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Moeda
DÓLAR    R$ 2,031 (compra) R$ 2,031 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,620 (compra) R$ 2,621 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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l UFPB está com inscrições abertas para Seminário de Direitos Humanos 
 
l Exposição até 4 de outubro no Unipê mostra a história da Psicologia 
 
l Aesa inscreve para Encontro de Comitês das Bacias Hidrográficas da PB
 
l Palestra na Funesc amanhã discute passagens bíblicas e Arqueologia

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Estado autoriza obras no valor 
de R$ 11,5 mi para Guarabira

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ano CXIX
Número 206

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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Altura

2.3m

11 propostas para mudança da 
Constituição encalhadas na AL

ForA DE PAUTA

O governador Ricardo 
Coutinho autorizou ontem 
uma série de obras no valor 
de R$ 11,5 milhões para 
Guarabira. Entre as ações, 
está a abertura de licitação 
para sanear seis bairros e a 
pavimentação do acesso ao 
conjunto Mutirão. PáGInA 25

PáGInA 18

FOTO: Evandro Pereira

Evento é o primeiro que acontece após inauguração da primeira etapa do Centro de Convenções e terá a participação de mais de 100 expositores 

Festival de Turismo começa em JP
Cerca de 500 agentes de viagem devem participar do 2o Festival de Turismo de João 
Pessoa, que começa hoje e inaugura o Centro de Convenções da capital PáGInA 14

Funcionários 
dos Correios 
voltam ao 
trabalho hoje

Mensalão: STF 
pode conceder 
benefícios 
a Jefferson

Fila e espera 
marcam o 1o dia 
pós greve dos 
bancários

Grupo Sem 
Censura encena 
hoje Libertango 
no Paulo Pontes

PáGInA 25PáGInA 19 PáGInA 13

PáGInA 5

A Paraíba é o segundo 
Estado do país em rejeição 
familiar à doação de órgãos. 
Segundo a Associação Bra-
sileira de Transplante de 
Órgãos, 76% das famílias pa-
raibanas se recusam a liberar 
o transplante. PáGInA 9

O secretário pediu exone-
ração após denúncias de que 
sua filha era beneficiária do 
Bolsa Família. PáGInA 19

Foram 1.758 denúncias 
que foram transformadas em 
processos sobre propaganda 
eleitoral irregular. PáGInA 17

Índice de rejeição 
familiar à doação 
de órgãos chega a 
76% na Paraíba Alexandre Urquiza 

é exonerado da 
Secretaria da 
Transparência

TRE abre mais de 
1,7 mil processos 
de propaganda 
irregular na PB

2O DO PaíS

DENúNciaSElEiçõES

Área verde ocupa 60% de João Pessoa PáGInA 14



Os números indicam a existência 
de uma guerra civil no Brasil. Uma 
guerra civil diferente - não declara-
da, sem bandeiras, sem quartéis, sem 
comandantes, sem tropas regulares-, 
porém não menos violenta, cruel, de-
sumana, como, enfim, são todas as 
guerras neste ou em outro tempo qual-
quer.

Nessa guerra civil inusitada, mais 
da metade do número de vítimas é 
formada por jovens brasileiros e, en-
tre esses mortos de idade precoce, a 
maioria é de jovens negros. O pior: as 
mortes de jovens brancos diminuíram 
entre 2000 e 2010. No mesmo perío-
do, a morte de jovens negros aumen-
tou ainda mais.

Para tentar deter esse “holocaus-
to negro” que, sem trocadilho, denigre 
a imagem do país, o Governo Federal 
lançou ontem, em Maceió (AL), o pro-
jeto Juventude Viva. Trata-se, na ver-
dade, da primeira etapa de uma ação 
de maior envergadura - o Plano de Pre-
venção à Violência Contra a Juventude 
Negra. 

Maceió ocupa o segundo lugar en-
tre as cidades brasileiras com maior 
incidência de homicídios, daí a escolha 
da capital alagoana para a primeira ex-
periência do Juventude Viva, projeto 
que se somará a outras iniciativas do 
gênero, a exemplo do Programa Brasil 
Mais Seguro, do Ministério da Justiça. 

A ministra-chefe da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros, desceu à raiz do 
problema ao afirmar que o Juventude 

Viva vem reforçar as ações que tam-
bém estão sendo desenvolvidas nas 
esferas estaduais e municipais, no sen-
tido de desconstruir a cultura de vio-
lência em vigor no país.

A cultura de violência a que se re-
fere Luiza Bairros viceja notadamente 
nos bairros mais pobres das grandes 
cidades, onde o problema da exclu-
são de jovens negros é mais palpável, 
expondo essa importante parcela da 
população aos perigos do consumo e 
tráfico de drogas, entre outros tipos de 
crime.

Por isso, a ministra-chefe chama 
tanto a atenção para a questão da in-
clusão dos jovens negros e a garantia 
de seus direitos, como também para 
uma intervenção racional e pacífica 
dos territórios onde eles vivem, atra-
vés da construção de equipamentos, 
ou melhor, de espaços para a convivên-
cia social.

Existe outro fator de crucial im-
portância para a existência desse 
“holocausto negro” a que vimos nos 
referindo até aqui. É o inaceitável pre-
conceito racial, o racismo, que desvalo-
riza e desumaniza as pessoas, fazendo 
crer, em relação a esse segmento, que 
ali a vida vale menos.

O racismo, assim como qualquer 
outro tipo de discriminação, deve re-
ceber o mais veemente repúdio da 
sociedade brasileira, e, dos poderes 
constituídos, o máximo de ações com-
bativas, rigorosas, eficazes, para que o 
“país de todos” deixe de ser palavra de 
ordem e se transforme em realidade. 

A ditadura de Antônio de Oliveira Sala-
zar foi uma das mais longas do mundo. Infeli-
citou o povo português por 41 anos: de 1933 
a 1974, só terminando com a Revolução dos 
Cravos, de 25 de abril de 1974, deflagrada 
pela jovem oficialidade portuguesa. Em 
1968 Salazar foi sucedido pelo seu cupincha 
Marcello Caetano, que deu continuidade à 
ditadura após a morte do tirano. A ditadura 
lusa era chamada de Estado Novo, nome que 
a ditadura de Vargas tomou por empréstimo. 

Se no Brasil, em 1922, foram os tenen-
tes que não admitiam mais a permanência 
das oligarquias e se sublevaram no Forte de 
Copacabana, contra o governo de Epitácio 
Pessoa, em Portugal foram os capitães que se 
amotinaram contra a ditadura salazarista.

Os jovens oficiais não queriam morrer 
combatendo as guerrilhas de Cabo Verde, An-
gola e Moçambique – colônias portuguesas 
que buscavam sua independência, e, articu-
ladas pelo Partido Comunista, moviam uma 
guerra popular conjunta contra o colonialis-
mo e a ditadura de Salazar.

Durante aquele período sombrio duas 
figuras de destaque pontificavam nas forças 
armadas portuguesas: os irmãos Humberto 
Buceta Martins e Amadeu Buceta Martins. 
O primeiro – senhor general Buceta Martins 
– foi comandante da Academia Militar de 
Lisboa durante os anos de 1958 a 1966, e o 
senhor Brigadeiro Buceta Martins comandou 
o Exército Português de 1959 a 1961. 

O leitor pode estranhar a diferença entre 
a nomenclatura portuguesa e a brasileira, 
pois, em Portugal, brigadeiro é o maior posto 
do Exército, maior que general, assim como 
até a ditadura de 1964-1968 marechal era 
um posto maior que o de general. No Brasil, 
brigadeiro é a maior patente da força aérea, 

mas em Portugal brigadeiro é do Exército. 
E assim se dá com outras palavras, que têm 
o mesmo significante, mas com significados 
diferentes, nos dois países lusófonos. 

Às vezes, o próprio significante apre-
senta diferenças. Machado de Assis, por 
exemplo, escrevia “boceta” com “o”. É o que 
se pode ler no conto O caso da viúva:  “abriu a 
bocetinha, no quarto, e viu dentro um papel. 
Era uma carta, sem sobrescrito; suspeitou 
logo o que fosse, fechou o papel na boceta, 
pô-la de lado, e foi despir-se.” ou, em Várias 
histórias: “Essa classe não tem o hábito de 
fumar, mas todos tomam rapé, que é guar-
dado em bocetinhas de prata e de ouro, de 
grande luxo.” E assim noutros passos. José de 
Alencar usa a mesma grafia, com “o”, no ro-
mance Sonhos d’ouro: “a boceta de tartaruga 
voara pelos ares a um murro de Camargo”, e 
noutros momentos. 

Hoje, já não se fazem bocetas (ou buce-
tas) de tartaruga porque o fabrico está proi-
bido por lei. Não fosse assim, os quelônios já 
teriam sido extintos no Brasil.

Os irmãos Bucetas mandaram e des-
mandaram durante o período em que esta-
vam à frente do Exército português. Dizia-se 
que os dois Bucetas tinham mais força de 
que Salazar. Mais ou menos como os irmãos 
generais Ernesto Geisel e Orlando Geisel 
durante a ditadura brasileira, e, no cangaço, 
os irmãos Virgolino, Antônio e Silvino. Os 
Geisel eram como os Bucetas, tão fortes 
que Ernesto Geisel foi “eleito” presidente 
da República no penúltimo governo militar, 
antecedendo a Figueiredo. Este último de-
volveu o País aos civis, vencido pela falência 
da ditadura. Mas até hoje se discute quem 
teve mais poder: se os Geisel, do Brasil, ou 
Bucetas de Portugal. u

O Unipê e a FCJA, prestadores de 
relevantes serviços à Paraíba, se não 
têm objetivos absolutamente iguais, se 
somam, porém, pelos resultados finais, 
sejam os da perpetuação da memória 
paraibana ou os dos valores da educação.

O Unipê é uma Universidade que 
vem cumprindo o propósito de seus 
valorosos fundadores, em toda a sua 
plenitude, enquanto a Fundação José 
Américo, criada por Tarcísio Burity, cui-
da da memória dos ex-governadores da 
Paraíba, dos documentos, livros e papéis 
de suas administrações, sem esquecer 
outros pertences que lembram suas 
respectivas vidas públicas.

Ao realçar, antes, a louvável inicia-
tiva do Unipê em acolher bibliotecas de 
autores e homens públicos da Paraíba, o  
presidente da FCJA, Flávio Sátiro Filho, 
não deu por menos:  naquela Fundação 
tem espaço destinado também a esses 
objetivos.  As bibliotecas de Ascendino 
Leite, José Rafael de Menezes, Arnaldo 
Tavares, Juarez da Gama Batista. Virgí-
nius da Gama e Melo, Altimar Pimentel, 
Lauro Pires Xavier, dentre outros, estão 
recebendo o melhor tratamento do FCJA. 

Mais recentemente, recebeu aquela 

Fundação a biblioteca e todo o acervo 
do professor José Pedro Nicodemos, 
ilustre paraibano, professor universi-
tário, secretário e procurador-geral do 
Estado, com trajetória de vida dedicada 
aos estudos da historiografia paraibana 
e brasileira, e brilhante atuação na área 
das Ciências Sociais da Universidade 
Federal da Paraíba.

Não esqueceram os dirigentes da 
FCJA, nessa tarefa de perpetuar emi-
nentes paraibanos, de prestarem ho-
menagem das mais justas ao professor 
Durmeval Trigueiro, dando o seu nome à 
sua Biblioteca. Ele, que foi secretário da 
Educação do governo José Américo, pri-
meiro reitor da Universidade da Paraí-
ba, diretor do Ensino Superior do país 
e colaborador eficiente da grande obra 
do educador Anísio Teixeira, merece a 
honraria.

José Américo, Tarcísio Burity e tan-
tos quantos tiveram responsabilidades 
com o destino cultural da Paraíba hão de 
estar felizes com a FCJA por tão correto 
desempenho, sem faltarem com os seus 
aplausos para esta e iguais iniciativas 
que visam à preservação do patrimônio 
cultural e político da Paraíba.

Editorial

Ilustre casa

Viva a juventude

Cultura & educação
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Os irmãos Bucetas, como eram conhecidos, mandaram e desmandaram 
durante o período em que estavam à frente do Exército português.”
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UN
Comovido  com a entrevista 
sua veiculada em  A UNIÃO, na 
passagem dos seus 80 anos, o 
ex-governador Dorgival Terceiro 
Neto enviou correspondência ao 
superintendente deste jornal, 
jornalista Fernando Moura, nos 
termos abaixo:
“Dobrando o calendário das 
emoções que vivi aos 80 anos, 
restam-me agradecer o pres-
tígio que me conferiu A UNIÃO, 
Casa que guardo na memória e 
no coração, dedicando-me pági-
na inteira no dia 12 deste mês, 
com a entrevista ao jornalista 
Alexandre. A cada filho, e a cada 
neto e bisneto, entreguei um 
exemplar de A UNIÃO do dia 12.   
Dorgival Terceiro Neto”.

A campanha política nessa 
reta final, quando, em alguns 
casos, a emoção sobrepuja a 
racionalidade, os familiares 
dos envolvidos não deveriam 
ser puxados para o olho do 
furacão. Tudo passa, porém, 
a ingratidão e deselegância 
deixam marcas indeléveis nos 
relacionamentos pessoais.

Os aprovados no concurso 
do Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) que fi-
quem alerta. Mais 200 ana-
listas de seguro social serão 
contratados até dezembro, 
conforme autorização já 
expedida pelo Ministério do 
Planejamento.

Procuradoria Federal Especiali-
zada do INSS, em João Pessoa, 
abre segunda-feira,  inscrições 
para estágio naquele setor, 
destinado a estudantes de 
Direito. Maiores informações 
podem ser obtidas através do  
site www.ciee.org.br. Há cinco 
vagas disponíveis.

A Fiat já aprontou o seu “mapa de emprego” que será posto à disposição 
da construção da fábrica, em Goiana, que certamente utilizará muitos pa-
raibanos. O empreendimento de 4 R$ bilhões empregará 7.372 pessoas, 
dentre estas, cerca de 3 mil ajudantes e serventes, mão de obra com menor 
qualificação. A meta é produzir 250 mil veículos por ano, a partir de 2014.

O Centro Universitário Interna-
cional Uninter, em parceria com a 
Fundação Universidade Regional 
do Nordeste e Unipê, promove, 
nos  dias 28 e 29 de outubro, a  
1ª Mostra de Responsabilidade 
Socioambiental – uma ação para 
comemorar o Dia da Responsabi-
lidade Social Universitária. 

DORGIVAL - A UNIÃO

SEM FREIOS

CONVOCAÇÃOESTÁGIO

MAPA DO EMPREGO

SOCIOAMBIENTAL

Os próximos prefeitos que 
vão assumir, até por conta da 
imposição por força de lei, irão 
enfrentar o desafio de desen-
volver um gerenciamento ade-
quado para o lixo, dando-lhe 
uma visão adequada aos novos 
tempos ao seu destino. Lixão é 
coisa de um passado, embora, 
infelizmente, ainda impere em 
centenas de municípios.
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José Américo, Tarcísio Burity e tantos quantos tiveram responsabili-
dades com o destino cultural da Paraíba hão de estar felizes com a FCJA”.



