. 

Representante do Brasil na ca-
tegoria até 57kg nas Olimpíadas de 
Londres 2012, Rafaela silva, do Rio 
de janeiro, será um dos destaques do 
Brasileiro sênior. O evento marcará 
a estreia da atleta na categoria até 
63kg. Esta será a primeira experiên-
cia de Rafaela silva entre as atletas 
do meio-médio. pelas estatísticas de 
inscrições do evento, a categoria 73kg 
terá o maior número de participantes, 
com 23 inscritos.

Judô da Paraíba compete amanhã em Natal
braSIleIro SÊNIor

Herbert Clemente
Especial para A União

Atletas:

Feminino
Rayane Camila (44kg)
Brenda Karen (48kg)
Rafaela Ferreira (52kg)
Luma Pinheiro (57kg)
Isabele Caroline (63kg)
Amanda Cavalcanti (70kg)
Adriana Lima (78kg)
Renata Stonton (+78kg). 

masculino 
Rafael Lima (55kg)
Ivan Sabino (60kg)
Ítalo Iago (66kg)
Anderson Paulo (73kg)
Eric Heyden (81kg)
Tássio Lima (90kg)
Isaque Victor (100kg)
Walter Júnior (+100kg)

Rafaela, que esteve em Londres, será uma das atrações

FOTOS: Divulgação

A Associação Des-
portiva Mangabeira 
(ADM) segue viva na 
luta pela classificação 
para a segunda fase do 
VIII Taça Brasil Correios 
de Futsal sub-20 Femi-
nino 1ª Divisão, com o 
empate ontem em 3 
a 3 com o ABC do Rio 
Grande do Norte. Hoje, 
a equipe que represen-
ta a paraíba na compe-
tição, encara o Uirapu-
ru do Mato Grosso, no 
último jogo da noite, às 
20h30, e precisa vencer 
para passar de fase do 
torneio, que está sen-
do realizado em Cuia-
bá, no Mato Grosso.

O jogo de ontem 
foi eletrizante, contra 
a representação po-
tiguar. Apesar de seis 
gols terem sido marca-
dos, apenas duas atle-
tas foram responsáveis 
pelos tentos. Melhor 
em campo no começo 
do duelo, o ABC abriu 2 
a 0 no primeiro tempo 
com a jogadora Kaka. 

No início da se-
gunda etapa, o ABC 
continuou melhor e 
aumentou com a mes-
ma Kaka, fazendo 3 a 
0 para o clube de Na-
tal. Após o gol, a ADM 
acordou e começou a 
reagir. Com três gols 
de Claudiane, a equi-
pe paraibana conse-
guiu o empate e se-
gue com chances reais 
de classificação.

O time paraiba-
no entrou em quadra 
com Geo, Claudiane, 
jéssika, Dallas e Day. 
Entraram no decorrer 
da partida Lais, Estre-
lina, piu-piu, Andreza 
e Manuella. Claudia-
ne, Dallas e piu-piu 
levaram cartão ama-
relo pela ADM, en-
quanto nenhuma 
menina do time do 
ABC foi punida.

As árbitras do con-
fronto foram Viviane 
pereira e jakeline da 
silva Oliveira. O ano-
tador foi Almiro Bra-
ga pinto, enquanto 
a cronometrista foi a 
paraibana Renata Lei-
te. A ADM tem quatro 
pontos no Grupo p2 do 
campeonato e é o ter-
ceiro colocado da cha-
ve. para avançar para 
as semifinais, o time 
precisa vencer o Uira-
puru-MT e torcer para 
o ABC, que também 
tem quatro pontos, 
tropeçar. Caso os dois 
times vençam,  saldo 
de gols deve definir 
quem passa de fase.

Empate em 
3 a 3 deixa 
ADM com 
chance
Pedro Alves
Especial para A União



Zé Roberto diz que não quer 
polemizar com Bernardinho
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AMADOR

Técnico do vôlei 
feminino minima 
as declarações

Se o beijo no escudo é uma 
tremenda hipocrisia, o que 
dizer da comemoração de 
um gol quando ele tira a ca-
misa e joga no ar, não ten-
do a menor consideração 
com a instituição. É outra 
coisa que precisa mudar no 
futebol brasileiro e ao invés 
de ser punido com o cartão 
amarelo o correto seria o 
vermelho. É preciso mais 
respeito com a camisa do clube que o projeta e 
tem história. Na hora que sacode a camisa no chão 
mostra que o mais importante é ele e não o clube. 
Não sei porque os dirigentes de clubes não punem 
esses boleiros idiotas.

Honrem a camisa

A hipocrisia do
beijo no futebol

Tem coisa mais chata e hipócrita que a apresenta-
ção de um grande jogador em clube famoso, principal-
mente quando ele beija o escudo, fazendo juras de amor.  
Uma encenação, um ato teatral que mais tarde não se 
repitará se ele for contrariado com atraso de salário ou 
começar a não ser aproveitado pelo técnico de plantão. 
Atleta com identidade de clube está em extinção no 
futebol e os boleiros de hoje jogam apenas para torcida 
quando assinam um contrato ao fazer esse gesto.

Aquele beijo na camisa é muito parecido com o de 
Judas em Jesus. Não tem exemplo melhor dada a hipocri-
sia dos atuais jogadores. Ontem, Ronaldinho esteve em 
campo atuando contra o Flamengo, a quem no início do 
ano passado fez juras de amor e deixou alguns torcedo-
res do rubro-negro em extase. O amor virou ódio, o ca-
samento foi desfeito e hoje os flamenguistas acreditam 
que foi o maior erro da administração de Patrícia Amorim.

No futebol atual o beijo no escudo da camisa do 
clube deveria ser proibido. Como pode um jogador que 
fez história num clube e de repente surge noutro já 
apaixonado. E quando esse personagem jogou num clube 
rival. Na verdade, o atleta de futebol está em extinção. 
Hoje a grande maioria, diria 90 por cento, é apenas joga-
dor, homem de baladas e expondo toda a sua problemá-
tica como Adriano que nasceu torto e vai morrer torto.

Atletas do nível de Zico, Roberto Dinamite, Paulo 
Roberto Falcão, Rogério Ceni, Marcos e Kaká estão 
sumindo. Hoje, o craque basta botar uma boa grana no 
bolso para mudar os seus hábitos e não ser exemplo pra 
ninguém, embora a mídia viva insistindo em idolatrá-los. 
Esses são os jogadores que não se preocupam com 
sua imagem e vivem fazendo um monte de besteiras, a 
começar pelo beijo idiota no escudo da camisa do clube.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Fifa vai anunciar no dia 30 
de Outubro os 23 candida-
tos ao Prêmio Bola de Ouro, 
que distingue o melhor joga-
dor do mundo. No dia 7 de 
janeiro do próximo ano será 
revelado o vencedor. Messi 
ganhou em 2012.

Bola de ouro

O contrato de direitos de transmissão de jogos feito en-
tre a TV Globo e os os clubes de maior torcida prevê que, 
mesmo se as equipes caírem para a Série B, elas recebe-
rão o mesmo valor que teriam direito caso estivessem na 
Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras não cogita 
cancelar o jogo festivo da 
despedida de Marcos, mes-
mo que o time seja rebaixa-
do. A data, a princípio, é 12 
de dezembro, mas deve ser 
alterada, já que coincide com  
final da Sul-Americana.

Adeus de Marcos

Cotas mantidas

No segundo jogo da Taça Brasil de Futebol Feminino Sub-20, 
a equipe da ADM de Mangabeira venceu o Fénix de Rondonia 
por 4 a 1, na cidade de Cuiabá. Na estreia, o representante 
paraibano havia perdido para o Independente de Roraima por 
5 a 3. Ontem, enfrentou o ABC, de Natal.

Futsal feminino

José Roberto Guimarães 
preferiu não polemizar com 
o companheiro de profissão 
Bernardinho. Ontem, o técni-
co do Campinas e da Seleção 
Feminina de Vôlei minimizou 
o teor da entrevista dada pelo 
treinador da seleção mascu-
lina sobre o relacionamento 
dos dois, que não se falam 
desde os Jogos Olímpicos de 
Atenas, em 2004.

Durante a apresenta-
ção do time feminino do 
Rio de Janeiro, Bernardinho 
se mostrou irritado com as 
perguntas sobre uma rea-
proximação com Zé Roberto. 
Para o treinador carioca, se 
Zé Roberto mudou sua pos-
tura, deveria tê-lo procurado 
diretamente, não comentado 
com a imprensa.

“Não acompanhei ao 
vivo, mas vi através da inter-
net. O que eu achei? Nada. 
Tudo bem. É o que ele pensa. 
É a opinião dele” disse Zé Ro-
berto, por telefone, após co-
mandar um treinamento do 
Campinas.

O técnico Bernardinho 
comentou pela primeira vez 
as declarações de José Ro-
berto Guimarães envolven-
do o relacionamento entre 
os dois, estremecido desde 
2004 na última segunda-fei-
ra. Comandante da Seleção 
Feminina de Vôlei do Brasil, 
Zé Roberto havia afirmado 
que não possuía mais ne-
nhum problema com o cole-
ga e que gostaria de voltar a 
ter contato com ele. Bernar-
dinho, no entanto, disse que 
o treinador deveria se dirigir 
diretamente a ele e não atra-
vés da imprensa.

“Se há problema, se ele 
reviu sua posição e quer di-
zer alguma coisa, teria que 
vir falar comigo, não procu-
rar vocês (imprensa)” disse 
o treinador, durante apre-
sentação da equipe feminina 
do Rio de Janeiro.

Os dois comandam ti-
mes que irão disputar a pró-
xima edição da Superliga Fe-
minina de Vôlei e, por isso, 
vão se enfrentar na quadra. 
Prevendo o reencontro, Zé 
Roberto prefere manter a 
tranquilidade.

“A gente está no cami-
nho. Um dia esse contato vai 
acontecer. Vamos acabar nos 
encontrando profissional-
mente” completou.

A polêmica
Antes amigos, Zé Rober-

to e Bernardinho tiveram um 
problema durante as Olim-
píadas de 2004. Na ocasião, 
Zé comandava a levantadora 
Fernanda Venturini (mulher 
de Bernardinho) na seleção 
feminina. Durante uma en-
trevista, o técnico insinuou 
que um dos problemas da-
quele grupo era a influência 
de "técnicos-maridos". Des-
de então, os dois não conver-
sam mais e trocam alfineta-
das via imprensa.

Logo após a conquista 
da medalha de ouro em Lon-
dres, Zé Roberto disse que 
era hora de deixar a polê-
mica para trás e se mostrou 
disposto a conversar com 
Bernardinho para aparar os 
problemas.

 Robert Scheidt está 
acostumado a ganhar títu-
los e, de volta à classe La-
ser, ele acaba de conquis-
tar mais um. Depois de seis 
vitórias em sete regatas, o 
brasileiro desbancou ou-
tros 104 velejadores para 
ficar com o lugar mais alto 
do pódio no Campeonato 
Italiano de Classes Olímpi-
cas, o Cico 2012, ontem.

A competição foi a 
primeira de Scheidt nesta 
temporada na classe onde 
se consagrou. Depois de 
uma pausa de dois ciclos 
olímpicos bem-sucedidos 
na Star, que não deve estar 
nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, Scheidt optou por 
voltar à Laser e aprovei-
tou o evento em Scarlino, 
na Sardenha, para testar 

o preparo físico, já que o 
barco depende mais de es-
cora (quando o atleta usa 
o corpo para contrapor o 
peso do vento na vela).

O campeonato foi 
marcado por ventos for-
tes, que chegaram a 30 
nós na segunda-feira. Já 
nessa terça, o vento de-
morou a aparecer e teve 
velocidade máxima de 15 
nós, o que permitiu a reali-
zação de apenas duas rega-
tas. Scheidt venceu as duas 
da flotilha ouro (que rece-
beu os 52 velejadores mais 
bem colocados na primei-
ra fase) e saiu da água sa-
tisfeito.

“Estou muito feliz 
de voltar para a classe já 
com um título. Consegui 
ser bastante consistente 

e veloz e com a divisão 
das flotilhas ouro e prata, 
o pessoal que velejou ao 
meu lado tinha um nível 
técnico maior, o que me 
permitiu competir mais 
tranquilo e confiante. 

Acho que ninguém 
estava esperando que eu 
fosse ganhar”, explicou o 
brasileiro, que tem entre 
seus títulos na Laser nove 
mundiais, dois ouro e uma 
prata olímpicos e dois 
ouro e duas prata pan-a-
mericanas.

Apesar de ser um 
campeonato no qual a 
maioria dos velejadores 
era da Itália, grandes no-
mes da classe na Europa 
estiveram presentes, como 
Marco Gallo, 220 colocado 
no ranking mundial, que 
ficou com a terceira colo-
cação.

Scheidt, que tem pa-
trocínio do Banco do Bra-
sil, Prada, Gocil, Rolex e 
apoio do Comitê Olímpico 
Brasileiro e da Confede-
ração Brasileira de Vela e 
Motor, volta para Riva Del 
Garda, onde vive, ainda 
nessa terça-feira seguirá 
uma rotina de treinos até 
o próximo dia 20, quando 
embarca para o Brasil para 
uma série de compromis-
sos com patrocinadores.

Robert Sheidt desbanca 104
velejadores ao vencer na Itália

CLASSE LASER

A competição foi a primeira de Scheidt após as Olimpíadas

Bernardinho ficou chateado, porque Zé Roberto não o procurou e sim a imprensa para abordar assunto

Zé Roberto não vê nenhum problema numa reaproximação e acho normal a entrevista de Bernardinho

FOTOS: Divulgação



Reforços aguardados para hoje
BOTAFOGO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Estreia na Copa Paraíba 
será na próxima quarta-
feira contra o Treze

O Botafogo aguarda para 
hoje a chegada dos últimos 
reforços, antes da estreia na 
Copa Paraíba Sub-21, contra o 
Treze, na próxima terça-feira, 
às 20h30, no Estádio Leonar-
do Vinagre da Silveira, a Gra-
ça, em Cruz das Armas. Devem 
desembarcar na Maravilha 
do Contorno, hoje,  o volante 
Diego Góis, que defendeu o 
Central de Caruaru-PE, além 
de um goleiro, que será anun-
ciado pela diretoria quando 
for apresentado à comissão 
técnica. No início da sema-
na o Belo confirmou o meia 
Deda e o atacante Ruan, que 
vieram do Nacional de Patos 
e defenderam o Cruzeiro de 
Itaporanga (vice-campeão da 
Segundona/2012).

Quem chegou para fazer 
testes foi o lateral esquer-
do Alvinho, que defendeu o 
Bandeirantes de Brasília-DF. 
Após as últimas aquisições 
o alvinegro dá uma “parada” 
com relação a novos jogado-
res, preferindo observar o 
grupo para o início da com-
petição que valerá a segunda 
vaga – a primeira é do Campi-
nense, atual campeão estadu-
al – na Copa do Brasil /2013. 

Com o elenco praticamente 
formado o momento é de 
definir o time para encarar o 
Galo da Borborema. A equipe 
pode fazer mais um amistoso 
amanhã ou no sábado – falta 
definir o adversário e o local 
– já que vem de uma vitó-
ria contra o “misto’ do San-
ta Cruz-PE (2 a 1), no CT do 
Unibol, em Paulista, interior 
pernambucano. 

De acordo com o treina-
dor Pedro Manta, caso não 
consiga mais um amistoso os  
treinamentos serão intensifi-
cados ainda mais para deixar 
o time pronto para a estreia. 
“Outro jogo seria interessan-
te para observar melhor o 
grupo, mas caso não consiga, 
continuaremos o trabalho 
para definir o time para a 
competição. Estou gostando 
do rendimento diário dos 
atletas que estão assimilando 
o esquema que desejamos co-
locar em campo”, disse. Sobre 
os adversários, Manta disse 
que todos têm condições e 
se reforçaram para o desafio, 
onde quem for melhor e com-
petente durante a disputa 
levará a melhor. “Uma com-
petição curta e acirrada, com 
adversários tradicionais, que 
contam com atletas da base 
e os reforços que adquiriram 
para a competição. Resta o 
Botafogo fazer o melhor e 
brigar pelo título e a vaga na 
Copa do Brasil”, observou. 

Já as meninas do Bo-
tafogo estreiam contra o 
Paraíba de Cajazeiras, no 
dia 14 de outubro, no Es-
tádio Perpetão, no Cam-
peonato Paraibano de 
Futebol Feminino/2102. 
A competição terá início 
no próximo domingo, 
entre Kashima e Paraíba 
de Cajazeiras, às 15h30, 
no Estádio Leonardo Vi-
nagre da Silveira, a Gra-
ça, em Cruz das Armas, 
pelo grupo B. 

Na busca do tricam-
peonato, o atual bicam-
peão paraibano (2010 e 
2011) o Belo confirmou 
a comissão técnica, com 
Raissa Bandeira (treina-
dora), Agnaldo Oliveira 
(auxiliar), Rejane Gomes 
(supervisora), Ana Cristi-
na (preparadora física) e 
Ednaldo Lima (prepara-
dor de goleiro). O grupo 
é formado por 22 atletas, 
com destaques para Ca-
rol Rodrigues (goleira), 
Juliana Félix (atacante) e 
Raissa (volante) - as mais 
novas do elenco, com 14, 
16 e 17 anos, respectiva-
mente – Vivi (zagueira), 
Jaciara (meia) e Janaina 
(volante). 

Carol Rodrigues, de 
18 anos, era goleira do 
time de futsal do Botafo-
go e foi contratada como 
aposta para o futebol de 
campo feminino. Carol, 
que é considerada um 
fenômeno, já chegou a 
defender a Seleção Pa-
raibana e hoje encara os 
profissionais masculinos 
treinando com seus chu-
tes fortes.

Com 1,74m, Carol 
já teve uma passagem 
pelo futebol de areia e 
diz que está gostando da 

Carol é a sensação do
time feminino do Bota

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Carol treina com homens

experiência. “Está sendo 
uma grande oportuni-
dade, para eu aprender 
com eles, e eles comigo. 
O treinamento é bastan-
te diferente, muito for-
te. É muito puxado, tem 
que ter coragem e força 
de vontade”, disse.

Os treinamentos es-
tão sendo realizados no 
Teixeirão, em Santa Rita, 
na Maravilha do Contor-
no, no Cristo Redentor e 
na Praia do Cabo Branco. 
Confiante e motivado 
que o time brigará pelo 
terceiro título consecuti-
vo estadual e a vaga na 
Copa do Brasil, que será 
disputado no primeiro 
semestre do ano, o dire-
tor de futebol feminino 
alvinegro, Oddo Vilar, 
gostou da tabela e da 
estreia da equipe fora 
de casa. Segundo ele, 
enfrentar um adversário 
novo em seus domínios, 
o forte calor que faz no 
Alto Sertão paraibano, 
além da viagem cansa-
tiva, será um “teste de 
fogo’ para as atletas. 

O supervisor do Campinense, 
Dorgival Pereira, afirmou que o 
clube não está dispensando, mas 
fazendo acordos com os jogado-
res, que podem ser aproveitados 
na próxima temporada. Ele disse 
que a intenção da diretoria é con-
tar com 80% do grupo que parti-
cipou da conquista do Estadual 
deste ano e na Série D do Campeo-
nato Brasileiro. “Tínhamos que re-
solver as situações dos atletas para 
que o clube não tenha mais des-
pesas nos últimos três meses para 
acabar a temporada. Acredito que 
haveremos de aproveitar a maio-
ria dos atletas, no planejamento 
que faremos para os desafios de 
2013”, disse. 

Para o dirigente a Raposa terá 
três competições importantes – 
Copa do Nordeste, Campeonato 
Paraibano e a Copa do Brasil – e 
terá que montar um grupo forte 
para fazer boas campanhas e bri-
gar pelas primeiras colocações. 
Segundo ele, ficar com jogadores 
que se destacaram na temporada 
faz parte dos planos da diretoria 
que fará também contratações 
para montar o elenco. “Não po-
demos deixar de fora os jogadores 
que se destacaram na temporada, 
na formação de um novo grupo, 
com reforços que devem chegar 
para o rubro-negro.  A torcida 
pode ficar tranquila que forma-
remos um time forte e vitorioso 
para as disputas”, avaliou. 

Já deixaram o campeão pa-
raibano, Breno (zagueiro), Isaías 
e Anderson Paulista (volantes), 
Renatinho (lateral-esquerdo), Po-
tita, Marquinhos Marabá, e Índio 
(atacantes), além do diretor de 
futebol, Marquinhos Mossoró. Os 
próximos que deixarão o clube 
são Eduardo Recife e Ferreira (la-
terais direito e esquerdo),  Celso 
(zagueiro), Nino Paraíba (meia) e 
Eduardo Rato (atacante). Com re-
lação à permanência da comissão 
técnica, Dorgival, ressaltou que 
existe a possibilidade do treina-
dor Freitas Nascimento continuar 
comandando o time na próxima 

Clube segue fazendo acordo com jogadores 
e alguns podem disputar a Copa Nordeste

CAmPinEnsE

temporada. Para o dirigente, tra-
ta-se de um profissional capacita-
do, que obteve o Estadual deste 
ano, conseguindo as vagas no Nor-
destão e Copa do Brasil, ambos em 
2013. “Só não conseguimos o aces-
so para a Série C, mas o restante 
foi conquistado por Freitas, que 
tem qualidade, experiência para 
continuar no Campinense. Vamos 
conversar e saber do interesse dele 
em defender novamente a Raposa 
na próxima temporada”, disse. 

Treze
Com quatro gols marcados, di-

vidindo a artilharia do Treze, com 
Brasão, o atacante Nei Mineiro, de-
seja voltar a marcar novamente na 
Série C do Campeonato Brasileiro. O 
jogador fez três gols na goleada do 
time, contra o Salgueiro-PE (4 a 0) e 
o gol da  vitória, diante do Icasa-CE 
(2 a 1), ambos em Campina Grande. 
Para o jogo contra o Fortaleza-CE, 
no sábado (29), às 16h, no Estádio 
Amigão, pela 14a rodada do grupo 
A da Série C o matador pretende 
voltar a balançar novamente as re-
des adversárias e colaborar com a 
reabilitação da equipe na disputa. 

Time foi bem no Estadual e mal na Série C

Jogadores botafoguenses seguem treinando forte para as disputas da Copa Paraíba que vale vaga para a Copa do Brasil de 2013

FOTO: Fábio Fernandes

“Atacante não pode passar mui-
to tempo sem marcar, principal-
mente na necessidade que o time 
tem para voltar a vencer. Estou 
trabalhando forte nas finaliza-
ções para aproveitar as chances 
que vão aparecer”, observou. 