Carlos Ribeiro 
Chefe de cozinha

Sabor paraibano
temperado com cultura

chefe Carlos Ribeiro nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Curioso e 
apaixonado pela culinária, criou uma cozinha autoral, sempre com base em 
suas viagens Brasil afora. Migrou para São Paulo, onde desenvolve uma 
cozinha apaixonada pelo Brasil. No seu restaurante, na capital paulista, 
ele tem também uma escola para desenvolvimento da prática da arte 
e culinária, sendo também autor de diversas obras editoriais na área 
gastronômica, sendo o último livro publicado um verdadeiro guia da cozinha 
nipônica para brasileiros. Graduado em Comunicação Social pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), em Relações Públicas – Doutorando e Mestre 
pela Universidade de São Paulo em Cultura - atualmente pesquisa sobre a 
mandioca, dendê e seus derivados. 
A matéria-prima essencial para o seu trabalho é associando sempre o paladar 
à cultura. Para tanto, ele ministra cursos sobre a culinária brasileira fazendo 
uma espécie de intercâmbio em países a exemplo do Japão, Suíça, França 
e também em diversos estados brasileiros. Na entrevista a seguir o chefe 
Carlos Ribeiro fala sobre o crescimento da gastronomia no mundo e no Brasil, 
destaca sobre a boa qualidade dos cursos existentes hoje no nosso país e 
revela o período de duração desses cursos não são suficientes. “Eu considero 
muito pouco o tempo dos cursos profissionais da gastronomia, porque na 
cozinha você morre e não aprende tudo, isso é um fato, porque a cada dia 
que passamos nós fazemos novas descobertas, seja ela através de pesquisas 
ou na prática da profissão”. 
Atualmente ele é um dos chefes embaixador da cozinha Brasileira no Goal to 
Brasil, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), que 
visa reforçar o turismo no Brasil e promover as cidades sedes da Copa do 
Mundo de 2014 em 14 países até 2013.

Muito embora a gastronomia 
do Nordeste Brasileiro não seja 
muito apreciada no Sul, você 
tornou-se um chefe de destaque 
e até instalou uma escola da 
gastronomia em São Paulo. Qual 
o segredo desse sucesso?

Eu nasci em João Pessoa e 
sempre fui curioso e apaixonado 
pela culinária, sou formado em 
Comunicação Social pela Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB) e 
dediquei diversos anos à academia, 
tendo sido docente nas áreas de 
Turismo, Hotelaria e Gastronomia 
em cursos superiores de Graduação 
e Pós-Graduação na FAAP, Anhembi 
Morumbi, (Fundação Armando 
Alvares Penteado) Unip (Univer-
sidade Paulista)e Belas Artes de 
São Paulo. 

Quando me tornei chefe, inau-
gurei uma escola de gastronomia 
na capital paulista, onde estou 
sempre inovando com a propaga-
ção e manutenção das tradições 
regionais brasileiras, assim como a 
de culinárias como a japonesa, que 
é a minha segunda paixão. Então, 
eu atribuo esse sucesso ao prazer, 
amor e dedicação ao meu trabalho. 
Eu estou em São Paulo há 23 anos 
e há quatro anos instalei o meu 
restaurante “Na Cozinha”.

Como você avalia o estudo 
da gastronomia hoje no Brasil?

A gastronomia no Brasil cres-
ceu muito nesses últimos quinze 
anos e as escolas são as grandes 
propulsoras disso, porque sem elas 
não seria possível divulgar nem 
incentivar essa cultura. A gastro-
nomia é destaque hoje em todo 
território nacional e não poderia 
ser diferente aqui na Paraíba. E eu 
me sinto muito orgulhoso de ser 
paraibano, um estado que houve 
uma mudança muito significativa 
na gastronomia. 

O chefe na gastronomia é uma 
profissão bastante cuidadosa, 
nós temos que dormir e acordar 

cedo, porque a alimentação é uma 
função, trabalho ou uma missão 
muito árdua no sentido de que a 
cozinha é muito pesada na vida 
de uma pessoa e, além de contar 
com uma série de regras que você 
tem a cumprir e as primordiais são 
as seguintes: ficar saborosa e não 
fazer mal à saúde das pessoas.

Qual a avaliação que você faz 
sobre os cursos da gastronomia 
oferecidos hoje no Brasil?

Os cursos de gastronomia hoje 
no Brasil tem duração de dois anos, 
coisa que eu considero muito pou-
co ainda, porque na cozinha você 
morre e não aprende, isso é um 
fato, porque a cada dia que passa-
mos nós fazemos novas descober-
tas, seja ela através de pesquisas 
ou na prática da profissão. Por 
exemplo, nesse momento mesmo 
eu estou fazendo uma pesquisa 
sobre a mandioca, dendê e seus 
derivados. Os cursos da gastrono-
mia no Brasil são legalizados pelo 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), nós temos a Escola Laure-
ate que é uma universidade inter-
nacional, estando presente em di-
versos países do mundo e, quando 
ela entrou no Brasil comprou uma 
escola em Morumbi, sendo esta a 
pioneira no país. 

A sua paixão pela culinária 
o tornou estudioso da gastro-
nomia e, além da escola e res-
taurante você é autor de vários 
livros e de projetos culturais 
desenvolvido na área. Fale sobre 
esses projetos.

A minha paixão e curiosidade 
pela culinária me fez criar uma 
cozinha autoral, sempre com base 
nas minhas viagens pelos os mais 
diversificados recantos do país, eu 
busco a matéria-prima essencial 
para o meu trabalho, associando 
sempre o paladar a cultura. As-
sim valorizo a cozinha regional 
brasileira, através da realização 

A gastronomia 
no Brasil 
cresceu muito 
nesses últimos 
quinze anos 
e as escolas 
são as grandes 
propulsoras

O
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de viagens técnicas e por meio 
de aulas e palestras, onde eu ofe-
reço para grupos de estrangeiros 
advindos do Japão, França, Suíça, 
China, Singapura, além dos belgas 
e americanos. Também se inclui aí 
grupos de brasileiros interessados 
na culinária do nosso país.

Você também tem divulgado 
a gastronomia brasileira com as 
escolas de samba. Fale um pouco 
sobre esse trabalhão?

Esse trabalho é realizado atra-
vés de um projeto que eu desen-
volvo chamado de ‘Batuque na 
Cozinha’. Esse projeto se realiza 
através de um intercâmbio que faço 
com as escolas de samba e liga das 
escolas de São Paulo, que consiste 
na troca de práticas da cozinha. Já 
estão participando desse projeto 
a Nenê da Vila Matilde, Leandro 
de Itaquera, Unidos do Peruche e 
minha grande paixão Camisa Verde 
e Branca, da qual eu sou membro 
da comunidade e participo dos 
ensaios regularmente. 

O que levou você a investir 
em pesquisas voltadas para a 
culinária nordestina?

O primeiro fato foi o de eu ter 

nascido aqui na Paraíba, porque a 
educação que eu tive na época era 
muito formal, muito embora eu 
tenha estudado sempre em escolas 
públicas.  Onde tive boa forma-
ção. E nesse contexto nós éramos 
induzidos a ler muitas obras de 
escritores renomados na cultura 
nordestina a exemplo de José Lins 
do Rêgo. Então, eu tenho a certeza 
da minha formação, porque eu li 
muito autores que retrataram as 
origens e costumes, o que me levou 
a investir nessa culinária. Quando 
eu fui para São Paulo comecei a ler 
outros autores do Centro-Oeste e 
do Sul do país, e, como eu trabalho 
sempre pela linha da literatura, 
passei também a ter conhecimento 
sobre outras culturas. Eu também 
passei a viajar para outros países 
onde aprendi sobre os costumes 
na culinária de outros mundos 
globalizados culturamente. 

Como é feito esse inter-
câmbio da gastronomia entre os 
países?

Eu já cozinhei m 33 países di-
ferentes sempre fazendo apoio da 
cozinha brasileira e da paraibana. 
Por exemplo, dia 9 de agosto último 
aconteceu a segunda edição do Goal 
to Brasil, em Bogotá, na Colômbia, 
e, a convite do Instituto Brasileiro 
de Turismo (Embratur), eu estive 
no evento como embaixador da 
cozinha brasileira. O evento, que é 
realizado pela Embratur, visa refor-

çar o turismo no Brasil e promover 
as cidades sedes da Copa do Mundo 
de 2014 em 14 países até 2013. Lá, 
foi apresentado um menu diverso, 
com ingredientes tradicionais da 
culinária nacional com receitas 
para jornalistas, autoridades locais 
e profissionais do turismo. Nós 
oferecemos dois coquetéis, um pela 
manhã e outro à noite, com público 
total estimado de 250 pessoas e eu 
optei por trabalhar com ingredien-
tes que fizeram parte da minha 
infância e hoje são conhecidos na 
nossa culinária.

Qual a importância do Gold to 
Brasil para a gastronomia?

Olhe, a modinha da copa, como 
eu costumo falar, vai ajudar muitas 
pessoas a entrar no seguimento da 
gastronomia. Porque esse evento 
do Gold to Brasil, que é feito com o 
‘Movimento Brasil a Mesa’, envolve 
14 países a serem visitados, nós já 
estivemos no Chile, Bogotá, Paris, 
entre outros com uma programa-
ção que vai até o final de 2013 
onde um grupo de chefes da gas-
tronomia brasileira estará presente 
mostrando a culinária regional e as 
inovações da gastronomia brasilei-
ra. Em sua maioria são oferecidas a 
culinária brasileira como um todo 
e, quando eu estou, é claro que eu 
levo alimentos da nossa cultura 
paraibana, a exemplo da rapadura, 
tapioca, entre outros.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Em cima da hora

Guarabira será 92% saneada
infraEstrutura

Governador autorizou ontem 
abertura de licitação para 
obras de esgotamento

O governador Ricar-
do Coutinho autorizou 
ontem, no município de 
Guarabira, a pavimenta-
ção do acesso ao Conjun-
to Mutirão e a abertura do 
processo licitatório para a 
realização de esgotamen-
to sanitário em seis bair-
ros. Serão beneficiados 
os bairros de Primavera, 
Cordeiro, Alto da Boa Vis-
ta, Clóvis Bezerra, Areia 
Branca e Conjunto Osmar 
de Aquino. Após a conclu-
são da obra o município,  
localizado no Brejo pa-
raibano, terá 92% de sua 
área urbana totalmente 
saneada. 

As duas obras repre-
sentam um investimento 
de R$ 11, 5 milhões, sen-
do R$ 11 milhões previs-
tos do PAC 1, referente ao 
saneamento, e mais R$ 
430 mil para a pavimenta-
ção do conjunto Multirão. 
A solenidade de autoriza-
ção foi realizada na Câ-
mara Municipal da cidade 
e contou as presenças de 
populares e da deputada 
estadual Léa Toscano.

O governador Ricar-
do Coutinho informou 
que após problemas com 
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a empresa anterior, o Go-
verno do Estado destra-
tou o contrato antigo. Foi 
aberto um novo processo 
de licitação dentro do re-
gime adotado pelo Gover-
no Federal para garantir a 
agilidade na obra.

“Para nós não interes-
sa se a obra dá votos por-
que está debaixo da terra. 
O que queremos com o sa-
neamento dos municípios 
é reduzir os gastos com 
a saúde e garantir mais 
saúde e qualidade de vida 
para a população”, com-
pletou Ricardo.   

Beneficiários
O superintendente da 

Cagepa, Deusdete Quei-
roga, informou que o sis-
tema de saneamento be-
neficiará uma população 
total de quase 5 mil habi-
tantes através das  1.048 
ligações domiciliares e a 
construção de cinco es-
tações elevatórias e um 
emissário. Ele informou 
que o governo espera em 
no máximo 60 dias con-
cluir a licitação e iniciar 
as obras que vão contri-
buir para a melhoria da 
qualidade de vida da po-
pulação.

Outra obra importan-
te iniciada  pela Superin-
tendência e Planejamento 
de Obras  (Suplan) é pa-

beração de  mais R$ 375 
mil para elaboração do 
Plano de Gestão Integra-
da de Resíduos  nos 223 
municípios da Paraíba.

“A partir do planeja-
mento e das ações discu-
tidas no plano estadual 
conjuntamente com os 
municípios conseguire-
mos encontrar soluções 
como implantação dos 
aterros sanitários e a or-
ganização dos catadores 
de resíduos”, explicou 
João Azevedo.  

Um dos municípios 
beneficiados com o plano 
será Guarabira, que pos-
sui um “lixão” e precisa 
criar as condições para o 
tratamento adequado do 
lixo. A presidente da As-
sociação dos Catadores 
de Guarabira, Rosineide 
Bento, agradeceu ao go-
verno pelo plano estadual 
e destacou que a esperan-
ça dos catadores é obte-
rem uma melhor condição 
de trabalho e de renda.

“É importante reco-
nhecer o trabalho do Go-
verno do Estado na me-
lhoria das estradas, no 
acesso ao conjunto Muti-
rão e agora com a reali-
zação do saneamento de 
vários conjuntos do mu-
nicípio. Esperamos por 
dias melhores”, destacou 
Rosineide.

vimentação e a drenagem 
da Rua Osmar de Aquino 
no conjunto Multirão.  A 
obra será iniciada ainda 
esta semana.

Para conselheiro do 
Orçamento Democrático e 
morador do conjunto, Is-
rael Santos, a pavimenta-
ção do acesso do conjun-
to é uma conquista para 
milhares de pessoas que 
enfrentam poeira para se 
deslocarem para o centro 
da cidade. “O mais gratifi-
cante é ver que tanto esse 
acesso, o saneamento e as 

casas que serão construí-
das pelo governo estavam 
entre as prioridades da 
plenária do Orçamento 
Democrático na 2 região. 
Não temos dúvidas que 
vão refletir na melhoria 
da qualidade de vida de 
todos”  afirmou Israel.     

Saúde
Ricardo Coutinho tam-

bém destacou os avanços 
na área da saúde no mu-
nicípio de Guarabira com 
a abertur a de 50 leitos no 
Hospital Regional e o fun-

cionamento da UPA. “Essas 
foram ações que tiraram o 
município do caos, já que 
nem o serviço de pediatra 
existia e as mães tinham 
que ir tratar os filhos em 
João Pessoa. Estamos avan-
çando muito na organiza-
ção da rede de saúde na 
região”. 

Resíduos sólidos
O governador Ricardo 

Coutinho  e o secretário de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado, João 
Azevedo, autorizaram a li-

Ricardo Coutinho autorizou ontem também a pavimentação do acesso ao Conjunto Mutirão
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Arthur Pessoa escreve 
sobre a Mostra de Teatro 
de Grupo
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Grupo Sem Censura comemora 25 anos de carreira 
com duas apresentações do espetáculo Libertango

Paraibano Allan Mariz se 
apresenta hoje no Clube 
Cabo Branco

José Marconi lança livro 
sobre o Jatobá Club no 
Sebo Cultural
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MÚSICA LIVRO

Os 25 anos do grupo de 
dança Sem Censura co-
meçarão a ser comemora-
dos neste final de semana 
com duas apresentações 
especiais do espetáculo 
Libertango, vencedor da 
Mostra Estadual do ano 

passado, no Teatro Paulo Pontes. Hoje, às 
20h, a encenação será apenas para con-
vidados especiais. Já amanhã será aberto 
ao público e os ingressos custarão R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia).

Libertango é um espetáculo criado 
pelo grupo Sem Censura em fevereiro 
do ano passado, como uma experiência 
em aliar tango, música ao vivo e dança 
contemporânea de uma só vez no palco.

No espetáculo, uma jovem mulher se 
depara com um espelho. Curiosa, começa 
a admirar seu reflexo e, assim, a enxergar 
as marcas e os caminhos escolhidos em 
sua vida.

A coreografia é assinada por Evana 
Arruda, uma das primeiras integrantes do 
grupo Sem Censura. A ideia do espetáculo 
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Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

surgiu quando ela utilizou um tango em 
uma obra dela. Com o enredo em mente 
e envolvida pelas músicas do argentino 
Piazzola, resolveu mesclar tais elementos. 
Resolveu até a ousar e acrescentar o canto 
na apresentação.

“O espetáculo surgiu de uma coreo-
grafia em que usei um tango. Aí, surgiu o 
interesse e começamos a desenvolver o 
tema em cima disso”, contou Evana.

“Falamos das inquietações de uma 
mulher ao ver seu reflexo no espelho. 
Ela, então, entra em crise consigo mesma 
sobre as escolhas que fez. Se foram certas 
ou não. Até que, por fim, com ajuda de 
um narrador, ela resolve aceitar que o 
que já foi vivido não volta. E as músicas 
de Piazzola são bem marcantes, ajudam 
no clima”, disse Evana.

Para se preparar para a empreitada, 
passaram mais de três meses estudando 
com uma professora de dança de salão es-
pecializada em tango. Quanto a música ao 
vivo, contaram com a ajuda do quarteto 
Tangasso, formado por Rucker Bezerra, 
Dhiego Heráclito, Hércilio Antunes e 
Mambo Jambo.

“É dança contemporânea, mas bus-
camos esses elementos do tango, da 

música ao vivo e até do teatro também. 
Tivemos até experiência com professora 
de dança de salão para termos noção do 
tango”, disse.

Libertango estreou pouco tempo 
depois na Mostra Estadual de Dança, 
na qual foi vencedor. Rodaram algumas 
cidades da Paraíba até que a bailarina 
Camila Perez teve que se ausentar. Neste 
ano, com recursos do Fundo Municipal 
de Cultura (FMC), foi remontado com a 
bailarina Tathiana Rangel Alcântara.

Evana é integrante do grupo Sem 
Censura desde 1988, quando tinha ape-
nas dez anos e era aluna da renomada 
professora de jazz Stella Paula. Ela conta 
que o grupo surgiu para divulgar o traba-
lho delas naquela época.

“Eu estou desde a fundação. Sou a úni-
ca. Hoje sou coreógrafa e continuo bailari-
na. Nós todas éramos alunas do balé José 
Enoque em que a Stella Paula era profes-
sora da gente. Um dia, ela resolveu formar 
um grupo infantil para divulgar o trabalho 
que fazíamos. Nós, as primeiras alunas, 
tínhamos muita garra, queríamos sempre 
dançar, se apresentar”, disse Evana.

“Assim, começamos sempre a trazer 
professores para nos proporcionar novas 

experiências, para enriquecer. Trabalhá-
vamos com Jazz, mas queríamos balé 
clássico, moderno, contemporâneo e 
entre outros”, completou.

Hoje sócia da antiga professora, ela 
passou por todos os 26 espetáculos. “Des-
tes, dois apenas eu acompanhei e ajudei 
na montagem, porque estava grávida de 
meus filhos”, disse, revelando que o me-
lhor deles, para ela, foi o Luz.

“O ponto auge enquanto coreógrafa 
foi o Luz, em que viajamos muito para 
apresentar o projeto aprovado. Dança-
mos em Salvador, Recife. Tínhamos mú-
sica ao vivo feita pelo quinteto Uirapuru, 
tínhamos seis bailarinas no palco. Falava 
do ciclo da vida, do nascimento até a 
morte, que era um momento especial, em 
que a luz fazia com que fôssemos desapa-
recendo no palco”, disse Evana.

Trabalharam com a Companhia no-
mes como Caio Nunes (RJ), Airton Tenó-
rio (PE), Luiz Roberto (PE), Rosa Cagliani 
(PB), Mário Nascimento (SP), Carlos Arão 
(PB) , Maurício Germano (PB) e Ivaldo 
Mendonça (PE). Em 2012 a Sem Censu-
ra Cia de Dança se torna a mais antiga 
companhia de dança contemporânea em 
atividade na Paraíba.

Dança da liberdade

Vencedor da Mostra
Estadual de Teatro 
e Dança em 2011, 
Libertango mostra 
uma mulher em crise 
existencial
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Vivências

Mundo em guerra, ou melhor, mundo sempre em guerra. 
Então, é igualmente o momento de falar na Paz e de lutar por ela, 
sem descanso, até que seja alcançada, incluída a paz no trânsito, 
em que os desastres vitimam tanta gente. Um dos perigos que 
a Humanidade atravessa é a vulgarização do sofrimento. De 
tanto assistir a ele pela necessária mídia, parcela dos povos pode 
passar a tê-lo como coisa que não possa ser mudada. Eis o mas-
sacre da tranquilidade entre pessoas e nações quando se deixam 
arrastar pelo “irremediável”. Ora, tudo é possível melhorar ou 
corrigir nesta vida.

Se, pelo massacre das notícias trágicas, as famílias se acos-
tumarem ao absurdo, este irá tomando conta de suas existên-
cias. 

Se não nos é possível evitar a Terceira Guerra Mundial, fruto 
da semeadura de milênios de loucuras humanas, não desejamos 
o remorso de não ter feito o possível e o impossível para lembrar 
ao mundo a Paz de Deus. Por todos os meios e modos, contra-
pomos há muito ao ditado latino: “Se queres a Paz, prepara-te 
para a guerra”, proclamando: Se queres a Paz, prepara-te para a 
Paz.

Do meu livro Reflexões e Pensamentos — Dialética da Boa 
Vontade (1987):

Num futuro que nós, civis, religiosos e militares de bom 
senso, desejamos próximo, não mais se firmará a Paz sob as 
esteiras rolantes de tanques ou ao troar de canhões; sobre pilhas 
de cadáveres ou multidões de viúvas e órfãos; nem mesmo sobre 
grandiosas realizações de progresso material sem Deus. Isto é, 
sem o correspondente avanço ético, moral e espiritual. O Ser Hu-
mano descobrirá que não é somente sexo, estômago e intelecto, 
jugulado ao que toma como realidade única do mundo. Há nele 
o Espírito eterno, que lhe fala de outras vidas e outros mundos, 
que procura pela Intuição ou pela Razão. A paz dos homens é, 
ainda hoje, a dos lobos e de alguns loucos imprevidentes que 
dirigem povos da Terra.

A Paz, a verdadeira Paz, nasce primeiro do coração limpo do 
Ser Humano. E só Jesus pode purificar o coração da Humanida-
de de todo ódio, porque Jesus é o Senhor da Paz. E Ele próprio, 
como tantas vezes lembrou Alziro Zarur (1914-1979), o saudoso 
Fundador da Legião da Boa Vontade, afirma: “Eu sou a Árvore, 
vós sois os ramos; sem mim nada podereis fazer. Não se turbe 
o vosso coração nem se arreceie. Eu estarei convosco, todos 
os dias, até o fim do mundo. Eu não vos deixarei órfãos. Novo 
Mandamento vos dou: Amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus dis-
cípulos, se vos amardes como Eu vos amei. Ninguém tem maior 
Amor do que este: dar a sua própria Vida pelos seus amigos”. 
(Evangelho de Jesus segundo João, 15:5, 14:1 e 18, 13:34 e 35 e 
15:12 e 13).

Deve haver um paradigma para a Paz. Quem? Os governan-
tes do mundo?! Todavia, na era contemporânea, enquanto se 
põem a discuti-la, seus países progressivamente se armam? Tem 
sido assim a história da “civilização”... “Quousque tandem, Catili-
na, abutere patientia nostra?”. (Até quando Catilina, abusarás da 
nossa paciência?) 

Que tal experimentá-lo?
A LBV humildemente faz uma sugestão: o planeta quer 

viver em Paz? Então se inspire e viva os ensinamentos de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da Paz, a ponto de dizer: 
“Minha Paz vos deixo, minha Paz vos dou. Eu não vos dou a paz 
do mundo. Eu vos dou a Paz de Deus, que o mundo não vos pode 
dar”. (Evangelho do Cristo, segundo João, 14:27). Quer dizer: 
essa Paz existe, não é uma utopia. Negá-la é negar Jesus, menos-
prezar a civilização. Cumpre ao Ser Humano achá-la, enquanto 
há tempo.

A Paz de Deus pode parecer aos derrotistas algo longínquo, 
de tão bela... Entretanto, eliminar esse fosso depende unicamen-
te de nós. Não será por parecer distante que devamos deixar de 
buscá-la. Pelo contrário, trabalhemos por ela — Já! São os gran-
des desafios o nosso maior amigo, pois nos impedem de desistir 
da Vida. Eia pois em frente, porque Deus Está Presente!

Todos estão profundamente preocupados com a selvageria 
que campeia na Terra, à cata de uma solução para pelo menos 
diminuir a violência, que saiu dos lugares ocultos, das madruga-
das sombrias, ganhou as ruas e os lares, pois invadiu as mentes. 
Contudo, hoje, cresce o entendimento de que, se há violência, 
não é só problema dos governos, das organizações policiais, 
marcantemente, porém, um desafio para todos nós, sociedade. 
Se ela saiu da noite escura e mostrou-se à luz do dia, é porque 
habita o íntimo das criaturas. Existindo nas almas e nos cora-
ções, se fará presente onde estiver o Ser Humano.

É preciso desativar os explosivos que perduram nos cora-
ções.

Debate-se em toda a parte a brutalidade infrene e fica-se 
cada vez mais perplexo por não se achar uma eficiente saída, 
apesar de tantas teses brilhantes. É que a resposta não está 
longe, e sim perto de nós: Deus, que não é uma ilusão. Paulo 
Apóstolo dizia: “Vós sois o Templo do Deus Vivo”. Ora, João 
Evangelista, por sua vez, asseverou que “Deus é Amor”. Jesus, 
o Cristo Ecumênico, pelos milênios, vem pacientemente 
ensinando e esperando que, por fim, aprendamos a viver em 
comunidade. Trata-se da perspectiva nascida do Seu coração 
que é solidária e altruística, firmada no Seu Mandamento 
Novo: “Amai-vos como Eu vos amei’ (Evangelho de Jesus 
segundo João, 13:34), a Lei da Solidariedade Espiritual e 
Humana, sem o que jamais o este Planeta conhecerá a justiça 
social verdadeira.

Sem Amor, nunca conheceremos a Paz.
Conforme escrevi em Reflexões da Alma (Editora Elevação, 

página 122), a Paz desarmada jamais resultará apenas dos acor-
dos políticos, todavia, igualmente, de uma profunda sublimação 
do espírito religioso. Como grandes feitos muitas vezes têm suas 
raízes em iniciativas simples, mas práticas e verdadeiras, de 
gente que, com toda a coragem, partiu da teoria para a ação, com 
a força da autoridade de seus atos universalmente reconhecidos, 
valhamo-nos deste ensinamento de Abraão Lincoln (1809-
1865): “Quando pratico o Bem, sinto-me bem; quando pratico 
o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião”. Ora, ninguém nunca 
poderá chamar o velho Abe de incréu.

Ainda existem homens com a 
palavra de fé, possuídos de respon-
sabilidade integral, apesar do mundo 
devasso que estamos vivendo.

Falo de Napoleão Batista de 
Araújo, conhecido por “Bita”, com 
oitenta e nove 
anos de idade, re-
sidente na cidade 
de Cajazeiras, com 
lucidez total, revi-
vendo os grandes 
momentos da sua 
participação na 
política partidária, 
na década de 50.

Bita nasceu 
em São José de Pi-
ranhas, em sete de 
junho de 1923. Tem 
apenas o segundo 
grau incompleto. 
Ex-combatente 
participou da II Guerra Mundial, com 
especialidade na inesquecível Batalha 
de Monte Castelo, na Itália, quando 
os brasileiros deram o ponto final na 
guerra que devastou o mundo.

Em termos políticos, Bita foi 
fundador do MDB paraibano, e ainda 
hoje segue os passos dos partidos 
sucedâneos dessa sigla. Foi filiado 
também ao PTB, partido coordenado 
no Sertão paraibano pelo ex-gover-

nador Antonio Mariz e 
ex-deputado federal Jacob 
Guilherme Frantz. Para ele, 
esses dois nomes políticos, 
já falecidos, Mariz e Jacob, 
representam a grande 
seriedade da política parti-
dária, pois sempre cumpri-
ram a palavra empenhada. 
Hoje ele é seguidor do se-
nador Cássio Cunha Lima, 
por acreditar ser um polí-
tico de credibilidade.

 Viúvo, era casado 
com dona Salomé Filguei-
ra Araújo. Dessa união 
conjugal existem seus 

filhos: Edilamar, Vinícius, Maria 
Helena, Maisa, Aguinelino e Maria 
Eridan.

Com a redemocratização do país, 
Bita iniciou a caminhada política, 

elegendo-se vereador nos pleitos de 
1947 e 1951. Em 1955 foi eleito vice-
prefeito de São José de Piranhas, na 
chapa encabeçada pelo empresário 
Deusimar Cavalcanti.

O trabalho e a política foram os 
marcos sagrados da sua vida, pois 
adora as atividades diárias, e tem na 
política partidária os momentos de 
maior desenvoltura pelo desenvolvi-
mento da sua terra.

É conhecido em toda região 
sertaneja como um dos homens mais 
sérios. Sempre honrou a palavra, res-
peitando os semelhantes e aplicando 
o espírito de solidariedade junto aos 
mais necessitados.

Por ocasião da passagem dos 
seus oitenta e nove anos de vida, o 
“Caldeirão Político” presta home-
nagem especial a esse varão justo, 
colocando-o na galeria dos líderes 
inesquecíveis da Paraíba.

Bita – o líder sertanejo que nas-
ceu para fazer o bem ao povo e a sua 
terra. Hoje é um conselheiro para o 
bem, mostrando os caminhos felizes 
que devemos percorrer.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Cidade do 
silêncio e da paz

Neste lugar onde nos encontramos, no cocu-
ruto de uma serra, nem precisamos arregalar os 
olhos para observar as cordilheiras em redor, os 
córregos e os parreirais que formam tapete verde 
ao largo.

Esperei muito tempo para até visitar Natuba, 
cidade do silêncio e da paz, onde milenar atividade 
do cultivo de uva ganha fôlego e há décadas modes-
tos homens estendem as mãos calejadas, carentes da 
ajuda que chega lentamente.

O apoio que chegou, modestamente, vem do 
esforço de abnegados técnicos que atuam no meio 
rural, num conjunto de parcerias.

Minha ansiedade foi compensada pela ganância 
da Natureza em nos acolher. O lugar me fez lembrar 
Serraria, com seus incontestes relevos que encan-
tam e embriagam. Natuba tem muito do lugar onde 
nasci. As vegetações semelhantes nos dois lugares, 
com fontes de água cristalina a descer pelas ladei-
ras, formam barreiros que alimentam plantações e 
criam sonhos, animam o homem que cultiva a terra 
e o poeta que enche o papel em branco com frases 
de efeito, num acalanto aos devaneios. Agricultor e 
cronista com o mesmo sentimento, pois são pro-
dutos do mesmo barro, lapidados na mesma mó de 
pedra.

Estes parreirais que encantam e emocionam, 
podem transformar o lugar num Oásis de produção 
de frutas. As mãos estão estendidas, os corações se 
abrem aos focos das promessas, e já acontecem os 
primeiros passos.

Região propícia ao cultivo de fruteira, entre 
os declives formam-se veios d’água que alimentam 
os pequenos barramentos, de onde se retira a água 
para irrigação. Em redor, reservas florestais são 
sinais da conscientização ecológica e respeito ao 
meio ambiente e tornam o lugar ainda mais convi-
dativo aos passeios. São plantas de variadas espé-
cies nativas, onde outrora junto se plantava café. As 
características do lugar assemelham-se com Serraria 
e adjacência: onde o olhar e a imaginação passeiam 
em velocidade.

Paramos o carro no cimo da ladeira para obser-
var a paisagem. Quando ainda estávamos debaixo 
de um pé de pau, enquanto Antônio David prepara-
va a máquina fotográfica para o registro definitivo 
daquele instante, cochichou.

- Este lugar tem muito de Serraria.
Percebe-se ali o mesmo andurrial que enche os 

olhos de beleza e paz ao coração igual acorre quando 
se anda por Serraria. Os caminhos são iguais; Natuba 
que me perdoe, mas da minha terra brota uma força 
que se espalha e contamina; impulsiona e emociona. 
Igual sentimento acolheu-me quando ali pisei.

Em Serraria ando com pés descasos por aquela 
terra é sagrada. Essa mesma sensação eu tive ao pisar 
o chão de Natuba, porque algo mandava tirar as san-
dálias, assim como foi recomendado ao profeta Moi-
sés ao se aproximar das terras do monte Horeb.