Para Nei a goleada sofrida 
contra o Cuiabá-MT (5 a 1), no 
último domingo, é página vira-
da nas hostes alvinegras, que 
pretende focar as atenções para 
derrotar os cearenses e somar 
pontos para não deixar o G4, 
com o time na quarta colocação, 
com 16 pontos. “Futebol é feito 
de resultados e vamos com tudo 
pra cima do Fortaleza em busca 
de continuar entre os quatro pri-
meiros colocados. Acredito na su-
peração do grupo e na recupera-
ção da equipe em voltar a vencer 
na disputa”, frisou. 

Dentro de campo, o treina-
dor Marcelo Vilar realiza hoje à 
tarde, no Amigão, o último cole-
tivo da semana, quando definirá 
a equipe para encarar o segun-
do colocado do grupo A, com 26 
pontos ganhos. 

Com os retornos de Márcio 
Garcia (zagueiro) e Everton Cé-
sar (volante), que foram libe-
rados pelo Departamento Mé-
dico, o comandante alvinegro 
pode sacar Bonfim e Vágner Ro-
sas, que não estiveram bem na 
última derrota em Mato Grosso. 

Os novos contratados, Adal-
berto (zagueiro) e Celico (late-
ral-esquerdo), que defenderam 
o Centro Sportivo Alagoano 
(CSA-AL), na Série D do Brasi-
leirão, podem fazer as estreias. 
Com reforços e novidades, Vilar 
deve fazer mudanças para ten-
tar conquistar os três pontos e 
a reabilitação na competição. 
“Vamos mudar para vencer, afi-
nal, não fomos bem no último 
jogo e queremos recuperar em 
casa, com total apoio da nossa 
torcida. O jogadores estão cons-
cientes da responsabilidade de 
manter o Treze entre os quatro 
primeiros colocados”, observou. 

FOTO: Divulgação

FOTO: Fábio Fernandes
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NACIONAL
& Mundo

José Maria Marin diz que 
não está fácil acertar
com equipes de tradição

CBF busca adversários fortes
AMISTOSOS DA SELEÇÃO

Cabeçada de Zidane
agora vira estátua

Scolari é consultor 
do Segundo Tempo

A famosa cabeçada do meia francês 
Zinedine Zidane sobre o italiano Marco 
Materazzi na final da Copa de 2006, na 
Alemanha, agora virou uma estátua. Ontem, 
uma obra de aproximadamente cinco 
metros foi vista em frente ao museu de 
arte moderna Centre Pompidou, em Paris. A 
obra foi esculpida pelo artista argelino Adel 
Abdessemed. Zidane tem descendência 
argelina. Zidane deu uma cabeçada em 
Materazzi na final do Mundial. 

Enquanto o técnico Luís Felipe 
Scolari procura um novo clube para 
treinar, o treinador acertou ontem uma 
parceria com o Ministério do Esporte 
para promover o futebol e a Copa-2014. 
Scolari será consultor informal do 
programa Segundo Tempo, que atende 
crianças de baixa renda em atividades 
esportivas. Não haverá salário para o 
treinador e ele fará palestras conforme 
a disponibilidade de sua agenda.

Curtas
Putin sai em defesa 
do paraibano Hulk

Um dia após a crise no atual 
campeão russo, o Zenit, com jogadores 
reclamando do salário de Hulk (cerca de R$ 
17 milhões por ano), o presidente Vladimir 
Putin declarou que “os torcedores querem 
ver estrelas mundiais, não as que estão em 
declínio, mas aquelas que estão no auge”. 
A crise no Zenit começou após o volante e 
capitão da equipe, Igor Denisov, criticar o 
salário recebido por Hulk que foi contratado 
pela equipe russa no início do mês.

Marcelo Moreno vai 
desfalcar o Grêmio

Torcedor deve pagar
R$ 45,00 na Copa

Marcelo Moreno foi mais uma vez 
chamado para defender a seleção boliviana. 
O atacante do Grêmio estará  em dois jogos 
pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 
2014 nos dias 12 e 16 de outubro contra 
Peru e Uruguai. A preocupação gremista 
se dá pelos jogos perdidos no nacional. 
Um deles, confronto direto pelas primeiras 
posições, contra o Fluminense, dia 17. O 
Grêmio tentará postergar ao máximo a 
apresentação de Marcelo Moreno.

A Fifa ainda não confirmou 
oficialmente, mas  os ingressos mais 
baratos para a Copa das Confederações 
devem ser fixados na faixa de R$ 45 e R$ 
55.  A entidade tratou do assunto ontem, 
em Zurique, na Suíça, durante apresentação 
de um relatório sobre o andamento das 
obras nos estádios da Copa-2014 pelo COL 
(Comitê Organizador Local do Mundial). O 
anúncio oficial será feito em 19 de outubro, 
em São Paulo. 

Ladrões roubam os
atletas do Chelsea

Possível adversário do Corinthians 
na final do Mundial de Clubes, o Chelsea vem 
presenciando acontecimentos estranhos em 
seu centro de treinamento de Cobham, na 
região metropolitana de Londres. O último 
foi um arrastão que fez desaparecerem os 
pertences dos jogadores dentro do vestiário. 
Jogadores e integrantes da comissão técnica 
sofreram furto de seis carteiras, nove 
telefones celulares e vários relógios, segundo 
o jornal Daily Mail.

A CBF quer que o Brasil 
enfrente mais adversários de 
grande expressão, mas tem 
encontrado obstáculos para 
marcar amistosos com equi-
pes de alto nível. Foi o que 
contou o presidente da CBF, 
José Maria Marin.

Como antecipara seu 
vice-presidente Marco Polo 
Del Nero, o dirigente confir-
mou que pretende agendar 
mais partidas no Brasil ape-
sar das vaias e críticas ao 
time e ao técnico Mano Me-
nezes. O objetivo da cúpula 
da entidade é que jogadores 
e o treinador se acostumem 
com o clima de pressão que 
enfrentarão na Copa das 
Confederações-2013 e na 
Copa do Mundo-2014.

"É nossa intenção (jogar 
mais no Brasil). E queremos 
seleções fortes. Mas nem 
sempre é possível. Não se 
pode tirar a importância de 
um jogo com a Argentina por 
exemplo", afirmou Marin, so-
bre a recente partida com o 
rival só com atletas que atu-
am nos dois países.

O presidente da CBF 
explicou que um dos empe-
cilhos para ter rivais mais 
fortes é a realização de elimi-
natórias europeias nas datas 
Fifa, justamente as oportuni-
dades em que a equipe brasi-
leira pode realizar amistosos 
porque há folgas nos campeo-
natos de outros países.

"Eles (outras seleções) 
estão disputando eliminató-
rias, e nós, não", observou. O 
cartola contou que pretende 
intensificar o ritmo de amis-
tosos da seleção para o time 
"ir pegando conjunto."

Contratos
Marin, prometeu exa-

minar todos os contratos 
feitos pela CBF relacionados 
à seleção brasileira feitos na 
gestão do seu antecessor Ri-
cardo Teixeira. A intenção é 
verificar se há acordos cujos 
valores podem ser melhora-
dos com aumento da receita 
da entidade.

FOTO: Rafael Ribeiro/CBF

A atitude ocorre logo de-
pois de os jornais “Folha de 
São Paulo” e “Estado de São 
Paulo” revelaram que a confe-
deração ganha menos dinhei-
ro com o atual contrato para 
amistosos com a Internacio-
nal Sports Events - ISE do que 
com o anterior feito com a 
empresa Kentaro. Teixeira re-
novou com a ISE pouco antes 
de renunciar à presidência.

“Não vamos revisar to-
dos. Pode dizer que vamos 
examinar todos para ver 
onde há possibilidade de 
aumentar a receita”, contou 
o dirigente. “Se aparecer al-
guém para negociar com isso, 
e oferecer valores melhores, 
estamos abertos a negociar 
desde que haja concordância 
entre as partes.”

Como exemplo, ele con-
tou que já foi reformado o 
contrato de direitos de trans-
missão da Copa do Brasil 
com a Globo. Segundo ele, 
o valor foi reajustado em 
100% após as modificações 
contratuais - não quis dizer 
qual o montante.

Sobre o contrato de 
amistosos da seleção, o vice
-presidente da CBF, Marco 
Polo Del Nero, contou que 
os amistosos do time em 
Recife (China) e São Paulo 
(África do Sul) deram pre-
juízo. Mas, neste caso, a ISE 
ficou com o rombo e a CBF 
recebeu sua cota normal-
mente. Desta forma, indicou 
que ter cotas fixas pode ser 
vantajoso para a entidade 
em vários casos.

Presidente da 
CBF quer mais 
jogos no Brasil 
para jogadores 
se acostumarem 
com a 
pressão da
torcida

A CBF, segundo o seu presidente, quer evitar amistoso com adversário fraco como a China que foi goelada por 8 a 0 em jogo realizado no Estádio do Arruda, em Recife

Tite deve comandar 
o Corinthians no Mundial 
de Clubes, em dezembro 
no Japão, já com o con-
trato renovado por mais 
uma temporada.

O treinador e o ge-
rente de futebol Edu Gas-
par acertam a extensão 
do acordo, que vence no 
fim do ano, e a assinatura 
deve acontecer, no máxi-
mo, em outubro.

“Quando as duas 
partes sentam para con-

versar e dizem que estão 
satisfeitas, é uma mostra 
que tudo deve acabar da 
maneira ideal, com uma 
renovação”, disse Gaspar 
em Zurique, onde se reu-
niu com representantes 
da Fifa para tratar de as-
suntos relativos ao Mun-
dial de Clubes.

Desta vez, a reno-
vação de Tite deve ser 
menos traumática do 
que a anterior, de 2011 
para 2012, logo após o 

título do Campeonato 
Brasileiro.

Naquela ocasião, o 
então presidente Andres 
Sanchez entrou em po-
lêmica com o procurador 
do técnico, Gilmar Veloz, 
sobre o valor do salário 
do treinador. A um pro-
grama de TV, Sanchez dis-
se que não pagaria salário 
de “R$ 750 mil, R$ 800 mil 
para técnico nenhum!.

Tite, que estava em 
férias nos EUA, ligou en-

tão diretamente para 
Andres e acertou o novo 
contrato por valor mais 
baixo - estima-se que 
pouco mais da metade do 
que pedia o seu agente.

Contratado em ou-
tubro de 2010 pelo Co-
rinthians, Tite se trans-
formou no treinador com 
mais tempo no cargo en-
tre os grandes clubes bra-
sileiros depois que Luiz 
Felipe Scolari foi demiti-
do do Palmeiras há duas 
semanas.

O título do Brasileiro 
e, principalmente, o da Li-
bertadores (conquistado 
neste ano) dão a ele sta-
tus de intocável no clube 
atualmente.

O contrato renovado 
antes do Mundial, segun-
do Gaspar, não é para dar 
mais tranquilidade para 
Tite no torneio.

“Ele já atingiu um 
estágio que problema al-
gum no Mundial atrapa-
lharia uma sequência de 
trabalho dele, mesmo se 
não acertar a renovação 
por algum problema”, 
disse o dirigente corintia-
no.

Tite deve comandar o Corinthians no 
Mundial já com seu contrato renovado

POR MAIS UM ANO

Tite comandando treino do Corinthians. Técnico vai ficar no clube até o final da temporada 2013
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Mangabeira terá Escola Técnica
educação

Governador assinou ontem
a ordem de serviço que
libera o início das obras

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 30/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h30 às 12h – Cruzeiro – Ruas: Absalao 
Emerenciano, Aderaldo Vasconcelos Diniz, Ana Vilar, Doutor Hamilton de Souza Neves, Doutor 
João Cariri, Francisco Alves, Francisco Paulino de Barros, José Gonçalves Lucena, Reverendo 
Inácio Cavalcanti Ribeiro.

SEGUNDA-FEIRA, 01/10/2012 – CAMPINHA GRANDE – 7h0 às 10h – Catolé – Ruas: Antonio de 
Souza Lopes, João Tavares de Brito, José Branco Ribeiro, Otacílio Nepomuceno, Severino Trindade 

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 30/09/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 10h – Ruas: Antonio Vicente Ferreira, 
Ernani Cavalcante Chaves, Francisco Carlos da Silva, João Nepomuceno, José de Deus Nascimento, 
Professora Ana Alves Cavalcante, Severino Queiroz, Walberto Nóbrega Zenaide – 12h30 às 17h30 
– Ruas: Adelson Leitão, Claudio Henrique de Albuquerque, Claudio Regis de Brito, Francisco Lins, 
Professora Joana Moreira, Vereador Antonio Felix, Vereador Antonio Salvino; MULUNGU – 7h30 
às 12h – Fazenda: Menino Jesus, Ruas: Antonio de Aquino, Arco Iris, Bela Vista, Cônego José 
Maria Mesquita, Cônego José Mesquita, do Campo, do Corte, do Sol, dos Prazeres, Doutor Achilles 
Leal, Francisco de Aquino, Francisco Torres, Frei Damião, Manoel Onofre, Salviano Maia, Silvio 
Porto, Soares de Oliveira, Santa Terezinha, Santo Antonio, Sítios: Rancho Alegre, Santa Terezinha, 
Várzea de Baixo; NOVA FLORESTA – 7h30 às 11h – Ruas: 7 de Setembro, Elpidio Sabino, Felinto 
Florentino, Governador Pedro Gondim, José Batista Dantas, José Gregório dos Santos; SOLÂNEA 
– 8h30 às 11h – Ruas: 5 de Agosto, Alfredo Pessoa de Lima, Antonio de Souza, Antonio Hidalgo de 
Leôncio Costa, Antonio José de Sousa, Arlindo Alcindo Dantas, Belisio Pessoa, Cícero Belarmino 
de Medeiros, Dionísio Rodrigues Costa, do Açude, do Jatobá, Gracindo Bezerra, Hermenegildo 
José de Farias, Izaac Belarmino da Silva, João Fernandes de Lima, João Lali da Silva Pinto, Josafa 
Soares Pereira, José Alípio Rocha, José Fabricio, José Soares da Silva, Mariz Laranjeira, Napoleão 
Araujo Pinto, Padre Ibiapina, Padre Leonardo, Padre Pinto, Presidente Epitacio Pessoa, Presidente 
Getulio Vargas, Professora Alaíde Silva, São Jose, São Pedro, Santo Agostinho, Santo Antonio, 
Sítios: Alagoinha, Encruzilhada, Jatobá, Jatobá de Baixo, Santo Antonio.

SEGUNDA-FEIRA, 01/10/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 12h – Ruas: Boa Vista, Frei 
Alberto, Horacio Albuquerque, Pau Darco, Professora Ana Bastos; ALAGOA GRANDE/SERRA 
GRANDE – 7h30 às 11h – Rua: Geminiano Limeira, Sítios: Caiana, Caiana Mares, Escuta, Escuta 
Caiana dos Mares, Juca, Juca de Zumbi, Juca Decaiana dos Mares, Juca Velho, Matinha, Matinhas 
de Zumbi de Alagoa Grande, Tabocas, Terezinha, Imbe; BARRA DE SANTANA – 13h30 às 16h30 – 
Sítio: Serrinha; ITAUBA – 8h30 às 13h – Sítio: Juca; MOGEIRO – 11h às 12h30 – Sítio: Guararema 
; REMIGIO – 7h30 às 12h – Sítios: Capim de Cheiro, Xique Xique; SÃO JOÃO DO CARIRI – 8h 
às 11h30 – Sítios: Cachoeira, Cachoeira Ii, Jurema, Jurema Ii, Olho D’água, Olho D’água de Cima, 
Santana; SOLÂNEA – 7h30 às 12h – Sítios: Lagoa do Mato, Picada de Vidal, Tanque Preto; SOS-
SEGO – 7h30 às 9h – Sítios: Almas, Bomsucesso, Cachoeira, São Bento, Sombrio.

TERÇA-FEIRA, 02/10/2012 – AREIA BRANCA – 7h30 às 11h – Sítios: Areia Branca, Lagoa da 
Mata; AREIAL – 7h30 às 13h – Sítio: Lajedo de Cedro; BARRA DE SANTANA – 8h às 9h45 – Sítio: 
Lagoa do Boi – 9h45 às 12h – Sítios: Mororo, Várzea do Antonio – 14h às 17h – Sítios: Mororo, Várzea 
do Antonio; CUITÉ – 7h30 às 11h – Fazendas: Coração de Jesus, Curral do Meio, Sítios: Curral do 
Meio, Lagedo Liso, Mari, Pau Ferro, Pedra Lavrada, Sagrada Família, Tanques; MONTEIRO – 6h30 
às 11h – Ruas: Agnaldo Mendes de Lima, Antonio Feliciano Sobrinho, Cidade do Recife, João Alves 
Morato, João José Sobrinho, Joaquim Ferreira Barbosa Santos, Joelk José de Brito, Jorge Bernardo 
da Silva, José Ferreira da Silva, José Geovane E Silva, José Vicente da Cunha Gouveia, Poeta Pinto 
de Monteiro, Quinta da Boa Vista, Sebastião Bezerra Eletricista, Sizenando Rafael – 13h30 às 16h 
– Fazenda: Morro Fechado, Granja: São Pedro, Sítios: Beira do Rio, Bom Jesus, Lagoa do Mato, 
Serra Morro Fechado; SOLÂNEA – 7h30 às 12h – Ruas: Cirilo da Costa Maranhão, Hermenegildo 
José de Farias, João Fernandes de Lima, Jorge Pereira, Leôncio Costa, Manoel Rodrigues Chaves, 
Mestre Jorge Pereira, Panorâmica, Presidente Epitacio Pessoa, Rio de Janeiro.

QUARTA-FEIRA, 03/10/2012 – BELÉM – 7h30 às 12h – Sítios: Serraria, Suspiro; CATURITÉ 
– 8h30 às 11h30 – Rua: Severino Gervazio Sousa, Sítios: Serraria, Serraria de Caturite, Serraria 
de Cima; MATINHAS – 7h30 às 11h – Sítios: Juá, Juca, Jucar, Queira Deus; MOGEIRO – 7h30 às 
12h – Fazendas: Linda Flor, Nossa Senhora de Lourdes, Sítios: Cariata, Lagoa do Ferreiro, Linda 
Flor, Salgadinho; MONTEIRO – 7h às 12h – Sítios: Cachoeira dos Torres, Cachoeirinha, Deserto, 
Rodeador, Tapagem; PICUÍ – 7h30 às 12h – Avenidas: 1 de Abril, Izidro Gomes, Sítios: Alagamar, 
Atanásio, Baixa do Carro, Baixio, Barra do Carrapato, Barra Nova, Berra Bode, Boa Fe, Cachoeirinha, 
Cacimba do Mato, Coque, Currais, dos Tanques, Feijão, Jatobá, Lagoa, Lagoa da Jurema, Lagoa 
da Pedra, Lagoa de Pedra, Lagoa do Mato, Lagoa do Mato, Lagoa dos Currais, Lagoa dos Zaca-
rias, Lajedinho, Lamarão, Letreiro, Malhada da Cangalha, Malhada Vermelha, Malicia, Mata Bode, 
Mendes, Minador, Monte Azul, Moreira, Novo, Pedreiras, Poço de Onça, Poços, Raposa, Riacho 
da Caibeira, Saquinho, Serrote do Tigre, Serrote Vermelho, Serrote Vermelho, Tanque Redondo, 
Tanques, Trincheiras, Urubu, Vertentes; SANTO ANDRÉ – 7h30 às 12h – Ruas: Aprígio Ribeiro 
de Brito, do Comercio, do Mercado, Fenelon de Medeiros, Francisco de Sousa Araujo, Humberto 
Matias Madeiro, João Quirino de Oliveira, José Gomes Aquino, José Gomes de Lima, José Nunes 
Pereira, Marluce Matias de Medeiros, Suplino Alves dos Santos, Sítio: Santo Andre; SERRARIA – 
8h30 às 13h – Sítio: Olho D’água.

QUINTA-FEIRA, 04/10/2012 – ARARUNA – 8h às 12h30 – Rua: Estrada Grande, Sítios: Bernar-
do, Estrada Grande, Lagoa dos Homens; CUITÉ – 5h30 às 10h – Ruas: 15 de Novembro, Adauto 
Soares, Belisio Ferreira Melo Ramos, Genival Menezes Furtado, Jorge Venâncio dos Santos, José 
Augusto de Lima, Manoel Leonel da Costa, Nelson Mamede da Fonseca, Onaldo Venâncio dos 
Santos, Vereador Antonio Ernesto dos Santos, Sítio: Chá da Serra; DUAS ESTRADAS – 7h30 às 
12h – Rua: da Areia, Sítios: Areia Branca, Catolé, Cipoal, Cipoal Ii, Estacada, Estacada, Guabiroba, 
Lagoa do Junco; OURO VELHO – 7h30 às 11h30 – Granja: Dependência, Sítios: Dependência, 
Panta Leão, Xique Xique; REMÍGIO – 6h30 às 11h – Ruas: Benevenuto Teodoro, Cônego Manoel 
Tobias Vitorio, da Palma, Flavio Ribeiro Coutinho, Frei Damião, José Apolinário, José Laureano, 
José Leal, Manoel Tobias Vitorio, Pedro Balbino, Salvino Miranda, Severino Bronzeado; SERRA 
BRANCA – 8h30 às 12h – Ruas: Bartolomeu Maracajá, José Calisto de Brito, José Manoel da Silva, 
Professor Maria Sonia, Sítio: Conceicao; UMBUZEIRO – 8h30 às 11h30 – Sítio: Cacimba Cercada 
– 14h às 17h – Sítios: Mucumba, Curral de Saco.