A serra da Borborema, que corta a Paraíba, 
transformou a região num ambiente de aprazível, de 
clima que torna as pessoas mais dóceis, talvez pelo 
friozinho que se derrama aos finais de tarde, mesmo 
em períodos de longas estiagens. Essa paisagem com-
prova a imagem que as fotografias me davam.

Na manhã em que visitava a região das uvas, 
andando por estradas que mais parecem trilhas, deito 
o olhar para pequenas coisas que se tornam grandes 
e inesquecíveis porque tocam ao coração da gente. As 
mulheres lavandeiras acocoradas espremiam roupa 
no riacho à sombra das bananeiras, enquanto meni-
nos pelados se banhavam nas águas correntes. 

Essa região poderia ser mais bem aproveita-
da, não apenas com a produção de uvas, mas com 
atrações turísticas, porque as belas paisagens con-
tribuem para isso. Daquela região, passando pelas 
várzeas do rio Paraíba, até chegar ao Brejo, existe 
um apelo cultural e histórico muito forte.

Toda aquela região, partindo de Serraria, pas-
sando por Areia em debandando de Aroeiras, Umbu-
zeiro e Natuba são terras de silêncio e de paz.  

José
NunesEm louvor à Paz

Napoleão – a palavra

Bita é conhecido 
em toda região 
sertaneja como 
um dos homens 
mais sérios.
Sempre honrou a 
palavra e 
respeitou os 
semelhantes 
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Cover de Roberto Carlos se apresenta 
hoje no Clube Cabo Branco na capital

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de setembro de 2012

Roteiro

Depois de dois meses, 
o cover de Roberto Carlos, o 
cantor paraibano Allan Mariz, 
retorna a João Pessoa – em 
atendimento ao público - para 
realizar novo show hoje a par-
tir das 22h, no restaurante do 
Clube Cabo Branco, localizado 
no bairro de Miramar. A aber-
tura será do músico J.R., que 
já acompanhou o compositor 
e cantor Paulo Diniz. Ao lon-
go de cerca de quatro horas, 
o artista – natural de Sousa, 
mas radicado em Brasília – 
apresentará um repertório de 
40 músicas, levando os fãs por 
um passeio pelas fases da car-
reira de grandes sucessos do 
Rei. A mesa – capacidade para 
quatro ocupantes – custa R$ 
70. Contatos pelos números 
9904-9395 e 8650-9669. 

Durante o show Allan 
Mariz Canta Roberto Carlos, 
o artista paraibano interpre-
tará sucessos, a exemplo de 
‘Proposta’ e ‘Detalhes’. Mas ele 
não se prende apenas ao re-
pertório, pois uma caracterís-
tica que costuma manter é a 
interatividade com os fãs. Por 
isso, o público terá a oportu-
nidade para pedir canções do 
seu agrado particular. 

Outros procedimentos 
também são adotados pelo 
cover paraibano, no intuito 
de se manter fiel ao estilo do 
seu ídolo. Um exemplo – e o 
público vai perceber – é que, 
durante certos momentos 
do show, o timbre da voz de 
Allan Mariz chega a se pare-
cer com o do próprio Roberto 
Carlos. Outro gesto comum a 
RC: no final da apresentação, 
distribui rosas para as mu-
lheres que estão na plateia. O 
capricho também se estende 
ao terno que veste, cuja to-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Cine Sesi Cultural exibe filmes de hoje 
a domingo em Cruz do Espírito Santo

O Cine Sesi Cultural chega a Cruz do Espírito Santo, 
cidade que perdeu sua única sala de cinema em uma en-
chente, em 1985. Os filmes serão exibidos em estrutura 
montada ao ar livre, em frente à igreja matriz. As sessões 
acontecem hoje, amanhã e domingo, sempre às 18h30. 
Hoje serão exibidos Até o Sol Raiá e O Palhaço. Amanhã 
será vez de Tyger e Eu e Meu Guarda-Chuva e, no domin-
go, Vida Maria e animação Enrolados. A entrada é franca. 
O Cine Sesi Cultural está completando 10 anos este ano. 
Na Paraíba o projeto está na sua sétima edição. O projeto, 
que leva exibições itinerantes, gratuitas e ao ar livre a 
cidades do interior que não possuem salas de cinema, vai 
circular por 16 municípios do interior da Paraíba.

Teatro para ver e aplaudir

Enquanto uns reclamam que João Pessoa carece de espe-
táculos teatrais de qualidade, outros chegam a afirmar que o 
público da cidade não valoriza quando esses são oferecidos. 
A julgar pela multidão que compareceu essa semana ao Largo 
do São Francisco na abertura da IV Mostra de Teatro de Grupo, 
em plena terça-feira, lotando o Centro Histórico para prestigiar 
a reestreia do espetáculo paraibano A Farsa da Boa Preguiça, 
tudo leva a crer que ambos estão enganados.

A iniciativa louvável é do Grupo Ser Tão Teatro que, com tal 
empreitada, reoxigena a cena cultural da capital paraibana e es-
timula os gestores públicos a investirem em projetos do gênero, 
fundamentais para a valorização da cultura local e democratiza-
ção do acesso a arte produzida na região. Pelo quarto ano con-
secutivo o grupo realiza a mostra oferecendo gratuitamente di-
versos espetáculos teatrais, com a participação de companhias 
de vários estados do Nordeste, além de debates e oficinas, que 
acontecem na sede do grupo Ser Tão no Varadouro e também no 
Teatro Piolin, que fica localizado ao lado da Bica.

Nessa edição o mote da mostra é a capacidade dos grupos 
que buscam, nas apresentações em espaços alternativos, uma 
nova forma de aproximação com o público, resignificando os 
ambientes de forma criativa e inusitada. Entre os espetáculos 
oferecidos, destaque para a trilogia da companhia pernambuca-
na Magiluth, que traz para João Pessoa as montagens “Um Tor-
to”, “O canto do Gregório” e “Aquilo que o meu Olhar Guardou 
pra Você”. Outro grupo que participa da mostra e que, apesar do 
pouco tempo de existência, já demonstra um altíssimo nível é o 
cearense Garajal, apresentando o belíssimo espetáculo “Romeu 
e Julieta – O encontro de Shakespeare com a Cultura Popular”, 
fazendo amanhã o encerramento da mostra.

É importante destacar também a palestra proferida pela 
atriz, produtora, arte-educadora e gestora cultural Dani de 
Jade, responsável por inúmeros projetos de sucesso na seara da 
dramaturgia nordestina, a exemplo da criação da Mostra Sesc 
Cariri de Culturas, além das curadorias do Festival Nordestino 
de Teatro de Guaramiranga e Festival Brasil Cena Internacional. 
Hoje (28/9), os interessados podem conferir ainda a palestra: 
“Construindo Redes – A importância do fomento às redes de in-
tercâmbio artístico no Brasil”, que será apresentada às 14h pelo 
sociólogo e diretor de teatro Marcelo Bones na sede do Ser Tão 
Teatro.

Formado a partir da reunião de alunos e profissionais de 
artes cênicas do Departamento de Teatro da Universidade Fede-
ral da Paraíba – UFPB, o grupo Ser Tão Teatro vem, desde 2007, 
construindo uma admirável e merecida carreira de sucesso, 
com espetáculos premiados em inúmeros festivais Brasil afora, 
dando uma contribuição inestimável ao teatro paraibano. Por 
isso, iniciativas como a IV Mostra de Teatro de Grupo, que tem 
o patrocínio da Caixa Cultural, devem ser sempre prestigiadas e 
aplaudidas de pé.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

A dupla Hélder & 
Rodrigo é a atração de 
hoje, às 22h, do Zodíaco 
Bar. Eles vão apresentar 
sucessos do novo CD, Be-
bendo e Amando, gravado 
ao vivo, que dá título à 
nova música de trabalho. 
Antes de formar a dupla 
Hélder & Rodrigo, em 
2011, os dois artistas se-
guiam trajetórias solo e 
por incentivo de amigos 
decidiram desenvolver o 
projeto em conjunto. O 
primeiro disco da dupla, 
Eita que Virou Paixão, foi 
gravado no ano passado. 
O couvert artístico é de 
R$ 30. A reserva de me-
sas pode ser feita pelos 
telefones 3247-4711 e 
9986-5008. O Zodíaco Bar 
fica na Av. Izidro Gomes, 
63 – Tambaú.

Hélder e Rodrigo 
se apresentam no 
Zodíaco Bar

Além das exposições 
– três delas terminam no 
domingo: Retrospectiva, 
de Clara Lenira, Antônios 
e Cândidas Têm Sonhos de 
Sorte, de Paula Sampaio e 
Quem Somos Nós, de Celso 
Oliveira – o Setembro Fo-
tográfico reserva espaço 
para lançamentos de livros. 
Hoje, às 20h, no Casarão 
34 (Praça Dom Adauto, 34, 
centro), será lançada a obra 
de Celso Oliveira que tem 
o mesmo nome da mostra 
fotográfica. Amanhã será 
a vez de Imagens do Povo, 
dos fotógrafos populares da 
Maré. Já a apresentação das 
publicações de Oi Kabum, 
com Isabel Gouveia, será no 
domingo. Os lançamentos 
dos livros serão sempre no 
mesmo horário e local.

Lançamento de 
livros no Setembro 
Fotográfico

Mídias em destaque

Drops & notas

Allan Mariz, que mora em Brasília, tem recebido muitos convites para shows em João Pessoa

nalidade é semelhante ao do 
artista capixaba. 

A paixão por Roberto 
Carlos começou em Allan 
Mariz ainda na infância, por 
influência dos próprios pais. 
Natural de Sousa, ele veio mo-
rar em João Pessoa e, por vol-

ta dos sete anos, assistia seu 
ídolo comandar o programa 
da Jovem Guarda na televisão. 
A partir dos dez continuou 
ouvindo as canções do Rei 
pelo rádio. Aos 13, aprendeu 
a tocar violão com o professor 
Walter Emanuel Souto Bran-

dão, para poder interpretar 
as músicas de Roberto Carlos. 
E, ao perceberem o gosto do 
filho, o pai e a mãe passaram 
a adquirir discos com músi-
cas antigas e, depois, como 
presente, os lançamentos que 
RC fazia nos finais de ano.

Em cartaz

Looper - 
Assassinos
do Futuro

Cena do filme Looper - Assassinos do Futuro, de Rian Johson

Ambientado em um futuro pró-
ximo, um grupo de assassinos -- co-
nhecidos como Loopers - trabalham 
para um sindicato do crime. Eles são 
enviados do futuro para o presente, 
para matarem criminosos antes que 
os crimes sejam cometidos. Mas quan-
do um deles descobre que foi enviado 
para o passado para matar a si mesmo, 
o sistema começa a ser questionado.

Foto: Divulgação

COSMÓPOLIS (Cosmopolis, FRA/ITA/CAN/POR, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 106 min. 
Classificação: 16 anos. Legendado Direção: David 
Cronenberg, com Robert Pattinson, Samantha 
Morton, Jay Baruchel. Eric Packer é um milionário 
egocêntrico que acordou com uma obsessão: 
cortar o cabelo no seu barbeiro, localizado do 
outro lado da cidade. Para isso, o gênio de ouro das 
finanças terá de atravessar, em sua limousine, uma 
caótica Nova York que irá revelar uma ameaça a seu 
império a cada quilômetro percorrido. CinEspaço 2: 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30

LOOPER – ASSASSINOS DO FUTURO (Looper, EUA, 
2012). Duração: 118 min. Classificação: 14 anos. 
Dublado e legendado. Direção: Rian Johnson, com 
Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels. 
Ambientado em um futuro próximo, um grupo de 
assassinos -- conhecidos como Loopers - trabalham 
para um sindicato do crime. Eles são enviados do 
futuro para o presente, para matarem criminosos 
antes que os crimes sejam cometidos. Mas quando 
um deles descobre que foi enviado para o passado 
para matar a si mesmo, o sistema começa a ser 
questionado. Manaíra 2: 13h, 15h30, 18h e 20h30. 
Manaíra 4: 14h, 16h30, 19h e 21h. Tambiá 5: 13h50, 
16h10, 18h30 e 20h50.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 93 min. 
Classificação: Livre. Dublado. Direção: Genndy Tar-
takovsky. O Hotel Transilvânia é o resort 5 estrelas 
do Drácula, onde monstros e suas famílias podem 
viver livremente sem humanos para incomodá-los. 
Em um fim de semana especial, Drácula convidou 
os monstros mais famosos para comemorar o 
aniversário de 118 anos de Mavis. Mas para de-
sespero de Drácula, um garoto normal acaba indo 
parar no hotel e se aproxima de Mavis. CinEspaço 
3: 16h (sábado e domingo). Manaíra 7: 14h50 e 
17h10 (sábado e domingo). Tambiá 6/3D: 15h30 
(sábado e domingo).

TED (TED, EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
106 min. Classificação: 16 anos. Direção: Seth 
MacFarlane, com Mila Kunis, Mark Wahlberg, Gio-
vanni 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 3: 13h30, 16h, 18h40 e 21h. Tambiá 4: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

TINKER BELL – O SEGREDO DAS FADAS (Tinker 
Bell: Secret of the Wings, EUA, 2012). Gênero: 
Animação. Duração: 75 min. Classificação: Livre. 
Direção: Ryan Rowe. Tinker Bell, Periwinkle e 
seus amigos se aventuram no mundo mágico 
e proibido do Misterioso Bosque do Inverno, no 
qual a curiosidade os levam a uma maravilhosa 

descoberta que irá mudar suas vidas para sempre 
e unirá, finalmente, o Refúgio das Fadas. CinESpaço 
3: 14h, 16h e 18h (Não haverá sessão das 18h no 
sábado e domingo). Manaíra 6: 12h20 (sábado 
e domingo), 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 pes-
soas 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 7/3D: 14h50, 17h10 (sába-
do e domingo), 19h30 e 21h40

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. Imedia-
tamente eles desenvolvem uma amizade tão sólida 
que persistirá quando ambos passam para o outro 
plano. Manaíra 1: 16h20, 18h30 e 20h40.

O DIÁRIO DE TATI (BRA, 2009). Gênero: Comédia. Du-
ração: 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 8: 
13h20, 15h20, 17h40 e 19h50.

RESIDENT EVIL 5: A RETRIBUIÇÃO (Resident Evil: 
Retribution, ALE/EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 97 min.Classificação: 16 anos. Legen-
dado. Direção: Paul W. S. Anderson, com Milla 
Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez. 
O mortal vírus T, da Umbrella Corporation, 
continua a desvastar a Terra, transformando a 
população em mortos-vivos. A última esperança 
da raça humana, Alice, acorda em um escritório 
clandestino da Umbrella e revela mais de seu 
passado misterioso. Sem um refúgio seguro, 
ela continua sua busca pelos responsáveis 
pelo surto no planeta. 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 5/3D: 13h30 (sábado e 
domingo), 14h40, 17h, 19h10 e 21h20. Tambiá 
6/3D: 17h15, 19h e 20h45.

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. Classifi-
cação: 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: 19h40 e 21h450. 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, Ar-
nold 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 8: 20h50. Tambiá 2:, 16h15 
e 20h15.
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Livro que resgata a história social e cultural de São José de Piranhas tendo 
como foco o Jatobá Club, fechado em 2007, será lançado hoje na capital 

O prédio, instalado no centro 
da cidade, hoje está em ruí-
nas – o teto caído, paredes 
rachadas e fiação elétrica 
danificada – não lembrando 
os tempos do apogeu que o 
Jatobá Club viveu durante as 
décadas de 50 a 70, período 

no qual foram realizadas festas bem badala-
das, a exemplo de bailes carnavalescos, come-
morações juninas, natalinas e do Réveillon. 
Mas veio a crise, motivada pela mudança do 
padrão de vida da sociedade local, levando 
ao declínio que redundou no fechamento, 
em 2007. Mas a entidade – que foi uma das 
referências do município – serviu de foco 
principal para os historiadores José Marconi 
Gomes Vieira e Messias Ferreira de Lima res-
gatarem para as novas gerações a trajetória 
sóciocultural de São José de Piranhas, loca-
lizado no extremo oeste da Paraíba, no livro 
Memórias do Jatobá Club (1944-2007), obra 
publicada em A União – Superintendência 
de Imprensa e Editora que será lançada hoje, 
às 18h30, no Sebo Cultural, em João Pessoa. 