SEXTA-FEIRA, 05/10/2012 – ALAGOINHA – 7h30 às 12h – Ruas: Alexandrino Santos, Alice 
Carneiro, Benedito Josias, Doutor João Pequeno, José Bezerra de Menezes, Padre Afonso, Se-
bastiana Guedes, Tereza Gondim; ALAGOA NOVA/AREIA – 7h30 às 11h – Avenida: São Sebastião, 
Ruas: da Mata Limpa, do Cruzeiro, Manoel Gouveia, Mata Limpa, Severino Jardelino, Severino 
Jardelino, Severino S Neto, Sítios: Amaro, Barriguda Mata Limpa, Mata Limpa, Mata Limpa de Baixo, 
Mata Limpa Taua, Tanques; AMPARO – 7h30 às 11h30 – Sítios: Cai sara, Nanico, Poço do Boi; 
ARAÇAGI – 7h30 às 12h – Fazendas: Balanço, Riacho Grande, Sítios: Balanço, Merereba, Riacho 
Grande, Santa Rosa, Tamuatá; ARARUNA – 8h às 12h30 – Avenida: Presidente Epitacio Pessoa, 
Ruas: Benjamim Gomes Maranhão, Maria Liberato Avelar, Pedro Moreira Sobrinho; PICUÍ – 7h30 
às 12h – Sítio: Lajedo Grande; REMÍGIO – 7h30 às 12h – Sítio: Mata Redonda; SANTA CECÍLIA 
– 8h30 às 12h – Sítio: Cecília de Cima; SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS – 10h30 às 11h – Ruas: 
Antero Torreão, Antonio Aires da Silva, da Caixa D’água, da Repetidora, do Cemitério, Edilene Braz 
de Macedo, Eulampia de Souza Silva, João da Silva de Almeida, José Galdino de Araujo, Manoel 
Albino de Farias, Nestor de Andrade de Lima, Paraíba, Reinaldo Lopes de Almeida.

SÁBADO, 06/10/2012 – GUARABIRA – 8h30 às 11h – Ruas: Doutor Tire João Alves de Oliveira, 
José Amaral, Oseas do Amaral, Projetada, São Manoel; MONTEIRO – 6h30 às 11h – Sítios: Olho D 
Água do Morcego, Olho D Água do Silva, Olho D’água, Olho D’aguinha; PICUÍ – 7h30 às 11h – Ruas: 
Benedita Henriques da Costa Ferreira, Carlos Macieira, Clementino Henriques da Silva, Joaquim Pa-
cifico Dantas, José Leal, Jovelina Alice da Luz, Manoel Souza Brandão, Roldão Zacarias de Macedo.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 30/09/2012 – ITABAIANA – 7h30 às 15h – Avenidas: Brasília, Deputado Adauto 
Pereira de Lima, Fazenda: São Sebastião, Ruas: Acir Paulo de Albuquerque, Aderlino Luis da Silva, 
Antonio Bezerra Jacome, Antonio Gomes de Franca, Cledinor Felix de Almeida, Edson de Andrade, 
Elias Rodrigues de Vasconcelos, Elizangela de Araujo, João Emidio de Medeiros, João Rodrigues 
de Almeida, José Batista de Lucena, Luis Felix de Almeida, Mailton José Ribeiro Lopes, Manoel 
Gouveia Marques, Roberval Sergio da Silva, Rubenita de Souza Ferreira, Severino Mendes da 
Cruz, Itabaiana/Trecho Da Rodovia PB 54, Sítios: Alto Alegre, Chan, Luis Saraiva; JOÃO PESSOA 
– 14h30 às 17h – José Américo/Colibris – Avenidas: Desembargador Hilton Souto Maior, Hilton 
Souto Maior, Ruas: Ana Dulce Ferreira Santos, Conrado Jerônimo Leite, Emp Manoel de Brito, 
Hilton Souto Maior, José Batista da Silva, José Candido Silva, Manoel de Brito, Maria Santana da 
Anunciação, Severina Maria da Conceicao.

SEGUNDA-FEIRA, 01/10/2012 – ALHANDRA – 9h30 às 13h – Ruas: da Palha, Nova Sítios: 
Tabata Ii, Taperubus, Taperubus II; BAYEUX – 5h30 às 8h – Centro – Ruas: Antonio Coelho S 
Neto, Antonio Ferreira, Engenheiro de Carvalho, Ester Luiza, Gustavo Maciel Monteiro, Marcionila 
Conceicao, Marcionila Maria Conceicao – 8h30 às 11h – Mario Andreazza – Ruas: Bom Jesus, dos 
Motoristas, Julio Cesar, Professor Antonio Gomes, São Judas Tadeu, São Lucas, Severina Bila, Santa 
Madalena, Vasco da Gama, Vereador Genival Guedes, Zumbi dos Palmares; CABEDELO – 5h30 às 
8h – Mercado Público, Ruas: Aderbal Piragibe, Anacleto Vitorino, Liberato José de Miranda, Maura 
Diana Medeiros, Presidente João Pessoa; CONDE – 12h30 às 17h – Rua: São Jose, Sítios: Agrovila 
do Porto, Guaxiduba, Gurugi Ii, Ipiranga; ITABAIANA – 9h às 11h – Avenida: Presidente Epitácio 
Pessoa, Mercado Público, Ruas: 13 de Maio, Almeida Barreto, João Batista do Nascimento, João 
Feliciano de Luna, Quintino Bocaiúva, Venâncio Neiva – 13h30 às 15h30 – Avenida: José Silveira, 
Ruas: José Silveira, Monsenhor Francisco Coelho; JOÃO PESSOA – 6h às 10h – Tambaú – Avenidas: 
Almirante Tamandaré, João Mauricio, Ruas: Carlos Alverga, Eliseu Candido Viana, Josias Lopes 
Braga; MARI – 9h30 às 13h – Sítio: Taumata de Cima; MOGEIRO – 10h às 12h – Sítio: Guarema.

TERÇA-FEIRA, 02/10/2012 – BAYEUX – 8h30 às 11h – Ruas: Bom Jesus, Flavio Marojá, Flavio 
Maroja Filho, Pinheiro Machado, Santa Tereza; CALDAS BRANDÃO – 8h às 10h – Fazendas: 
Barro Vermelho, Queimadas, Sítios: Barro Vermelho, Lagoa da Serra, Palu, Patu, Umburana; 
GURINHÉM – 9h30 às 13h – Sítios: Manecos, Pau Cheiroso – 14h30 às 17h – Sítio: Tanques; 
LUCENA – 8h30 às 12h – Ruas: Diógenes Chianca, Porfírio Guedes; MAMANGUAPE – 8h30 às 
12h – Ruas: Ariosvaldo R Costa, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias, Edmilson da Silva Araujo, 
Marcos Barbosa, Marques do Herval, Nossa Senhora de Fátima, Pedro Soares – 13h30 às 17h – 
Fazenda: Coiti, Sítios: Pitombeira, São Luiz; MATARACÁ – 9h30 às 12h – Sítios: Itauna, Itaepe; 
RIACHÃO DO POÇO – 9h30 às 12h – Sítios: da Palha, Primavera, Riachao, Ribeira; SÃO MIGUEL 
DE TAIPU – 7h30 às 10h – Ruas: 2 de Novembro, 25 de Dezembro, 4 Novembro, Bartolomeu da 
Costa Lins, Emilia Augusta Lins, Jefferson Lins, José Dionísio, José Francisco da Silva, Luis Vaz de 
Figueiredo, Nova, Senador Ruy Carneiro – 10h às 12h30 – Rua: Nova Vida, Rubens Lins – 13h30 às 
15h30 – Ruas: 15 de Novembro, 2 de Novembro, 25 de Dezembro, 4 Novembro, Elias Cavalcante 
de Albuquerque, Emilia Augusta Lins, Rubens Lins, Santa Luzia.

QUARTA-FEIRA, 03/10/2012 – CONDE – 9h30 às 12h – Rua: Santo Antônio, Sítio: Pituaçu – 
13h30 às 17h – Fazenda: Santo Antônio; GURINHÉM – 7h30 às 1h – Ruas: Cônego José Maria 
Mesquita, Maria Ribeiro, Martha Ribeiro, Santo Antonio; ITABAIANA – 13h às 17h – Fazenda: Linda 
Flor, Sítios: Cariatá, Novo; MOGEIRO – 7h30 às 12h – Assentamentos: Dom Marcelo Cavalheira, 
João Pedro Teixeira, Fazendas: Linda Flor, Nossa Senhora de Lourdes, Sítios: Cariata, Lagoa do 
Ferreiro, Linda Flor, Salgadinho; MAMANGUAPE – 7h30 às 11h – Rua: Coronel João Rafael; SANTA 
RITA – 7h30 às 11h – Avenidas: Guarabira, João Pessoa, Ruas: Antenor Navarro, Ataíde de Brito, 
Boa Ventura, Centenário, Cidade de Puxinanan, Diamante, Governador Ivan Bichara, Guarabira, 
Jerico, Juazeirinho, Maestro Pedro dos Santos, Santana dos Garrotes, Sítios: Jerico, Juazeirinho 
– 9h às 10h30 – Sítio: Ribeira – 12h às 13h – Ruas: 13 de Maio, da Estrela, da Palmeira, do Rio, 
Manguinho, Santa Luzia, Santa Rita, Veloso Borges – 14h30 às 16h – Ruas: Carlos Lacerda, José 
Vieira, Manoel Veloso Borges, Veloso Borges, Sítio: Mumbaba; SAPÉ – 13h30 às 17h – Sítio: 
Carnaúba; SÃO VICENTE SERIDÓ – 8h30 às 13h – Sítio: Fortuna.

QUINTA-FEIRA, 04/10/2012 – ITAPOROROCA – 8h30 às 13h – Sítio: Campo Verde; JOÃO PES-
SOA – 7h30 às 12h – Mangabeira VI – Ruas: Adriano Jorge Cavalcante Ribeiro, Benedita Rodrigues 
de Vasconcelos, Frederico Farias Dias, Maestro Joaquim Pereira – 7h30 às 12h – Padre Zé – Ruas: 
Frei Albino, João Moreira Dalto, Joaquim Moreira de Oliveira, Mardokeu Nacre, Samuel Souto Maior; 
JURIPIRANGA – 8h às 11h30 – Avenida: Brasil, Rua: Paraná – 13h às 16h – Avenida: Liberdade, 
Ruas: 7 de Setembro, Airton Sena, Carlos Gomes, Clóvis Correia de Araujo, da Independência, 
da Liberdade, José Bonifacio, Nossa Senhora Soledade; MARCAÇÃO – 10h30 às 12h30 – Aldeia: 
Caeira; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 7h30 às 12h – Sítios: Água Branca, Engenho Novo, Mata da 
Vara; SOBRADO – 12h30 às 16h – Granja: Santa Filomena, Sítio: Caroço.

SEXTA-FEIRA, 05/10/2012 – ITABAIANA – 9h30 às 14h – Sítios: Lagoa do Rancho, Maracaipe; 
JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Bancários – Ruas: Albenor Moreira de Caldas, Bancário Waldemar 
de Mesquita Accioly, Doutor Antonio Palitot, Josias Lopes Braga, Luiz Gonzaga de Andrade, Maria das 
Neves Coutinho, Nathalia Nóbrega Seixas – 13h30 às 17h – Funcionários – Ruas: Aracaju, Flaviano 
Rabelo, Laudina da Cunha Santos, Maceió, Manaus, Natal, Parteira Maria do Patrocínio de Jesus, 
Severino Bento de Morais, Severino Pereira da Silva; MAMANGUAPE – 7h30 às 11h – Ruas: 12 de 
Outubro, Bela Vista, do Meio, Sítios: Cococi, Engenho Novo; SANTA RITA – 9h às 1h30 – Ruas: Da 
República, Siqueira Campos – 14h às 16h – Avenidas: Flavio Ribeiro Coutinho, Ruas: do Cadeado, 
Doutor Pedrosa, Flavio Ribeiro Coutinho, João Vitorino Raposo, Professor Luiz Soares, Senador 
José Américo; SOBRADO – 7h30 às 12h – Sítios: Lagoa de Padre Zé, Lagoa do Padre, Lagoa Padre 
II – 13h30 às 17h – Granja: Aparecida, Sítios: Campo Grande, Campo Grande III, Riacho Verde.