Recheado com 50 fotografias – as que 
ilustram a capa, por exemplo, são a da fachada 
do Jatobá Club e a de uma banda local se apre-
sentando na entidade nos anos 60 – o livro, 
com 274 páginas, tem prefácio da professora 
e doutora em História da UFPB, Marta Falcão, 
e apresentação do presidente da Associação 
dos Professores de Licenciatura Plena da 
Paraíba (APLP), Francisco Fernandes.

De acordo com o historiador José Mar-
coni Vieira – natural de São José de Piranhas, 

Apogeu e declínio
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

assim como o coautor do livro, Messias 
Ferreira de Lima – o Jatobá foi fundado por 
um grupo de dez jovens amigos, em reunião 
liderada pelo comerciante Antônio Gomes 
Barbosa e João Rolim da Cunha, no dia 3 de 
maio de 1944. “O clube tinha um estatuto 
rígido, que foi publicado no Diário Oficial do 
Estado, que, na época, circulava encartado 
no jornal A União, mas todas as pessoas 
cumpriam as regras, entre as quais as de, 
nas festas, só se entrar de paletó, terno e 
gravata, a proibição do ingresso de menores 
de 18 anos de idade e a de frequentar aqueles 
que eram associados, ou convidados pelos 
sócios, e estar em dia com as mensalidades”, 
disse ele. 

Os autores da obra retratam os momen-
tos da história do Jatobá Club, que abrange 
do apogeu ao declínio. Nos bons tempos – 
período que corresponde da década de 50 
a 70 – o historiador José Marconi lembrou 
que a entidade viveu festas badaladas, além 
de ter servido de palco para shows de artis-
tas de renome nacional, a exemplo de Luiz 
Gonzaga, Alcides Gerardo e o grupo Renato 
e seus Blue Caps. 

Outros aspectos também são abordados 
no livro. Por exemplo, o resgate da biografia 
dos ex-presidentes do clube, desde o primeiro, 
Antônio Gomes Barbosa, até o último, José 
Edmar Alves. E, também, recupera a memória 
cultural de músicos piranhenses, a exemplo 
de Ernane Oliveira, Antônio Leopoldino 
de Oliveira, José Edson Oliveira, José Duda, 
Wandick, Otacílio Estevão, Zé Paraíba, Ge-
raldo Mãozinha, Francisco Duda e o maestro 
Joaquim Gomes de Oliveira, que também era 
mestre de obras e foi o construtor do próprio 
Jatobá, clube considerado como a maior obra 

arquitetônica da cidade, pela beleza, inclusive 
da fachada.  

Com o passar do tempo, veio o declínio. 
A crise deu seus sinais na vida do Jatobá Club 
a partir da década de 80. Além da perda de 
sócios, outros deixaram de frequentar o local, 
onde passaram a entrar pessoas de todas as 
classes sociais e, inclusive, menores de idade, 
por não haver uma fiscalização. A realização 
de eventos em áreas abertas, como praças, foi 
outro fator que contribuiu para o problema, 
pois a frequência aos locais fechados dimi-
nuiu. Com o objetivo de tentar reverter a situ-
ação, o historiador José Marconi informou que 
foi feita, em 1987, a primeira e única reforma 
do estatuto, no intuito de tentar adequar o 
clube aos novos padrões – mais liberais – da 
sociedade local. 

Mas tudo foi em vão. “Essa iniciativa 
não resolveu o problema, porque o Jatobá já 
enfrentava dificuldades de ordem financei-
ra - pela inadimplência de sócios - e moral 
e já vinha em crise”, disse o historiador. A 
consequência foi o fechamento da entidade, 
levando São José de Piranhas a perder uma 
de suas referências, pois a sede funcionava 
na Rua prefeito Joaquim Assis, no centro da 
cidade. Ele fez questão de destacar que o clube 
foi um dos mais antigos da Paraíba, ao lado 
dos clubes Astrea e Cabo Branco (ambos em 
João Pessoa), Tênis Clube de Cajazeiras, Sousa 
Ideal Clube e Pombal Ideal Clube. 

“Hoje, a sede do Jatobá Club está em 
ruínas, completamente abandonada. A Pro-
motoria da Comarca já autorizou e foram 
feitas várias vistorias no prédio, quando fo-
ram constatadas várias situações irregulares, 
como teto caído, fiação elétrica danificada e 
paredes rachadas. O juiz determinou que o 

clube só voltaria a funcionar se fossem feitos 
todos os reparos necessários, mas continua 
fechado, à espera de uma solução”, afirmou 
José Marconi.

De acordo com o historiador, existe a 
perspectiva de reabertura, desde que seus 
associados se reúnam em assembleia geral, 
com a presença de todos os sócios dispostos 
a colocar o clube novamente em funciona-
mento. “Ou então a prefeitura desapropriar 
o imóvel e transformá-lo em bem de caráter 
público, devolvendo à população, onde pode 
ser criado um memorial fotográfico da cidade 
e realizar de eventos, como festas de aniver-
sário e recepção de casamentos”, sugeriu José 
Marconi.

“O historiador, hoje, tem que mostrar a 
história dos oprimidos, dos esquecidos e dos 
anônimos. A minha preocupação é a de valo-
rizar e manter a história e a memória vivas. 
O Jatobá Club pode estar em ruínas e poderá 
cair, mas sua memória será preservada para 
as futuras gerações”, garantiu José Marconi 
Gomes Vieira, que também é advogado e já 
lançou três livros.

A cidade de São José 
de Piranhas 

 recebeu, no Jatobá 
Club, artistas como 

Luiz Gonzaga e  o 
grupo Renato e Seus 

Blue Caps

Recheado com 50 
fotografias, livro, 
com 274 páginas, tem 
prefácio da professora 
da UFPB, Marta 
Falcão, e apresentação 
do presidente da APLP, 
Francisco Fernandes
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Doação de órgãos
Índice de recusa é de 76% na Paraíba

A negativa da família con-
tinua sendo a principal barrei-
ra para doação de órgãos. Isto 
pelo menos é o que revelam os 
dados da Associação Brasilei-
ra de Transplante de Órgãos 
(ABTO), segundo os quais 
na Paraíba, o índice de recu-
sa das famílias de potenciais 
doadores entrevistadas no 
primeiro semestre de 2012 foi 
de 76%. O Estado é o segundo 
que apresenta maior rejeição 
familiar em relação à doação 
de órgãos. O percentual é 
maior do que o índice nacional, 
que foi de 63%.

A fim de sensibilizar e 
conscientizar a população 
sobre a importância da 
doação de órgãos, a Central 
de Transplante da Paraíba 
está realizando a XII Cam-
panha Estadual de Doação 
de Órgãos e Tecidos para 
Transplante, que será encer-
rada amanhã com um culto 
ecumênico no auditório do 
Instituto de Assistência a 
Saúde do Servidor (IASS) – an-
tigo Ipep, das 14h às 16h. 

Apesar do índice de recusa, 
este ano, a Central de Trans-
plante da Paraíba já realizou 

40 transplantes de rins, 73 de 
córnea e um de fígado e comem-
ora o aumento do número 
de doações, que saltou de 2,7 
doadores por milhão de hab-
itantes no primeiro semestre 
deste ano, com cinco doações 
efetivas, para 4,8 doadores 
por milhão de habitantes nos 
três primeiros meses deste 
segundo semestre, com nove 
doações efetivas.

Campanha
Ontem, o Dia Nacional do 

Doador de Órgãos e/ou Teci-
dos para Transplantes foi lem-
brado com uma panfletagem 
nos Shoppings Manaíra e 
Tambiá. A campanha, que tem 
como tema “Setembro Verde” 
e o slogan “Sinal Verde para a 
Vida, Diga Sim a uma Doação 
de Órgãos”, também  conta 
com a colaboração de 12 pa-
darias, que até hoje farão dis-
tribuição de adesivos nas saco-
las de pães com os telefones da 
Central de Transplante pedin-
do para que as pessoas digam 
“Sim” à doação de órgãos e 
salvem vidas. 

“Nós colocaremos a dis-
cussão sobre a doação de 
órgãos nas mesas das famílias 
para que elas se conscientizem 
da importância desse ato”, 

FOTO: Divulgação

Cleane Costa
cleanec@gmail

Paraíba é o segundo Estado do país em rejeição familiar à doação de órgãos, revela Associação Brasileira de Transplante

Saiba Mais

Um único doador pode ajudar a salvar a vida de mais de 10 pes-
soas. Podem ser doados: as córneas, coração, pulmão, rins, fígado, pân-
creas, ossos, medula óssea (se compatível, feita por meio de aspiração 
óssea ou coleta de sangue), pele e válvulas cardíacas.  

Órgãos e tecidos que podem ser doados (Fonte: ABTO)

Órgão/ Tecido Tempo máximo para re-
tirada

Tempo máximo de preservação ex-
tracorpórea

Córneas 6 horas Pós Parada Cardíaca 7 dias
Coração Antes da PC 4 a 6 horas
Pulmões Antes da PC 4 a 6 horas
Rins Até 30 minutos Pós PC até 48 horas
Fígado Antes da PC 12 a 24 horas
Pâncreas Antes da PC 12 a 24 horas
Ossos Pós PC até 5 anos

Hospitais credenciados para transplantes

l Antônio Targino –Campina Grande – Credenciado para Rim
l São Vicente – João Pessoa – Credenciado para Rim 
l Unimed- João Pessoa – Credenciado para, fígado, rim e rim-pâncreas
l Transplante de Córnea é feito em nível ambulatorial, em clínicas de 

oftalmologia, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Sousa

Fique atento:

A Central de Transplantes de Paraíba funciona no prédio do IASS 
(antigo Ipep), na Avenida Rio Grande do Sul, s/n - Bairro dos Estados - 
João Pessoa, onde podem ser obtidas mais informações ou doações de 
órgãos 24 horas por dia.

Fone/Fax: (83) 3244-6192/3225-6409/8845-3516

Número de procedimento cresce 12,7% no país

afirmou a diretora da Central 
de Transplantes da Paraíba, 
Gyanna Lys Montenegro. Se-
gundo os dados da ABTO, dos 

65 potenciais doadores, foram 
entrevistadas 21 famílias, das 
quais 16 recusaram autorizar 
a doação dos órgãos.

Conforme a programação 
da campanha, para hoje está 
prevista a palestra educativa 
“Atitude do enfermeiro frente 

ao potencial doador de órgãos”, 
que acontecerá no Iesp, das 7h 
às 10h, para alunos do curso 
superior de Enfermagem.

Brasília – O número de transplantes 
realizados no Brasil no primeiro semes-
tre deste ano cresceu 12,7% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Entre 
janeiro e junho de 2012, foram realizados 
12.287 transplantes contra 10.905 nos 
primeiros seis meses de 2011.

Entre os estados, o Acre contabilizou a 
maior alta (1.033%), seguido pelo Amazo-
nas (217%), pelo Pará (104%), pelo Dis-
trito Federal (76%) e por Pernambuco 
(74%). Em números absolutos, São Paulo 
realizou 4.754 transplantes, seguido por 
Minas Gerais, com 1.097, pelo Paraná, com 
937, pelo Rio Grande do Sul, com 777, e 
por Pernambuco, com 767. 

UF Maiores altas
Acre 1.033%
Amazonas 217%
Pará 104%
Distrito Federal 76%
Pernambuco 74%

Número de transplantes 
no Brasil

Primeiro semestre /2011 10.905 
Primeiro semestre /2012 12.342

Crescimento de 12,7%

Atualmente, a maior fila de espera 
no país é para transplantes de rim – 
ao todo, 19 mil pessoas aguardam um 
órgão compatível. Segundo o ministro 

Brasília – Apesar de contar com o 
maior sistema público de transplantes 
do mundo, “dificuldades burocráticas” 
comprometem a melhoria dos índices no 
Brasil, disse o coordenador do Sistema Na-
cional de Transplantes do Ministério da 
Saúde, Heder Murari.

Segundo ele, a pasta deve apresentar 
em 2013 um novo sistema de informação 
dentro da rede de transplantes, capaz de 

gerenciar uma lista única de receptores 
de órgãos, utilizando uma plataforma 
tecnológica mais moderna. A atualização 
dos dados dos pacientes, por exemplo, 
poderá ser feita pelo profissional de saú-
de por meio de um smartphone.

Durante evento para marcar o Dia 
Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos 
- lembrado ontem - Murari destacou que 
a legislação brasileira atual exige o laudo 

de dois neurologistas para atestar casos 
de morte encefálica (quadro caracteriza-
do pela perda definitiva e irreversível das 
funções cerebrais e que abre caminho 
para a doação de órgãos do paciente).

Laudo
De acordo com o coordenador, há 

uma proposta de autoria do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) para que a 

exigência, em caso de morte encefálica, 
passe a ser o laudo de dois médicos com 
qualificação em terapia intensiva, e não 
mais em neurologia.

“Vamos aproveitar para adequar o 
decreto à proposta do CFM, que é quem 
determina o critério de morte encefálica 
pela lei brasileira e, ao mesmo tempo, 
modernizar uma série de itens”, explicou 
o coordenador.

Brasil tem maior sistema público do mundo

Investimento de R$ 10 mi para capacitar unidades
Brasília – O Governo Federal prevê in-

vestimentos de R$ 10 milhões destinados 
a centros de referência em transplantes 
interessados em capacitar unidades que 
ainda não oferecem esse tipo de cirurgia.

A informação foi divulgada ontem 

pelo ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, após assinar portaria que institui a 
atividade de tutoria em doação de órgãos 
e transplantes.

O objetivo da ação, segundo ele, é in-
vestir na capacitação e no fortalecimento 

da rede brasileira de transplantes – sobre-
tudo em serviços localizados no interior do 
Sul e do Sudeste e em todos os estados das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Um dos critérios para que a unidade 
de saúde possa se candidatar a centro de 

referência, de acordo com informação da 
pasta, é fazer parte da rede pública ou 
ser uma entidade sem fins lucrativos que 
atenda de forma complementar e eficien-
te as regras do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Paula Laboissière
Agência Brasil

O transplante de pulmão registrou 
o maior aumento (100%), seguido pelo 
de coração (29%), de medula óssea 
(17%), de rim (14%), de córnea (13%) 
e de fígado (13%). No caso específico do 
transplante de córnea, seis estados con-
seguiram zerar a fila de espera: Acre, 
Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do 
Norte, Distrito Federal e São Paulo.

Dados do Ministério da Saúde in-
dicam que o número de doadores de 
órgãos também aumentou, passando 
de 997 em 2011 para 1.217 em 2012 
(22%).

da Saúde, Alexandre Padilha, o au-
mento de pacientes que necessitam 
de um novo rim tem relação direta 
com a prevalência de doenças como 
hipertensão e diabetes, que podem 
levar o órgão à falência.

Para o coordenador do Sistema 
Nacional de Transplantes, Heder Mu-
rari, o crescimento sustentado dos 
índices de transplantes realizados 
no país representa uma vitória do 
sistema público de saúde. “Esse é um 
dos programas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que realiza a equidade e 
a integralidade previstas na assistên-
cia”, disse.

O ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ressaltou que o crescimen-
to no número de doadores está di-
retamente ligado ao sentimento de 
confiança em um sistema público de 
transplantes. “A combinação desses 
dois passos é fundamental para que 
a gente mantenha esse crescimen-
to sustentado e é o que pode garan-
tir a ampliação dos transplantes e a 
redução da fila de espera no país”, 
destacou.
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Atenção à mulher
é deficiente no NE

Doença negligenciada
mata 500 mil por ano

Brasília – A atenção dada a 
mulheres que procuram os hospitais 
da rede pública de três capitais do 
Nordeste (Recife, Salvador e São Luís), 
após sofrer aborto ou em processo 
abortivo, é considerada deficiente de 
acordo com a pesquisa Qualidade da 
Atenção ao Aborto no Sistema Único 
de Saúde do Nordeste Brasileiro: O 
que Dizem as Mulheres?, divulgada na 
última quinta-feira.