SÁBADO, 06/10/2012 – CABEDELO – 14h30 às 15h20 – Ruas: Dourado, Golfinho

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 30/09/2012 – CAJAZEIRAS – 8h30 às 12h – Ruas: 4 de Outubro, Beliza Marques 
Galvão, Erenice Ferreira, Felismino Diniz, João  Rodrigues Alves, Joaquim Manoel Mangueira, Odilon 
Cavalcante, Patrício de Barros, Paulo Pires Ferreira, Tenente Arsênio; CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 
às 12h – Avenida: Deputado Américo Maia, Ruas: Álvaro Azarias, Centenário do Rotary, Deputado 
Américo Maia, Diomedes Lobo, Estevão Diniz, José Mariz, Pacifico Almeida, Presidente Castelo 
Branco, Presidente João  Pessoa; MUNICÍPIO DE SOUSA – 05h30 às 12h; MUNICÍPIO DE VIERÓ-
POLIS – 05h30 às 12h; MARIZÓPOLIS – 05h30 às 12h – Área Rural SÃO FRANCISCO – 7h30 às 
13h – Ruas: Abdias de Sousa Dantas, Ana Gomes do Nascimento, Antonio Araujo da Silva, Antonio 
Cassimiro da Silva, Antonio Nascimento, Antonio Nascimento, Antonio Xavier, Augusto Soares da 
Silveira, Cap. Antonio da Silveira, da Republica, da Baixada, da Saudade, do Açude, do Alto, do 
Campo, do Comercio, do Grupo, do Matadouro, Edinaldo Elias Xavier, Francisco Antonio da Silvei-
ra, Francisco Xavier, da Costa, Hermes Casimiro de Oliveira, Idalisio Pedro da Silva, Iraci Xavier, 
de Queiroga, João  A de Souza, Joaquim Gabriel, Joel Martins Lopes, José Alves Casimiro, José 
David, José Domingos de Oliveira, Josué Alves Casimiro, Josué Casimiro Silvei, Judite Cassimiro 
de Melo, Judite Figueiredo, Luiz Cassimiro, Luiz Vieira Silva, Maria do Carmo Aragão dos Santos, 
Maria Oliveira Martins, Maria Paulina Lopes, Nova, Raimundo Soares da Costa, São Francisco, 
Seledon Pereira Lopes, Sítios: Água Branca Sítios: Água Branca, Encantado, Genipapeiro, Panatis, 
Paraíso, Pocinho, Poço, Prata, Queimadas, São Francisco, Seteiro; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 
8h30 às 13h – Ruas: Antonio de Lacerda, Antonio Gomes Barbosa, Cícero Lacerda, Cícero Lucena, 
Diógenes Gomes da Silva, Domingos Leite, Doutor Osvaldo Pinheiro de Vasconcelos, Expedito 
Rodrigues de Holanda, Firmino Faustino, Frei Damião, Inácio Barbosa de Lira, Inácio Lira, José 
Lira, Juvenal de S Cavalcante, Juvêncio Leite de Andrade, Luis Pereira de Sousa, Odom Bezerra, 
Prefeito Joaquim de Assis, Sabino Cipriano, Sabino Nogueira, Teodolino Cavalcante; PATOS – 7h30 
às 14h – Avenida: Dom Pedro Ii, Mercado Público, Ruas: Dom Pedro Ii, Doutor José Genuíno, Duque 
de Caxias, Governador Pedro Firmino, Jeová Bezerra, Pedro Firmino, Peregrino de Carvalho, São 
Jose, Vereador Joaquim Leitão – 7h30 às 13h – Mercado Público – 8h30 às 11h – Ruas: Bossuet 
Wanderley, Cruzeiro da Paz, Doutor José Genuíno, João  da Mata, Leôncio Wanderley; PRINCESA 
ISABEL – 8h30 às 10h – Avenida: Presidente Suassuna,Ruas: 18 de Novembro, Anália Xavier de 
Medeiros, Antonio Florentino de Medeiros, Capitão Severino Xavier, Capitão Sevino, da Lada, da 
Lapa, Francisco Pedro, Frei Anscario, Irma Fátima, João  Suassuna, Joaquim Liberalquino, José 
Alves de Medeiros, José R Silva, Major Feliciano, Manoel Pereira, Manoel Valdevino da Silva, Miguel 
Rodrigues, Monte Carmelo, Maestro Joaquim Leandro de Carvalho, Prefeito Antonio Nominando 
Diniz, Prefeito Gonzaga Bento, Presidente João  Suassuna, Professora Francisca Viana Rosas, 
Professor Nominando Muniz Diniz, São Vicente de Paula, Tome Francisco da Silva, Vitalino Alves 
da Silva, Sítios: Lapa, Macapá; UIRAÚNA – 8h30 às 13h – Sítio: Recreio; 

SEGUNDA-FEIRA, 01/10/2012 – LOCALIDADE: IMPUEIRAS/MIMOSO – 7h30 às 13h – Rua: 
João  Agripino, Sítios: Covões, Juazeirinho, Lagoinha, Mimoso, Mimoso de Cima, Mufumbo, Saco 
do Andre; OLHO D’ÁGUA – 8h30 às 13h – Olho d’água/trecho da rodovia BR 261, ruas: Antonio 
Fausto, Lucia Braga, Manoel Valdevino da silva – 8h30 às 13h – Sítio: Jibóia; PATOS – 8h30 às 
13h – Fazenda: Itatiunga, Sítio: Campo Comprido; PRINCESA ISABEL – 14h30 às 17h – Sítio: 
Macambira dos Dionísios; SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA – 7h às 11h30 – Ruas: Ananias Sar-
mento, Antonio de Souza Martins, Capitão Manoel Araujo, Genésio L Furtado, Joaquim Gregório, 
Joaquim Romãs da Silva, Joaquina Tomaz da Silva, José Araujo, José Joaquim de Souza, José 
Pedro Celestino, Manoel Martins de Sousa, Maria Rita, Nova, Porfírio Braga Cartaxo, São Jose, 
Tenente Izidro Gomes; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 13h – Sítios: Picadas, Picadas dos 
Andrades, Riachão; UIRAÚNA – 8h30 às 13h – Sítio: Curupati.

TERÇA-FEIRA, 02/10/2012 – BELÉM DO BREJO CRUZ – 7h30 às 12h – Fazendas: Direito, 
Santa Tereza, , Alexandria, Sítios: Boa Esperança , Gangorra, Japecanca, Lagoa da Pedra, 
Manipeba, Paraíso, Rajada, Santa Tereza; CARRAPATEIRAS – 8h30 às 12h – Sítio: Caldeirão; 
PRINCESA ISABEL – 8h30 às 13h – Sítios: Jatobá, Jatobá Ii, Jatobá Ix, Jatobá Viii; SÃO JOSÉ 
DE LAGOA TAPADA – 7h30 às 13h – Fazendas: Bom Destino, Jatobá, Lagoa Grande, Pintadas, 
Sítios: Barra da Cobra, Bodegas, Bom Destino, Bom Destino Ii, Cruz Grande, Estrela, Estrema, 
Jatobá, Lagoa do Forno, Lagoa Grande, Mandioca, Riacho, Serraria, Santa Cruz, Taboleiro do Meio; 
SANTA INÊS – 8h30 às 12h – Comunidade: Ingazeira, Sítios: Currais, São Matias; SÃO JOSÉ 
DE PIRANHAS – 8h30 às 12h – Sítio: Mangação; SÃO MAMEDE – 8h30 às 12h – São Mamede/
Trecho Da Rodovia BR 230, Rua: Mizael de Oliveira Neto, Sítio: Lajedo Alto; SOUSA – 8h30 às 
11h30 – Sítios: Macaco, Macacos.

QUARTA-FEIRA, 03/10/2012 – CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – 7h30 às 10h30 – Sítios: Baraúnas, 
Boa Fe, Caiçara, Pitombeira, Riacho do Padres; MANAÍRA – 7h30 às 13h – Ruas: Alice Ferreira 
Rabelo, Antonia Pereira da Silva, Antonio de Souza Brasil, Antonio Serafim Brasil, Belarmino No-
gueira, Francisco Pereira de Souza, João  F Ramalho, João  Ferreira Rabelo, Joaquim Paixão, José 
Ferreira Moreno, José Francisco Nogueira, Luiz dos Santos Diniz, Luiz Ferreira Rabelo, Manoel 
Barbosa, Maria Carolina da Solidade, Monsenhor Sebastião Rabelo, Padre Quincas, Professor Cícero 
Rabelo Nogueira, Santa Rosa, Tabelião Teobaldo Tavares Duarte; SOUSA – 7h30 às 13h – Avenida: 
Ananias Sarmento, Sousa/Trecho Da Rodovia BR 230, Sítio: Massapé dos Dias.

QUINTA-FEIRA, 04/10/2012 – BOA VENTURA – 8h30 às 13h – Ruas: Ana Leite Chaves, Augusto 
Ramalho, Emilia Leite, Raimundo Pinto Brandão, Sítios: Castelo; BOM SUCESSO – 9h30 às 12h – 
Ruas: Ananias Costa Lima, Antonio Benevides, Antonio Henriques, Antonio Pereira, Cícero Ferreira 
da Silva, Cristalino Pereira da Costa, da Lavadeira, Delmiro Inácio, Etelvina L Conceicao, Felix 
Trajano, João  Paz de Lima, Joãozinho M Conceicao, Justino Fragoso, Lucas de Almeida Filho, Maria 
Eulália de Jesus, Pedro Crispim de Almeida, Raimundo Gonçalves de Almeida, Sebastião A Teixeira, 
Telvina L da Conceição, Sítios: Bom Sucesso, Impoeiras, Santana dos Almeidas; DFESTERRO/
LIVRAMENTO – 7h30 às 12h – Sítios: Barreiros, Bezerro, Maracajá, Matinha, Matinha Iv, Matinhas, 
Olho D’água, Passagem Limpa, Poço, Poço da Raposa, Sineco, Vaca Preta, Volta; ITAPORANGA 
– 8h30 às 11h – Sítios: Angico, Angico do Catolé, Aroeira, Caiçara, Caiçara de Baixo, Rebolão; 
MANAÍRA – 14h às 17h – Sítio: Areias; PATOS – 9h30 às 13h – Ruas: 7 de Setembro, Carmelita 
de Lucena, Celina Gondim dos Anjos, Francisca Inácia de Lima, Irineu Lacerda, João  Idelfonso, 
João  Roberto Borges, Luzia Batista de Lucena, Maria da Guia do O, Rosa Maria Sales, Zacarias 
de Oliveira, Sítio: São Pedro; SANTA CRUZ – 8h30 às 13h – Avenida: José Vital de Oliveira, Ruas: 
Andrelino Vieira Silva, Antonio Vicente Oliveira, Cazuza Vital, Francisco Vicente, João  Andriola, 
João  Antonio, João  Vital de Oliveira, Joaquim Vital Oliveira, Laurindo Lopes, Manoel Lopes, 
Manoel Vicente, Padre João  Andriola, Pedro Vieira da Silveira, Porfírio Braga Cartaxo, Professor 
João  Antunes, Professor Polidoro Seixas, Tito José da Silva, Sítios: Santa Cruz, Taboleiro do Meio, 
Várzea do Canto; SANTA HELENA – 8h30 às 13h – Sítio: Campo Formoso; SOUSA – 7h30 às 
13h – Fazenda: Piedade, Rua: Pedregulho, Sítios: Lagoa do Mel, Pedregulho.

SEXTA-FEIRA, 05/10/2012 – CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 às 11h – Ruas: Adeildes Ribeiro de 
Sá, Agostinho Pereira Silva, Genésio Rodrigues, João  Pinheiro Dantas, José Pedro de Menezes, 
José Pereira de Sousa, Leopoldina Alves da Rocha, Ubaldina Cândida Lima; IGARACY – 8h30 às 
13h – Sítio: Caiçara; MANAÍRA – 8h30 às 13h – Sítio: Vaca; MARIZÓPOLIS – 7h30 às 13h – Ruas: 
Juscelino Kubitscheck, Sítios: Carnaúba, Pedra Talhada, Queimadas, Serrote do Gato, Tapera; 
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 12h – Ruas: Frei Damião, Geraldo Dias, Sítios: Catolé, 
Catolezinho; SANTA INÊS – 10h às 12h – Avenida: 29 de Abril, Ruas: 29 de Abril, Alto São Jose, 
Francisco de Moura Ferraz, Gregório de Souza Leite, João  Carlos Vieira, João  Inácio de Souza, 
João  Rodrigues de Almeida, João  Rodrigues Nascimento, José Marinho, Jovelina Vieira Oliveira, 
Mãe Cabocla, Manoel Pereira Campos, Manoel Vieira, Santa Helena, Sítios: Mãe Cabocla, Varjota

SOUSA – 9h30 às 13h – Ruas: Ana Cartaxo da Nóbrega, Arnobio Bezerra Silva, Doutor Carlos 
Pires, Francisco Antonio, Francisco Antonio de Sousa, Francisco Homero Duarte Pinto, Francisco 
Paulo Coelho, José Abrantes Filho, José Antonio de Figueiredo, José Gadelha Camarão, José Vieira 
da Silva, Josias Vieira de Figueiredo, Katiane M Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, Severino Franca 
de Andrade, Sinfronio Nazaré, Vicente Damião Sousa.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Numa solenidade que 
contou com a presença da 
população, o governador 
Ricardo Coutinho assinou 
na tarde de ontem a ordem 
de serviço para a constru-
ção da Escola Técnica Es-
tadual de João Pessoa, que 
será instalada no bairro de 
Mangabeira. O evento foi 
realizado às 18h, na Aveni-
da Hilton Souto Maior, em 
frente ao Fórum de Manga-

beira. Esta unidade, como 
as outras escolas técnicas 
que serão implantadas no 
Estado, terá capacidade 
para 1.200 alunos e foi or-
çada em R$ 7.213,990,58 e 
será entregue à população 
no período de um ano.

Todo o projeto da esco-
la técnica foi feito pelo setor 
de arquitetura da Suplan 
e prevê edificações de pri-
meiro andar, com 11 salas 
de aula, auditório com ca-
pacidade para 145 pessoas, 
biblioteca, sala multimídia 
para professores, laborató-
rios de línguas, informática, 
física, química, biologia e 
matemática.

A unidade de ensino pro-
fissionalizante também terá 
um centro de vivências, onde 
os alunos poderão se socializar, 
trocar informações e se alimen-
tar nos intervalos das aulas. 
Também contará com refeitó-
rio, cantina, cozinha industrial 
completa, sala para o grêmio 

estudantil, oficina de manuten-
ção e um anfiteatro. 

A escola ainda será equi-
pada com ginásio de esportes 
com todo o apoio para os atle-
tas: depósito de equipamen-
tos, vestiário, sala para pro-
fessores e banheiros.

Quinze escolas técnicas 

serão construídas na Paraíba. 
O arquiteto responsável pelo 
projeto, Eurípedes Oliveira, 
informou que a escola ainda 
terá dois laboratórios espe-
ciais, cuja função será deter-
minada pelas necessidades de 
cada cidade e corpo docente. 
O investimento total chegará 
a R$ 45 milhões, recursos do 
tesouro estadual e do Gover-
no Federal por meio do Minis-
tério da Educação.

Maria Linduina Pessoa 
da Silva, 17 anos, residente 
do bairro de Mangabeira, res-
saltou que esta é mais uma 
iniciativa marcante do Gover-
no do Estado, e que irá cer-

tamente mudar as vidas dos 
jovens que precisam se pro-
fissionalizar para enfrentar o 
mercado de trabalho.

Já Maria da Silva Couti-
nho, de 52 anos, residente no 
bairro de Mangabeira há 12 
anos, afirmou que agora a ju-
ventude daquele bairro vai ter 
oportunidade de estudar e já 
sair da Escola Técnica com ca-
pacidade teórica e prática po-
dendo ocupar efetivamente os 
postos de trabalho oferecidos 
pelo mercado. “O governador 
está de parabéns pela constru-
ção da nova Escola Técnica de 
Mangabeira”, finalizou Maria 
da Silva. 

Com capacidade para 1,2 mil alunos, escola custará R$ 7 milhões e deve ser entregue à população no próximo ano

Projeto é construir 15 unidades na Paraíba



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.: ANDRE GUSTAVO BRANDAO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 020706714-70
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            860,98
Cedente.....: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Protocolo...: 2012 - 048870
Responsavel.: ANTONIO UMBELINO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 274497774-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            253,83
Cedente.....: CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS 
LTDA
Apresentante: CIDADE JARDIM EMPREENDIMEN-
TOS LTDA
Protocolo...: 2012 - 049432
Responsavel.: CONDOMINIO BLUE SUNSET HOME SE
CPF/CNPJ....: 014066048/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,00
Cedente.....: SET SISTEMAS E PROD TEC LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048950
Responsavel.: CONPREL CONSTRUTORA E PRES-
TADO
CPF/CNPJ....: 010753143/0001-28
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$        155.401,52
Cedente.....: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2012 - 049602
Responsavel.: FERRER TRANSPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ....: 008585639/0001-98
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         56.927,80
Cedente.....: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2012 - 049400
Responsavel.: HOSANA JOVEM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009479414-60
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            205,75
Cedente.....: CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS 
LTDA
Apresentante: CIDADE JARDIM EMPREENDIMEN-
TOS LTDA
Protocolo...: 2012 - 049436
Responsavel.: KALINE MARIANO VALERIO
CPF/CNPJ....: 061022344-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Cedente.....: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048483
Responsavel.: MARIA HELAIZA DANTAS DE QUEIROGA
CPF/CNPJ....: 010732913/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.435,09
Cedente.....: WORLD COMEX COMERCIO IMPOR-
TACAO E E
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048931
Responsavel.: MARIA HELAIZA DANTAS DE QUEIROGA
CPF/CNPJ....: 010732913/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.934,74
Cedente.....: WORLD COMEX COMERCIO IMPOR-
TACAO E E
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048934
Responsavel.: MARTA VALERIA HONORIO DANTAS
CPF/CNPJ....: 739123014-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            881,00
Cedente.....: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 

JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049701
Responsavel.: PROJETO 21 COM MAT DE CONST 
E ACES
CPF/CNPJ....: 011583794/0001-80
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          7.689,15
Cedente.....: 3G7 ASSESSORIA E ORGANIZACAO 
DE DOC
Apresentante: 3G7 ASSESSORIA E ORGANIZACAO 
DE DOC
Protocolo...: 2012 - 048868
Responsavel.: RAMMINE HONORATO DOS SANTOS 
0863606
CPF/CNPJ....: 013491244/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            475,33
Cedente.....: JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMER-
CIO DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048703
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH - ROVIMAK
CPF/CNPJ....: 007552253/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            881,00
Cedente.....: SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048391
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH - ROVIMAK
CPF/CNPJ....: 007552253/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.450,00
Cedente.....: SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048415
Responsavel.: RICHARD RUBENS LOCH - ROVIMAK
CPF/CNPJ....: 007552253/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Cedente.....: SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048422
Responsavel.: ROSINETE MARIA SILVA
CPF/CNPJ....: 053160044-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,62
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048781
Responsavel.: TRIANON DESIGN COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005328407/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            825,19
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048387
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 014758672/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,10
Cedente.....: FUNDO I.D.CRED. MULTISSETORIAL 
GRAN
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049045
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,  
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos PROTESTADOS, 
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

POSTO CAJUEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF: 
01.256.702/0001-01 Torna público requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, uma Renovação de Licença de Operação, sob numero de processo  2012-005407, 
em João Pessoa, 13 de AGOSTO 2012. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis 
em geral, conveniência e troca de oleo . Na(o) R. ADALGISA C. CAVALCANTE, 550 ,ERNESTO 
GEISEL JOÃO PESSOA - UF: PB. 
 
 R & C - CNPJ/CPF: 07.201.297/001-00 Torna público requereu SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, uma Licença de Operação, sob numero de processo  2012-
005499, em João Pessoa, 14 de Agosto 2012. Para a atividade de: Agencia de viagens com frota 
própria 10 onibus . Na(o)R. JUVENCIO MANGUEIRA CARNEIRO, 100, JOÃO PESSOA - UF: PB. 
 
POSTO SANTA MARIA COMBUSTIVEIS E CONVINIÊNCIA - CNPJ/CPF: 08.932.269/0001-18 
Torna público requereu SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma de 
Renovação da Licença de Operação, sob numero de processo  2012-007053, em João Pessoa, 
25 de SETEMBRO 2012. Para a atividade de: COMERCIO DE VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, 
LUBRIFICANTES,TROCA DE OLEO E CONVINIÊNCIA. MANGABEIRA – JP -PB
 
INEZITA RIBEIRO PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ/CPF: 70.104.864/0001-39 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2812/2012 em João Pessoa, 22 de AGOSTO 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: CO-
MERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL (GASOLINA, ALCCOL 
, DIESEL) E CHURRASCARIA. Na(o) ROD. BR 412 KM 96, SANTA LUZIA.   Municipio: SERRA 
BRANCA - UF: PB. Processo: 2010-005283/TEC/LO-1879.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 
AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2012
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.°0032/2012.
Objetivo: Aquisição de materiais diversos e permanentes destinados aos Postos de Saúde e 

NASF deste município.   

Araçagi - PB, 25 de setembro de 2012

WALBERTO JOSÉ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 79/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiaria-
mente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 79/2012, 
cujo objeto é a aquisição de Reagentes para realização de exames com Comodato, destinado a 
Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 11 de outubro de 2012 às 14:30 horas, na sala da Comissão 
de Licitação situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores 
informações poderão ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no 
endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

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 de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 78/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsi-
diariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
78/2012, cujo objeto é a aquisição de Medicamento Controlado destinado a Secretaria da Saúde, 
acontecerá no dia 10 de outubro de 2012 às 10:00 horas, na sala da Comissão de Licitação situada 
a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão 
ser adquiridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico 
www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 77/2012
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para co-
nhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas alterações e subsidiariamente 
pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 77/2012, cujo 
objeto é a aquisição de Raticida e baraticidadestinado a Secretaria da Saúde, acontecerá no dia 10 
de outubro de 2012 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires de 
Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adquiridos no ende-
reço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE REVOGAÇÃO 

Processo Licitatório nº 010/2012 Tomada de Preços nº 02/2012. Objeto: Execução dos serviços 
de reforma e ampliação da escola municipal Laje de Onça na zona rural do município de São José 
de Princesa–PB.Pela autoridade competente a vista das justificativas apresentadas com fulcro no 
art. 49 da LF 8.666/93. Revogo o processo acima supracitado por razões de interesse público. São 

José de Princesa, 26  de setembro de 2012. 