O estudo foi baseado em ques-
tionário feito com 2.804 mulheres, 
com mais de 18 anos, e considerou as 
normas técnicas lançadas em 2005 
pelo Ministério da Saúde. 

As normas determinam o tipo 
de acolhimento, a orientação, os insu-
mos e ambientes físicos, a qualidade 
técnica e a continuidade do cuidado 
oferecido a mulheres internadas com 
quadros de abortamento ou compli-
cações dele decorrentes pelo sistema 
de saúde. Na pesquisa feita em hos-
pitais da rede pública do Recife, de 
Salvador e São Luís as mulheres rela-
taram que, entre os problemas, está o 
da falta de medicação para dor assim 
que chegam ao hospital. “Isso implica 
impor às mulheres sofrimento, an-
siedade e desconforto, com potencial 
risco para a saúde e para a vida”, diz 
a pesquisa. 

De acordo com a pesquisadora 
Sandra Valongueiro, da Universidade 
Federal de Pernambuco e uma das  
autoras do levantamento, as mul-
heres sofrem sem necessidade. “As 
mulheres que chegam em processo 
de abortamento nem sempre recebem 
analgésico antes e depois do pro-
cedimento. Ela chega com dor e espera 
por oito, doze horas para passar pelo 
esvaziamento uterino, e essa dor só é 
tratada durante o procedimento mé-
dico”, declarou. 

Rio de Janeiro – Cerca de 500 
mil pessoas, quase todas muito po-
bres, morrem anualmente de 17 tipos 
de doenças tropicais negligenciadas 
pelas autoridades nacionais e inter-
nacionais e pela indústria farmacêuti-
ca. A informação faz parte do relatório 
Combatendo a Negligência, documen-
to lançado na quarta-feira passada 
pela organização humanitária Mé-
dicos sem Fronteiras (MSF). Segundo 
o documento, é possível reverter esse 
quadro com estratégias inovadoras de 
diagnóstico e controle, desenvolvidas 
ao longo dos 25 anos de trabalho da 
organização na América Latina, África 
Subsaariana, Sul da Ásia e no Cáucaso.

O estudo foi apresentado du-
rante o 18º Congresso Internacional 
de Medicina Tropical e Malária e teve 
como foco o combate a três das en-
fermidades com menos investimentos 
por parte de doadores internacionais 
e dos países afetados: doença de 
Chagas, doença do sono e calazar, 
enfermidades altamente tratáveis 
e curáveis e causadas por parasitas 
Tritryps.

Para a consultora do MSF para 
doenças negligenciadas, Gemma Ortiz 
Genovese, que coordenou a produção 
do relatório, não há desculpas para 
que os governos não implementem 
e aumentem os programas e inves-
timentos em pesquisas para essas 
doenças.

“Essas três enfermidades são 
sempre excluídas de financiamento 
para pesquisa e desenvolvimento 
de novos medicamentos, porque 
alegam que é muito caro e difícil tra-
tar e que faltam ferramentas”, disse 
a especialista. “Nós demonstramos 
que essas três doenças matam as 
populações mais pobres e podem ser 
tratadas”, completou.  

ANS quer mais transparência
SErviçoS DE PlANoS DE SAúDE

Recusa de autorização para 
exame e cirurgia deverá ser 
feita por escrito

 

Brasília – Negativas 
de autorização para pro-
cedimentos médicos como 
exames, consultas e cirur-
gias deverão ser feitas por 
escrito pelas operadoras 
de planos de saúde, sem-
pre que solicitadas pelo 
usuário. É o que prevê 
proposta da Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS) submetida 
à consulta pública a partir 
de ontem.

A resposta deverá ser 
enviada pelas operadoras 
por correspondência ou 
meio eletrônico. Segundo 
a ANS, o objetivo é regu-
lamentar a prestação de 
informação aos benefici-
ários dos planos. “O tema 
também reflete uma pre-
ocupação demonstrada 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ)”, informou o 
órgão, em nota.

Comunicação
De acordo com a pro-

posta, as operadoras de-
verão informar o benefici-
ário - em linguagem clara 
e adequada e no prazo má-
ximo de 48 horas - o moti-
vo da não autorização do 
procedimento, indicando 
a cláusula contratual ou o 
dispositivo legal que justi-
fique a decisão. Nos casos 
de urgência e emergência, 
a comunicação deverá ser 
imediata.

Caso a operadora dei-
xe de informar por escri-
to os motivos da negativa 
de cobertura previstos em 
lei, sempre que solicitado 
pelo beneficiário, a mul-
ta prevista é R$ 30 mil. A 
consulta pública vai rece-
ber sugestões até o dia 26 
de outubro no site da ANS.

Foto: Divulgação

Resolução Normativa 
nº 259/2011 determina 
que a operadora é respon-
sável pela condução do 
beneficiário a outro muni-
cípio caso não exista insti-
tuição médica credenciado 
no local onde reside

Divulgado na última 
quarta-feira, pela Advocacia-
-Geral da União (AGU), que 
está assegurado na Justiça, a 
validade da norma da Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) que trata 
sobre o transporte de usuá-
rios de plano de saúde.

A Unimed Gurupi (TO) 
Cooperativa de Trabalho Mé-
dico pretendia afastar as dis-
posições da norma alegando 
que a ANS excedeu o poder 

ao editar norma impondo 
alteração unilateral dos con-
tratos e aumentando os cus-
tos da relação contratual.

Em contestação, a Pro-
curadoria Federal do Estado 
de Goiás (PF/TO) e a Pro-
curadoria Federal junto à 
Agência (PF/ANS) destaca-
ram que a resolução foi edi-
tada no âmbito da atribui-
ção regulatória e normativa 
conferida à ANS pelas Leis nº 
9.656/98 e nº 9.961/00. De 
acordo com as unidades da 
AGU, tais legislações garan-
tem aos usuários de planos 
privados de saúde benefícios 
de acesso e cobertura previs-
tos no regulamento do setor.

De acordo com os procu-
radores federais, a norma foi 

aprovada para estimular as 
operadoras de saúde a pro-
mover o credenciamento de 
prestadores de serviços nos 
municípios que fazem parte 
de sua área de cobertura e, 
com isso, garantir equilíbrio 
na relação de consumo esta-
belecida pelo contrato com o 
beneficiário.

Além disso, as unidades 
da AGU afirmaram que a ANS 
editou a norma após a reali-
zação de estudos técnicos e 
consulta pública em que so-
ciedade e agentes do setor 
puderam opinar sobre a nor-
mativa.

A Vara Única de Gurupi 
de Tocantins acolheu inte-
gralmente os argumentos 
da AGU e julgou improce-

dente o pedido da Unimed. 
“Não há irregularidade na 
expedição da Resolução, eis 
que decorrente do poder 
normativo próprio da ANS, 
e não há que se falar em 
violação ao princípio da ir-
retroatividade ou do ato ju-
rídico perfeito, mas sim na 
adequação da autora à nova 
disciplina regulamentada 
pela resolução”. 

Longas esperas por 
atendimento médico. Difi-
culdade para agendar uma 
consulta. Recusa na hora 
de contratar exames com-
plexos ou obter remédios 
caros. Eis algumas das prin-
cipais queixas de clientes 
insatisfeitos com planos de 
saúde.

Rio de Janeiro – Uma de-
cisão do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2), 
proferida em agosto passado, 
proíbe as operadoras de plano 
de saúde de exigir o preenchi-
mento da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID) em 
guias para exames e honorá-
rios médicos.

A prática foi considerada 
abusiva por ferir o princípio 
da privacidade e constituir 
obstáculo indevido para a uti-
lização dos planos contrata-
dos. Além disso, o Ministério 
Público Federal (MPF) argu-
menta que os exames servem 
justamente para elaboração 
dos diagnósticos.

O recurso para manter 
a exigência foi apresentado 
pelas operadoras Blue Life, 
Bradesco, Golden Cross e Sul 
América contra uma decisão 
de 2005 da 6ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro, que proi-
bia o preenchimento da CID 
nas guias. A decisão do TRF2 
abrange também as empresas 

Amil, Assim, Caarj, Dix, Geap e 
Marítima.

A Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fena-
Saúde) informa que não co-
menta decisões judiciais nem 
está apta a falar em nome de 
operadoras específicas, mas 
recomenda que as decisões da 
justiça sejam cumpridas.

De acordo com a Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), a Instru-
ção Normativa Nº 40, de 
abril de 2010, veda a exi-
gência do número da CID 
nas guias de exames, inclu-
sive modificando os formu-
lários, que não têm mais o 
campo para este fim.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Paciente pode optar por outro município

TRF2 proíbe a indicação de CID para exames 

Consumidor deve ficar atento ao reajustes

 Rio de Janeiro – O 
consumidor deve tomar 
certos cuidados ao con-
tratar um plano de saúde 
coletivo. No primeiro mo-
mento, os planos coletivos 
aparentam ser mais vanta-
josos que um plano indi-
vidual, por não exigir ca-
rência, mas podem acabar 
saindo mais caro. O alerta 
é do Instituto de Defesa 
do Consumidor (Idec).

O instituto chama a 
atenção para o fato de 
que a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar 
(ANS) não regula os rea-
justes dos planos coleti-
vos, somente dos indivi-
duais. Para a advogada do 
Idec, Joana Cruz, o gover-
no também deveria inter-
vir no mercado coletivo, 
que responde por cerca 
de 80% dos usuários de 
planos de saúde no país.

“Enquanto o índice 
de reajuste dos planos 
individuais,determinado 
pela ANS, será de até 
7,93%, os planos coletivos 
têm reajustes livres, dei-
xando os consumidores 
desamparados”, destacou 

a advogada, especializada 
em saúde suplementar.

Segundo Joana Cruz, 
ao buscar um plano cole-
tivo, o consumidor deve 
buscar saber os percen-
tuais de reajustes nos úl-
timos anos e de quanto 
deverá ser o próximo au-
mento, para não ser pego 
de surpresa com valores 
bem acima da inflação.

Prazo de carência
De acordo com a ANS, 

os reajustes dos planos co-
letivos não são regulados 
pela agência por tratarem-
-se de relações entre pes-

soas jurídicas (operadora 
e empresas, por exemplo), 
que têm grande poder de 
barganha e negociação, ao 
contrário do usuário indivi-
dual. Além disso, segundo 
a agência, a modalidade 
coletiva não exige prazo de 
carência, possibilitando ao 
usuário migrar para outra 
operadora que apresentar 
mensalidade menor.

Outro alerta do Idec 
é sobre os reajustes dos 
planos individuais acima 
da inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), o que 
acarretaria, a longo pra-

zo, um comprometimento 
cada vez maior da renda 
dos clientes. “Temos estu-
dos mostrando que, em 30 
anos, o plano de saúde vai 
absorver 50% da renda do 
usuário”, frisou a advoga-
da do instituto.

A ANS reconhece que 
os reajustes dos planos 
individuais são mais altos 
que o IPCA, porém argu-
menta serem abaixo do 
rendimento nominal mé-
dio do trabalhador e dos 
índices de variação de pre-
ços de produtos e serviços 
médicos, odontológicos e 
laboratoriais.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Longa fila e dificuldade 
para agendar consulta 
são principais queixas 
de beneficiários contra 
operadoras
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Incentivo à leitura
Agricultores do Semiárido vão receber minibibliotecas

Agricultores familiares de 
185 municípios de 14 Territó-
rios da Cidadania no Semiárido 
nordestino vão receber minibi-
bliotecas. Edital para escolha de 
entidades que vão ajudar a levar 
conhecimento a essas comunida-
des foi aberto em 17 de setembro 
e vai até 19 de outubro.

Podem ser parceiros órgãos 
ou entidades da administração 
direta e indireta, institutos fede-
rais de educação, ciência e tec-
nologia, associações de agricul-
tores, sindicatos, cooperativas 
rurais e outras entidades priva-
das sem fins lucrativos. A data 
limite para envio da documenta-
ção necessária é 20 de novembro, 
e o resultado será publicado em 5 
de dezembro.

As minibibliotecas vão incen-
tivar a leitura e a inclusão produ-
tiva de jovens, mulheres, agri-
cultores, assentados da reforma 
agrária e pescadores artesanais, 
na perspectiva da promoção do 
desenvolvimento sustentável no 
meio rural.

Conteúdos
O acervo de cada minibiblio-

teca é composto por 120 títulos 
de publicações impressas, com 
um exemplar de cada, oito CDs 
contendo 80 reportagens do pro-
grama Dia de Campo na TV e 160 
programas de rádio Prosa Rural, 
além de um kit expositor para 
acondicionamento destes produ-
tos. 

A iniciativa é uma parceria 
da Embrapa Informação Tecno-
lógica, Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome 
(MDS) e Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA) para so-

lucionar problemas que os agri-
cultores familiares enfrentam 
para produzir mais alimentos e 
para melhorar a qualidade des-
ses produtos, garantindo a segu-
rança alimentar e nutricional da 
família e ampliando a renda.

O acervo aborda tecnologias 
de baixo custo e de fácil aplicação 
pelos produtores. As minibliote-
cas são uma das estratégias do 
Plano Brasil Sem Miséria.

Segundo o coordenador-geral 
de Fomento à Produção para o Au-
toconsumo do MDS, Milton Nasci-
mento, o material fornece suporte 
para os técnicos e para a popula-
ção rural. “São informações técni-
cas básicas, que podem melhorar 
a produção e diminuir perdas, em 
linguagem acessível aos agriculto-
res familiares”, afirma. Serão sele-
cionados 175 projetos.

Outras regiões
De acordo com o gerente-

-geral da Embrapa Informação 
Tecnológica, Fernando do Ama-
ral Pereira, a expectativa para o 
próximo ano é a ampliação das 
chamadas para outras regiões do 
Brasil. A lista de cidades a serem 
contempladas nesta chamada 
pode ser conferida no edital.

O Plano Brasil Sem Miséria 
foi criado para romper barreiras 
sociais, políticas, econômicas e 
culturais que segregam pessoas 
e regiões. Entre outras coisas, vai 
identificar e inscrever pessoas que 
precisam e ainda não recebem o 
Bolsa Família. E ajudar quem já 
recebe a buscar outras formas de 
renda e melhorar suas condições 
de vida.

Programas públicos, como o 
Bolsa Família, a Previdência Ru-

ral, o Brasil Alfabetizado, o Saúde 
da Família, o Brasil Sorridente, o 
Mais Educação e a Rede Cegonha, 
vão ser ampliados e aperfeiçoa-
dos em todo o país, assim como 
as ações destinadas a ampliar o 
acesso dos mais pobres a bens 
e serviços públicos, incluindo 
água, luz e moradia.

Deserto populoso
O Semiárido brasileiro é um 

dos maiores, mais populosos e 
também mais úmidos do mundo. 
Estende-se por 868 mil quilôme-
tros, abrangendo o norte dos es-
tados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, os sertões da Bahia, Sergi-
pe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí 
e uma parte do sudeste do Mara-
nhão. Vivem nessa região mais 
de 18 milhões de pessoas, sendo 
8 milhões na área rural. A preci-
pitação pluviométrica é de 750 
milímetros anuais, em média. Em 
condições normais, chove mais 
de 1.000 milímetros. Na pior das 
secas, chove pelo menos 200 milí-
metros, o suficiente para dar água 
de qualidade a uma família de cin-
co pessoas por um ano.

Mas a chuva é má distribuí-
da física e temporalmente. Devi-
do às características climáticas 
da região, o Nordeste possui um 
dos maiores índices de evapora-
ção do Brasil, o que torna reser-
vatórios de água pouco profun-
dos inúteis em épocas de seca. 
Além disso, a água dos barreiros e 
açudes, baixadas onde se acumu-
la a chuva, é geralmente poluída 
e cheia de vermes. Essa água é 
responsável por grande parte 
das doenças do Sertão: amebía-
se, diarreia, tifo, cólera.

FOTO: Divulgação

Produtores familiares terão à sua disposição 120 livros, oito CDs do programa Dia de Campo na TV e 160 programas de rádios, um acervo que irá incentivar a leitura e a inclusão produtiva

A Superintendência Re-
gional do INSS no Nordeste e 
a Procuradoria Federal Espe-
cializada junto ao INSS na Pa-
raíba lançam, hoje, a cartilha 
“Previdência em Cordel”. O 
evento acontece a partir das 
10h na sede da Federação 
dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Fetag), localizada na 
Rua Rodrigues de Aquino, nº 
722, bairro de Jaguaribe.

A cartilha tem como ob-
jetivo dialogar com os traba-
lhadores rurais que represen-
tam 53% dos beneficiários do 
INSS na Paraíba. Por meio de 
uma linguagem acessível em 
que se utiliza da rima e do rit-
mo, o cordel da Previdência 
apresenta de forma clara e 
acessível informações impor-
tantes sobre direitos e deve-
res dos trabalhadores.

O lançamento da carti-
lha acontece integrado ao I 
Encontro Estadual de Jovens 
Trabalhadores Rurais na Pa-
raíba, promovido pela Fetag, 
com expectativa de público 
de mais 300 pessoas. A asses-
sora Jurídica da entidade, Ge-
ane Lucena, destaca que esse 
é um momento importante e 
lembra que a linguagem de 
cordel é apropriada e envol-
vente para dialogar o público 
rural. “O baixo índice de es-
colaridade no campo, muitas 

vezes impede que os traba-
lhadores rurais conheçam os 
seus direitos”, ressaltou.

Essa iniciativa da cartilha 
é pioneira no Brasil. Nasceu 
no Nordeste e está sendo 
lançada em várias cidades. 
João Pessoa é a primeira ca-
pital a lançar esse projeto. 
Segundo o gerente Executi-
vo do INSS em João Pessoa, 
José Antonio Cavalcanti, o 
serviço público tem cami-
nhado na perspectiva de di-
álogo, de acesso às informa-
ções e de reconhecimento 
dos direitos dos cidadãos. “O 
cordel é forma respeitosa de 
tratarmos os cidadãos que 
vivem no campo, valorizan-
do a sua identidade e a sua 
cultura.”, ressaltou.

Cordel explica regras da 
previdência aos produtores

Por meio de uma 
linguagem clara, 
a cartilha usa a 
rima e o ritmo 
para apresentar 
os direitos e os 
deveres dos tra-
balhadores



Centro de Convenções
ACONTECE HOJE E AMANHÃ  o primeiro grande 

evento no recém-inaugurado Centro de Convenções 
de João Pessoa, colocando a Paraíba como centro 
das atenções do turismo nacional.

Trata-se do 2º Festival de Turismo de João 
Pessoa que vai reunir mais de 500 agentes de via-
gens da região Nordeste e expositores do turismo 
nacional e internacional. Na programação paralela, 
destaque para o Fórum Acadêmico de João Pessoa 
e o Fórum Empresarial de Turismo de João Pessoa.

FOTO: Goretti Zenaide

Klimene e Beto Jurema já confirmaram presenças na nossa festa de 
outubro, ela está aniversariando hoje

FOTO:Goretti Zenaide

Sras. Palowa Borbore-
ma Arcoverde, Ângela 
Furtado e Luciana Sou-
za Pinto, empresários 
Leonardo Sousa e Sil-
va, Roberto Teixeira de 
Carvalho, Geísa Galvão, 
Roberto Teixeira de 
Carvalho, Manoel Rildo 
Claudino Braga e Alan 
Kardek Cavalcanti de 
Morais, advogado Hum-
berto Melo, assistente 
social Klimene Jurema 
e jornalista Abelardo 
Oliveira.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Sempre senti que 
viajar compensa 
qualquer custo ou 
sacrifício”

GEORGE MOORE ELIZABETH GILBERT

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Depois de aparecer mais 
curvilínea nos palcos e admitir 
que engordou mais de dez quilos, 
a irreverente cantora Lady Gaga, 
agora é a nova defensora do mun-
do plus size.

   Extravagante e irônica, como 
é seu jeito de ser, ela fez show em 
Paris, usando figurinos superlar-
gos, cheio de peles, disfarçando 
os quilos a mais. Entre os novos 
modelitos, um casaco da grife 
Comme des Garçons, que trazia 
o desenho de uma silhueta mais 
magra da cantora.

Zum Zum Zum
   A Comunidade Católica Nossa Senhora Menina, instalada em Tam-
bauzinho, ao lado do Espaço Cultural, promove hoje e amanhã  o II Vivendo a 
Vida em Cristo. A abertura será às 19h com louvor, testemunhos e adoração 
ao Santíssimo.
   O jornalista Wills Leal fará palestra amanhã na Academia Paraibana 
de Medicina durante a reunião científico-cultural de seus pares.

Amigas leais e aniversariantes de hoje: Palowa Borborema Arcoverde e Geísa Galvão

O SUCESSO DE BILHETERIA  “Intocáveis” vai ser 
o representante da França no Oscar 2013.

O filme francês mais visto do mundo, bateu os 
números do “O Fabuloso destino de Amélie Poulain”  
ao redor do mundo, atingindo a marca de 25  milhões 
de ingressos vendidos em vários países. Na França, 
ele só perde para a comédia “A Riviera não é aqui” 
e no Brasil, o longa já foi visto por mais de 300 mil 
espectadores. 

Para quem ainda não assistiu, o filme continua 
em cartaz no Cinespaço Mag Shopping.

Intocáveis no Oscar

Encontro das patronesses
FOI COM UM DELICIOSO e farto lanche, no Sonho 

Doce,  assinado por Yonne Pimenta que realizamos a reunião 
das patronesses da nossa festa de 16 anos de colunismo 
social que vai acontecer no próximo dia 20 de outubro.

Após 15 anos realizando a festa no Sonho Doce, desta 
vez ela vai acontecer na Bella Casa Recepções, no Bessa, 
onde a empresária Ignez Cunha e sua valorosa equipe pro-
metem arrasar na qualidade e atendimento.

O evento, como acontece todos esses anos, terá 
parte da renda revertida para a Associação Metropolitana 
de Erradicação da Mendicância que abriga idosos na Granja 
na Estrada de Cabedelo e crianças, filhas de empregadas 
domésticas, na creche no bairro de Tambauzinho.

FOI LANÇADO esta 
semana o superlivro de 
luxo que comemora os 
dez anos de Alber Elbaz 
à frente da marca Lan-
vin. Em edição limitada, 
encadernado à mão e 
com capa de gorgurão de 
seda branca, a obra pode 
ser encontrada na loja da 
marca em São Paulo.

Moda

   A boutique Maison Aparecida Farias mostrou sua coleção primavera 
verão em minidesfile no Sonho Doce, durante a reunião das Amigas para Sempre. 
Os modelos agradaram em cheio às convidadas do evento.

Show

      A MÚSICA “Beben-
do e Amando” criada 
pela dupla sertaneja 
Helder & Rodrigo para 
integrar uma das cam-
panhas publicitárias 
da cerveja Skol, aca-
bou virando título do 
CD que os cantores 
e compositores per-
nambucanos vão lançar 
hoje em João Pessoa. 
Será com um show 
às 22h no dancing bar 
Zodíaco, em Tambaú.

   Uma missa de ação de graças celebrada pelo padre Gercione Araújo 
seguida de lanche, ontem,  marcou a comemoração da Semana do Idoso na 
AMEM. 

   Thereza Madalena marcou para o dia 7 de dezembro sua tradicional 
festa “Nuit de Noël”. Será na Bella Casa Recepções.

Valorosas patronesses da nossa festa de 16 anos de colunismo: Céu, Risomar, Roziane, Stella, Ildenir, Helena, Auxiliadora, Carla, Irene, 
Tereza, Norma, Jozezilda, Tereza, Janeide, Conceição, Marletti, Morgana e Roberta

25 anos de dança
PIONEIRA NA DANÇA EM JOÃO PESSOA, a Sem 

Censura comemora hoje 25 anos de atividade, levando 
espetáculos memoráveis ao seu fiel público.

As festividades começam hoje com uma apre-
sentação do espetáculo Libertango, apenas para convi-
dados especiais e imprensa, no Teatro Paulo Pontes, do 
Espaço Cultural José Lins do Rêgo. A partir de amanhã, 
o espetáculo será aberto ao público em geral, a preços 
populares, ou seja, R$10,00 meia-entrada e R$20,00, 
a inteira.

“Um homem viaja o 
mundo à procura do que 
ele precisa e volta para 
casa para encontrar”
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Centro de Convenções 
sedia festival de 
turismo da capital
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Longas filas se forma-
ram ontem na reabertura das 
agências bancárias públicas 
e privadas, na Paraíba, após 
o retorno dos trabalhadores 
às atividades, devido ao fim 
da greve nacional deflagrada 
há nove dias.  Apenas os fun-
cionários do Banco do Nor-
deste do Brasil não voltaram 
ao trabalho. A categoria, com 
exceção do BNB,  aceitou a 
proposta de reajuste nos sa-
lários de 7,5%, acréscimo de 
8,5% no piso salarial e nos 
auxílios-refeição e alimenta-
ção (ganho real de 2,95%) e 
aumento 10% no valor fixo 
da regra básica e no limite da 
parcela adicional da Partici-
pação nos Lucros e Resulta-
dos.

O presidente do Sindica-
to dos Bancários da Paraíba, 
Marcos Henrique declarou 
ontem que houve avanços 
significativos, principalmente 
nos índices de reajustes, além 
de um ganho real no que diz 
respeito à contratação de 15 
mil bancários para reforçar 
os quadros da Caixa Econô-
mica Federal até o final de 
2013. “Tivemos conquistas 
também na cesta de alimen-
tação e também no quesito 
de segurança pública, pois 
estaremos estudando com os 
banqueiros um plano piloto 
de segurança para os bancos”, 
afirmou.

Em alguns Estados, a 
greve ainda permanece, uma 
vez que os trabalhadores 
não aceitaram a proposta 
apresentada pela Federação 
Nacional dos Bancos – Fe-
naban. “As conquistas dos 
bancários ainda estão longe 
da realidade do mercado, se 
levarmos em consideração 
os lucros dos bancos. Entre-
tanto, as circunstâncias não 
permitiam o prolongamento 
do enfrentamento com os 
banqueiros”, afirmou Marcos 
Henrique, acrescentando que 
“os bancários fizeram o me-
lhor que puderam para se-
rem atendidos pelos bancos. 
Entretanto, as circunstâncias 
são adversas para os traba-
lhadores, uma vez que os 
bancos são os maiores inves-
tidores do meio midiático e 

Com exceção do BNB, 
categoria aceitou
aumento de 7,5%

Bancos reabrem com longas filas
fim da greve

conseguem camuflar as suas 
verdadeiras intenções para a 
sociedade, jogando-a contra 
os bancários em greve”.

Os dias de greve não se-
rão descontados dos bancá-
rios. A reivindicação do Co-
mando Nacional era anistia, 
mas a Fenaban não aceitou e 
apresentou a mesma regra do 
ano passado de compensação 
até 15 de dezembro. Assim, os 
dias parados serão compen-
sados em, no máximo, duas 
horas por dia, de segunda a 
sexta-feira, exceto sábados, 
domingos e feriados. O que 
ultrapassar esse período não 
será considerado. A proposta 
também foi considera viável 
pelo presidente do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba.

Os prejuízos
Enquanto os bancários 

contabilizam os lucros, a po-
pulação, que ocupou ontem 
as agências bancárias do Es-
tado, reclamava dos prejuízos 
com o movimento grevista. 
“Fiquei com um dinheiro re-
tido sem poder movimentar 
devido a greve. Atrasei mui-
tos dos meus compromissos, 
inclusive deixei de viajar por 
falta de dinheiro, já que, o 
meu dinheiro só poderia re-
tirar na boca do caixa”, disse 
Ana Maria da Silva, residen-
te no Bairro de Tambiá, na 
capital. Ela se encontrava na 
enorme fila da agência do 
Banco do Brasil, na Praça 
1817, centro de João Pessoa.

Francisco de Assis Ave-
lino, residente, no Bairro da 
Torre, também não poupou 
críticas aos bancários. “Eles 
usam, abusam, lucram, con-
tam os dividendos e, nós 
ficamos a ver navio, contabi-
lizando apenas os prejuízos”, 
afirmou ele, acrescentando 
que “agora é ter que aguen-
tar as consequências”. Assis 
Avelino é correntista da Caixa 
Econômica e se encontrava 
na agência Cabo Branco, no 
centro da capital.

Os clientes que foram às 
agências bancárias ontem, 
no Estado, principalmente 
em João Pessoa, puderam fa-
zer depósitos, tirar dúvidas 
e quitar débitos. Envelopes 
de depósito em cheque e 
dinheiro eram encontrados 
com facilidade, diferente-
mente dos dias em que os 
bancários estavam em greve, 
já que os mesmos sumiram 
das agências. 
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Com o objetivo de 
fazer as crianças abrirem 
um sorriso às vésperas 
do Dia das Crianças, o 
Instituto Alana, fará nas 
principais capitais do país 
mais uma edição da Feira 
de Troca de Brinquedos. 
Em João Pessoa, a Feira 
acontecerá pela primei-
ra vez no Parque Arruda 
Câmara (Bica), perto do 
laguinho, no próximo dia 
6, a partir das 14hs, sob 
a organização do grupo 
Cantinho Pais e Filhos, 
com muita diversão. 

Segundo a organiza-
dora do evento, Vanessa 
Mekdec, a ideia é fazer 
com que cada criança 
leve um brinquedo para 
a feira e troque por ou-
tro, e os pais que quise-
rem dar uma ajuda ao 
evento, podem levar um 
brinquedo para doar na 
Feira e outro para que 
seu filho troque por ou-
tro. “Os brinquedos do-
ados na Feira de Troca 
de Brinquedos serão dis-
tribuídos entre crianças 
carentes da capital”, afir-
mou Vanessa.

A ideia é promover 

Capital sedia feira de troca de brinquedos
dia daS CriaNÇaS

um momento de reflexão 
sobre o consumo e esti-
mular o senso de comuni-
dade. Os brinquedos que 
não forem trocados tam-
bém serão doados. Além 
da troca de brinquedos, a 
feira oferecerá contação 
de história, música para as 
crianças e muita diversão 
em família.

Além de levar diver-
são às crianças a Feira de 
Troca de Brinquedos tam-
bém tem a finalidade de 
fazer um grande piqueni-
que bem saudável, ofere-
cendo muita alegria para 
a criançada, promovendo 
um momento de reflexão 

sobre o consumo e esti-
mular o senso de comuni-
dade entre família. Para 
os organizadores do even-
to ganhar um brinquedo 
é sempre gostoso. Afinal, 
ele traz a possibilidade de 
inúmeras brincadeiras no-
vas com os amigos ou mes-
mo sozinho. Um brinque-
do é um novo estímulo à 
imaginação e à diversão e 
não precisa ser novo para 
trazer esses bons senti-
mentos desde que esteja 
em bom estado. 

Com a finalidade de 
estimular a prática de tro-
cas, o Instituto Alana, que 
trabalha com questões 

relacionadas ao consumo 
infantil, propõe que, ao 
comemorar o próximo 
Dia das Crianças, os pe-
quenos de todo o Brasil 
se encontrem nas Feiras 
de Trocas de Brinquedos. 
Para participar a criança 
(juntamente com os pais), 
basta levar para o evento 
um brinquedo que já não 
usa tanto ou com o qual 
já cansou de brincar e, em 
troca, escolhe outro. Essa 
prática é conhecida como 
consumo colaborativo, ou 
seja, você conta com a co-
laboração dos outros. E a 
forma de “compra” não é 
o dinheiro.