Luiz Ferreira de Moraes
Prefeito

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2012
OBJETO: Aquisição de um veículo, tipo passageiro, zero quilômetro, destinado para transporte 

dos pacientes que realizam tratamento fora do domicílio de Aparecida. Data e Local: 10 de Outubro 
de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 26 de Setembro de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012
OBJETO: Execução de serviço de pavimentação em paralelepípedos das Ruas João Felinto 

de Souza e José de Almeida Barbosa no município de São Domingos, Data e Local 15/10/2012, 
às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. 
Valor Estimado R$ 75.417,58.

São Domingos - PB, 26 de Setembro de 2012.

Eudes Leite Sá Junior.
Pregoeiro

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

 E D I T A L

Responsável: Tito Libio Dias 
CPF: 078.849.654-96 
Título/Valor/Duplicata-R$ 529,05   
Protestante: Maria de Fátima C Andrade e Cia   
Apresentante: Banco Bradesco  S/A 
Protocolo: 84.407 
Responsável: Afrodite Modas e Confecções 
CNPJ: 08.011.217/0001-09 
Título/Valor: DMI-R$ 4.585,30 
Protestante: Confecções Chacabru Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco  S/A 
Protocolo: 84.302 
Responsável: Maria Rosiane de Franca Ferreira 
CPF: 069.796.594-56 
Titulo/Valor/ DMI- R$ 1.838,19 
Protestante: Mendonça e Mendonça Com Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 84.301 
Responsável: Aedificare Henr Assoc Ltda 
CNPJ: 12.889.490/0001-08 
Titulo/Valor/DMI-R$ 1.856,77 
Protestante: Portoello S A 
Apresentante: Itaú Unibanco 
Protocolo: 84.308 
Responsável: Francisco de Paula Abrantes de Oliveira 
CNPJ: 70.133.210/0001-33 

Titulo/Valor/DMI- R$ 10.000,00 
Protestante: MFC Mat.de Constr Andrade. 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 84.482 
Responsável: Jeri Adriano Noberto 
CPF: 981.311.094-53 
Título/Valor: Duplicata-R$ 126,20, R$ 126,20 
Protestante: Chythia de Araújo Andrade Me 
Apresentante: Banco Bradesco 
 Protocolo: 84.036 , 84.586  
Responsável: Maristela Maciel Feitosa Estrela 
CNPJ: 03.426.864/0001-68 
Título-Valor: DM.R$ 322,76, R$ 321,00 
Protestante:  Marisol Ind. Textil 
 Apresentante: Banco Bradesco SA 
Protocolo: 84.173, 84.593 
Responsável: Maria Geneilma P.da Cruz 
CPF: 035.068.474-06 
Título/Valor: NP-R$ 1.377,98 
Protestante: Confecç.Lirios dos Valles 
Apresentante: Banco do Brasil 
Protocolo: 84.492 
  
 Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua  acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei. 
                

Cajazeiras – PB, 26 de setembro de 2012. 
  

Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala do Protesto

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO AVISO 
DE GREVE, Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazei-
ras e Região, para cumprimento das exigências da Lei de Greve n° 7.783/89, AVISA as empresas 
bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base territorial deste 
sindicato constituída pelos Municípios de Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do Rio do 
Peixe e Uiraúna, respectivamente, deliberou em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 
25/09/2012, na AABB – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, sito à Rua João Mendonça, 
S/N, Bairro Santa Cecília, Cajazeiras - PB, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 01/10/2012. 

Cajazeiras - PB, 25 de Setembro de 2012. 

Nelson Soares da Silva
Presidente

PEDRO QUINTINO GOMES NETO – CNPJ/CPF N° 268.344.248-30. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente -, emitiu a Licença Prévia n° 3530/2012 em 
João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de posto 
de combustível, serviço de troca de óleo, lavagem de veículo, loja de conveniência e pousada. Na 
(o) – Núcleo II – SÃO GONÇALO, Município de Sousa - UF: PB. Processo: 2012-003323/TEC/LP-
0877 OBS: A NÃO PUBLICAÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA 
LICENÇA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N292/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de peças para bombas injetoras, destinado ao Departamento 
de Estradas e Rodagem - DER, 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 - 12-01500-6
João pessoa, 26 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N312/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/10/2012 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa especializada em assistência médica, ambulatorial e hospitalar, desti-
nado a Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, 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 - 12-01631-8
João pessoa, 26 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N323/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/10/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para recarga de cartucho e toner para impressora e copiadora, destinado a  
DIVERSOS ORGÃOS, 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 - 12-01626-0
João pessoa, 26 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N334/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/10/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de equipamentos de informática, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência - FUNAD, 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 - 12-01624-4
João pessoa, 26 de setembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações, referente a Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 014/2012, com abertura em 20 de setembro de 2012, às 10:00h, na sala de reunião 
da CPL deste município de Juazeirinho/PB, e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais, nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO, o procedimento licitató-
rio, em conseqüência, fica convocada a Empresa: M.C.NEVES, com CNPJ nº 13.196.505/0001-15, 
sediada a Rua Santo Antonio, 398 – 1º Andar – Santo Antonio – CEP 58406-025 – Campina Grande/
PB, cujo valor total é de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei. 

Juazeirinho, 25 de setembro de 2012.
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente,RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
329/2010. Para CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS situadas no CONJUNTO NOVA LIBERDADE.

FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA ME, Empresa Individual, inscrita no CNPJ nº 
04.952.924/0001-49, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a licença 
de operação, para poder operar nas atividades de restaurante e similares, situada a Rua Duque de 
Caxias, 555, Galeria Jardel,1º andar, Centro, João Pessoa-PB – CEP nº 58010-821.

SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1372/2010 
– PARA ATIVIDADE REFERENTE A  PANIFICAÇÃO PROCESSO DE Nº 2012-007068/TEC/LO-3817

RODRIGO BRONZEADO CAHINO – CNPJ/CPF Nº 768.944.524-15, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3579/2012 
em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com fossa e sumidouro (4 unidades), na Rua Sem Nome, Nº 5288, ST 057, QD 023, 
LT 292 GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003715/TEC/LI-0914.

ARTUR LUIZ DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 352.270.364-20, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3741/2012 em João 
Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de quatro 
unidades habitacionais, na Rua José Paulino Filho – LT. 06/ QD. 19-LOT. Centro Comercial 
Norte Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-005663/TEC/LP-1043.

JARDANI ROCHA CAVALCANTI RODRIGUES, com CNPJ Nº 00.837.729/0001-17, IE: nº 
16.109.699-9, pela qual registra a perda de Talão de Nota Fiscal, consumidor, Modelo 01, faltando 
do número 01 até 50; e Talão de Nota Fiscal, consumidor, Modelo 02, Série D, faltando: 01 até 50, 
201 até 250, 301 até 350. Conforme Certidão datado de 26 de setembro de 2012.

MARILENE DA SILVA FERNANDES – CPF Nº 692.385.704-00, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 130,90m² - Várzea Nova – Santa Rita - PB. 
Processo: 2012-007062/TEC/LO-3814.

LAVANDERIA VIA SUL LTDA – CNPJ Nº 03.702.473/0001-29, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
nº 1044/2010/PROC. Nº 2010-000795 – Lavagem de artigos têxtil e de vestuário – AC: 210,0m² 
- Bancários – João Pessoa – PB. Processo: 2012-007067/TEC/LO-3816.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.365.809/0001-33, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 3715/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Unidade residencial multifamiliar com sistema fossa/sumidouro, na Rua Professora Eunilde 
Caldas Tavares, QD 016, LT 189 – Planalto da Boa Esperança Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-005083/TEC/LP-0996.

VISIO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 11.459.060/0001-93, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação nº 2237/10/PROC. Nº 2010-005021 – Deposito p/ Armazenagem e Co-
mércio Varejista de Vinho Espumante e Azeite de Oliva – AC: 450m² - Cabedelo – PB. Processo: 
2012-007075/TEC/LO-3820.

O BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA (LOJA B 034) – CNPJ Nº 
13.004.510/0253-35, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 1171/2010 para Comércio Varejista 
de Produtos Alimentícios e Outros – Comercialização de Medicamentos, situado a Rua Edgar 
Sales de Miranda Henrique, 400 – Bessa – JOÃO PESSOA – PB CEP 58043-294 - Processo: 
2012-007061/TEC/LO-3813.

ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA – CNPJ Nº 41.139.239/0001-24, torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação para Clínica Médica de Endocospia Digestiva, situada a Av. José Américo de Almeida 
Lote 284 - Torre - João Pessoa – PB CEP 58.040-302 - Processo: 2012-007063/TEC/LO-3815.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 09.224.155/0002-67, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3736/2012 
em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra de areia 
e argila com uso de equipamentos mecanizados (à céu aberto e por dragagem) área total 46,76 
ha – Processo DNPM Nº 846.242/0007, no leito do Rio Paraíba – Engenho São Bento Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003712/TEC/LI-1534.

LEMAPA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.538.702/0001-40, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3578/2012 em João Pessoa, 19 de setembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com fossa e sumidouro (6 unidades), na Rua Adriano Tozzi Carvalho ST. 
57 QD. 240 LT. 57 – Valentina de Figueiredo Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-002462/TEC/LO-0774.

ENGEFIELDS EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS – CNPJ Nº 02.934.168/0001-08, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edificação Multifamiliar com 32 unidades – AC: 1.857,90m² - Planalto da Boa Esperança 
- Valentina – João Pessoa – PB. Processo: 2012-007051/TEC/LP-1182.

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA – CNPJ/CPF Nº 
08.778.268/0037-71, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 201/2012 em João pessoa, 24 de janeiro de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Realiza Atendimento Clínica e Traumatologia, na Rua Orestes 
Lisboa S/N Conjunto Pedro Gondim Município: JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 2011-003390/
TEC/LO-1108.

CONSTRUTORA SEGMENTO LTDA – CNPJ Nº 07.275.707/0001-50, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Mul-
tifamiliar – AC: 1.239,60m² - Alto do Céu – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006758/TEC/LP-1147.

CONSTRUTORA SEGMENTO LTDA – CNPJ Nº 07.275.707/0001-50, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar – AC: 247,25m² - Expedicionários – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006762/TEC/
LP-1148.

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.351.314/0001-80, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3243/2012 em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, 
na Rua Projetada, S/N, QD 24, LT 134, LOT. Parque Sul II – Gramame Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-006067/TEC/LI-1626.

CAMILA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.351.314/0001-80, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 3242/2012 em João pessoa, 5 de setembro de 2012 – prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação residencial com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, 
na Rua Projetada, S/N, QD 24, LT 144, LOT. Parque Sul II – Gramame Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2012-006066/TEC/LI-1625.

João Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 27 de setembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 


	Pagina 1
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	PAG 14
	PAGINA 15
	PAGINA 16
	Pagina 17
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21 27-09
	PAG 22
	PÁG 23
	PAG 24
	Pagina 25
	Pagina 26