Advogados e procurado-
res federais, além de magis-
trados e servidores da Justiça 
Federal na Paraíba, serão o pú-
blico-alvo do Treinamento do 
PJe (Processo Judicial Eletrô-
nico) a partir de segunda-feira 
(dia 1º) até o próximo dia 11 
de outubro, na sede da Seção 
Judiciária, na capital. O siste-
ma terá utilização obrigatória 
para as ações cíveis (ordiná-
rias, seus incidentes e conexas) 
a partir do dia 15, nas Varas da 
JFPB em João Pessoa.

O curso será ministrado 

no auditório da sede para ad-
vogados, nos dias 1 e 2 pela 
manhã, e para procuradores 
federais no dia 3, no mesmo 
horário. Já os magistrados re-
ceberão o treinamento no dia 
4, pela manhã, e os servidores 
nos demais dias. As aplicações 
do PJe serão apresentadas para 
240 advogados e para 120 pro-
curadores federais. O sistema 
abrangerá todas as fases pro-
cessuais, eliminando a utiliza-
ção de papel e proporcionando 
mais agilidade e segurança na 
tramitação dos feitos, já que 

esses dados serão armazena-
dos nos servidores de rede da 
SJPB, permitindo seu acesso 
pela internet. Para isso, o ad-
vogado ou procurador federal 
deve obter sua certificação di-
gital (assinatura eletrônica) e 
se cadastrar no sistema no link 
PJe, na página da JFPB. 

O processo de implan-
tação do PJe teve início em 
novembro de 2010, quando o 
sistema foi lançado de forma 
facultativa. Agora, a partir de 
15 de outubro, a virtualização 
será obrigatória, conforme 

Justiça Federal promove treinamento em JP
PrOCeSSO JUdiCiaL eLeTrÔNiCO

José Alves
zavieira2@gmail.com

A feira de troca de brinquedos será realizada no Parque Arruda Câmara (Bica), no dia 6

evento: Treinamento do PJe
data: 1, 2 e 3/10/2012
Hora: 8h30 às 12h
Local: Auditório da Justiça Fe-
deral na Paraíba
endereço: Rua João Teixeira de 
Carvalho, 480, Brisamar - João 
Pessoa/PB.

Serviço

determinação do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
e do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região.

FotoS: Evandro Pereira

Os clientes que foram às agências 
bancárias ontem puderam fazer 
depósitos, tirar dúvidas e realizar 
outros serviços



Centro de Convenções sedia 
festival de turismo da capital

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de setembro de 2012

A 2º edição do Festival 
do Turismo de João Pessoa, 
que acontece hoje e ama-
nhã (29),  abre as portas do 
novo Centro de Convenções 
e coloca a Paraíba em evi-
dência no turismo nacional. 
Nesta edição são espera-
dos cerca de 500 agentes 
de viagens locais, da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte 
e Ceará. Mais de 100 ex-
positores vão divulgar no-
vos destinos; companhias 
aéreas; empreendimentos 
hoteleiros, de alimentação, 
compras e lazer e serviços.

O evento é uma iniciati-
va dos empresários Cláudio 
Júnior e de Breno Mesquita 
e tem o apoio do Governo 
do Estado, por intermé-
dio da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), tra-
de, prefeitura da capital, 
Sebrae-PB, Fecomércio-PB, 
Convention & Visitors Bure-
au de João Pessoa e outras 
entidades. Confirmaram 
presenças os representan-
tes das principais agências, 
operadoras e consolidado-
ras do Nordeste; executivos 
e empresários de diversos 
segmentos do turismo na-
cional e internacional; re-
presentantes de destinos 
brasileiros, Argentina e Es-
tados Unidos, inclusive com 
a presença da Cônsul do 
EUA no Nordeste e mais de 
20 jornalistas brasileiros e 
latino-americanos.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, não tem dú-
vidas de que com o Cen-
tro de Convenções de João 

Evento acontece hoje 
e amanhã e vai reunir 
500 agentes de viagens

Pessoa e a realização da 
segunda edição do Festi-
val de Turismo na capital, 
a Paraíba vai ingressar no 
rol dos destinos voltados 
para eventos de negócio. “ 
O Governo do Estado não 
está medindo esforços na  
conclusão deste grande 
projeto. Temos a consciên-
cia do que o Centro de Con-
venções vai representar 
para a economia produtiva 
do turismo pessoense e da 
Paraíba”, declarou.

Programação
Hoje (28),  dia da 

abertura, os realizadores 
do festival  programaram 
para o auditório da Esta-
ção Cabo Branco, Ciência, 
Cultura e Artes uma  série 
de atividades: 1º Fórum 
Acadêmico de João Pessoa 
e o 2º Fórum Empresarial 
de Turismo de João Pessoa 
realizados pelo IESP e pelo 
Convention & Visitors Bu-
reau de João Pessoa. 

A expectativa é reu-
nir acadêmicos, políticos, 
empresários, executivos, 
agentes de viagens e gesto-
res do Turismo da Paraíba 
e da região Nordeste. Os 

eventos buscam dissemi-
nar iniciativas de sucesso 
e estimular o debate em 
torno das áreas privadas e 
públicas do turismo, como 
a capacitação profissio-
nal, inovação, tendências, 
oportunidades, sustenta-
bilidade e outros temas 
dentro da cadeia produtiva 
do turismo. Contribuin-
do socialmente, o evento, 
através do IESP, vai incluir 

a participação de alunos 
dos Cursos Técnicos de 
Nível Médio de Hotelaria 
e Eventos da Escola Esta-
dual Presidente Médici na 
programação paralela e na 
visitação ao festival.

Entre 9h e 16h, o Fó-
rum Acadêmico vai apre-
sentar duas palestras 
e artigos científicos. O 
tema “Qualificação Pro-
fissional e os Desafios do 

Crescimento do Mercado 
Turístico” será exposto 
por Vaniza Schuler (RS), 
consultora da Embratur 
e ex-diretora de Turismo 
de Negócios e Eventos do 
órgão.  Em seguida ocor-
re a palestra “Viajando 
pelo Fascinante Mundo da 
Qualificação Profissional: 
um Olhar Fotográfico para 
a Área do Turismo” com a 
profª  Nadja Pessoa Ama-

rante de Lima (PB), con-
sultora em RH e qualifica-
ção profissional. A tarde, 
o Fórum Empresarial vai 
receber novamente a con-
sultora da Embratur e a 
Dra Usha Pitts, cônsul dos 
Estados Unidos no Nor-
deste que já trabalhou nas 
embaixadas dos Estados 
Unidos em Viena, Roma, 
Havana, Moscou e na cida-
de do Panamá.

Mais de 100 
expositores 
vão divulgar 
novos destinos, 
companhias 
aéreas e 
serviços 
hoteleiros

João Pessoa tem 
59,45% de sua área verde, 
acima do índice nacional 
que é entre 14 a 35%. São 
cerca de 150 mil árvores 
localizadas apenas em cal-
çadas, canteiros centrais e 
praças urbanas da cidade, 
quantidade esta conside-
rada ainda pequena, care-
cendo de políticas públicas 
de arborização. Os dados 
são da Direção Regional 
Nordeste da Sociedade 
Brasileira de Arborização 
Urbana e da Diretoria de 
Paisagismo da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb-
-JP), com base em estudos 
feitos pela Universidade 
Federal da Paraíba e Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente.

Segundo Anderson 
Fontes, da Divisão de Bo-
tânica da Semam-JP e dire-
tor da Sociedade Brasileira 
de Arborização Urbana, o 
déficit de árvores na capi-
tal não se pode precisar, 
até mesmo porque se faz 

necessário um inventário 
qualiquantitativo. 

“Um pré-inventário 
realizado em 2007, em 941 
ruas das 7.333 existentes 
nos 65 bairros, o que cor-
responde apenas a 12%, se 
constatou a existência de 
15.384 árvores. Tomando-
-se como parâmetros esses 
números, chegamos à con-
clusão que a capital possui 
entre 120 a 150 mil árvores 
e que, para continuarmos 
entre as melhores cidades 
mais arborizadas do pla-
neta, é necessário que te-
nhamos mais plantios de 
árvores e cuidados com as 
que já existem”, disse ele.

Dentro desta atenção 
especial com as árvores 
espalhadas por toda João 
Pessoa, a Divisão de Paisa-
gismo da capital deu início 
ao trabalho de ultrasso-
nografia das árvores que 
possuem entre 80 e 100 
anos de vida. Cinquenta e 
três árvores já foram estu-
dadas pelos biólogos e a 
meta, até o fim do ano é 
que 300 tenham este ser-
viço avançado dentro do 
Programa “Poda Progra-

Área verde ocupa quase 60% do território da capital
ARBORIZAÇÃO

mada”. “Queremos saber 
a saúde vital das árvores. 
Se trata de um estudo das 
partes internas destas plan-
tas. É uma ultrassom destas 
árvores históricas”, afirmou 
Anderson.

Os Bancários e todos os 
bairros circunvizinhos (Jar-
dim Cidade Universitária, 
Anatólia, Cristo Redentor, 

Geisel, dentre outros) são 
os locais mais arborizados 
de João Pessoa, de acordo 
com o especialista Anderson 
Fontes. Manaíra, conforme 
os estudantes ambientais, 
é o local onde existem me-
nos árvores. “A zona sul da 
Capital é onde existem mais 
árvores, isto sem falar na 
Mata do Buraquinho, que é 

o local mais verde da cidade, 
com 575 hectares de mata 
atlântica”, garantiu.

No último dia 21 algu-
mas regiões do país come-
moraram o Dia da Árvore 
em razão da chegada da es-
tação Primavera. No Nordes-
te, esta data é comemorada 
na última semana de março. 
A diretora do Jardim Botâni-

co, em João Pessoa, Su-
ênia Oliveira, informou 
que no Nordeste, o dia 
21 não tem muita dedi-
cação ao Dia da Árvore 
porque o Nordeste co-
memora a data de forma 
antecipada no mês de 
março, mesmo assim, o 
Jardim Botânico esteve 
aberto das 8 às 17h para 
visitação pública.

As árvores são plan-
tas que possuem um 
caule lenhoso e são cons-
tituídas por raiz, caule, 
folha, flor, fruto e se-
mentes. São elas que nos 
fornecem o ar que respi-
ramos, além da madeira, 
das frutas e outros tipos 
de alimentos; também 
fornecem remédios; e a 
celulose, matéria-prima 
para a fabricação de pa-
pel. Em face das neces-
sidades dos homens em 
construir novas moradias 
e melhorar suas condi-
ções de vida, as árvores 
acabaram sendo alvo de 
destruição, pois grandes 
áreas foram desmatadas 
para a construção das ci-
dades.

João Pessoa tem cerca de 150 mil árvores localizadas apenas em calçadas, canteiros centrais e praças

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Festival do Turismo de João Pessoa abre as portas do novo Centro de Convenções e coloca a PB em evidência no turismo nacional
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Cooperar beneficia comunidade 
rural com sistema de irrigação

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de setembro de 2012

Mais uma comunidade 
rural do Litoral Sul da Paraíba 
recebeu materiais e equipa-
mentos necessários à instala-
ção de projetos de irrigação. 
Desta vez, a entrega foi na 
comunidade Sede Velha do 
Abiaí, em Pitimbu. Dezessete 
famílias foram beneficiadas. 
Dentro de 15 dias, a comu-
nidade Capim de Cheiro, no 
mesmo município, também 
deve receber os materiais. Ao 
todo, cerca de 80 famílias se-
rão atendidas somente este 
ano, em seis comunidades.

“Essa é uma solicitação 
antiga das comunidades, que 
tentavam de várias maneiras 
conseguir o material”, revelou 
o presidente da Associação 
dos Agricultores de Sede Ve-
lha do Abiaí, José Nascimento. 
“Com o projeto de irrigação, 
acreditamos que a produção 
vai melhorar”.  Na comuni-
dade, o sistema de irrigação 
vai apoiar as plantações de 
banana, mamão, inhame, 

Dezessete famílias de Sede 
Velha do Abiaí, em Pitimbu, 
foram beneficiadas

FOTOS: Divulgação

A Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural da Pa-
raíba (Emater Paraíba) completa 
57 anos de fundação, no próximo 
domingo. Hoje, a programação 
vai reunir autoridades do setor 
público agrícola e agricultores fa-
miliares para um café da manhã, 
na sede da Emater, em Cabedelo, 
a partir das 5h.

O Serviço de Extensão Rural 
da Paraíba foi fundado em 30 de 
setembro de 1955 com o nome de 
ANCAR-PB. Em 1976, por decreto, 
foi transformada em Emater Pa-
raíba. Neste período, a empresa 
se consolidou como uma entida-
de indispensável para o campo e 
apresenta um vasto currículo de 
serviços prestados.

Ao longo desses anos, a Ema-
ter tem priorizado a inclusão pro-
dutiva e social, com presença mar-
cante nas comunidades, visando 
consolidar a economia rural. A 
empresa define hoje, como prio-
ritária, a ação junto a agricultura 
familiar e executa seu trabalho 
centrado no desenvolvimento ru-
ral sustentável de base agroecoló-
gico.

Como um dos principais ór-
gãos executores da política agríco-
la do Estado, seguindo diretrizes 
da Secretaria do Desenvolvimen-
to Agropecuário e Pesca (Sedap), 
à qual é vinculada, a Emater está 
presente em todos os municípios 
paraibanos por meio de 223 escri-
tórios locais, 15 regionais e uma 
central.

História
Como Emater Paraíba, a ex-

tensão rural conheceu um dos 
períodos de maior expansão, com 
os recursos de manutenção e cus-
teio mantidos com os convênios 
realizados com a Agência Interna-
cional de Desenvolvimento BIRD. 
Foi na época dos Programas de 
Desenvolvimento Rural Integra-
dos – PDRIs,  que  caracterizou o 
Polonordeste. As execuções dos 
programas injetaram recursos fi-

Emater realiza encontro com agricultores
para comemorar 57 anos de fundação 

EXTENSÃO RURAL

nanceiros e humanos no Estado.
Pelo crescimento, e de acor-

do com os modelos gerenciais da 
época, a empresa vai se estrutu-
rando em PDRIs: Catolé do Rocha, 
Brejo, Seridó, Piranhas e Serra do 
Teixeira, além de outros progra-
mas. Assim a estatal era chamada 
a se engajar na “eficiência tecno-
lógica”. Estavam os extensionistas  
no  campo  de  braços  dados com  
os  chamados  “Pacotes  Tecnológi-
cos”, com a incumbência de trans-
feri-los aos agricultores e famílias e 
cumprir metas.

Força de trabalho
Atualmente, a Emater con-

ta com mais de 800 servidores de 
diversas áreas de conhecimento, 
presta assistência a aproximada-
mente mais de 100 mil agriculto-
res, pescadores, indígenas, quilom-
bolas, artesãos, mulheres e jovens 
rurais.

Segundo o IBGE, a Assistência 
Técnica Rural (ATER) gera impacto 
médio de 60% na renda dos agri-
cultores familiares e 30% na renda 
dos municípios. Durante as quase 
seis décadas de sua fundação, a 

Emater já trabalhou com o Clube 
4 S, Juventude Rural,  Mulher Ru-
ral, Multiplicador Rural, Biogás, 
Crédito Rural Orientado, Algodão, 
PDRIs,  Indústria Rural, Agroindús-
tria, Provárzeas, Armazenamento 
de Forragem, Hidroponia, Pescart. 
Também vem trabalhando com as 
culturas de cana-de-açúcar, organi-
zação rural, caprinocultura, bovi-
nocultura, avicultura, fruticultura, 
irrigação, economia doméstica, 
agricultura orgânica, entre outras 
atividades.

Vinculada à (Sedap), está con-
solidada como uma das principais 
executoras dos programas agríco-
las do Governo do Estado. “São 
57 anos de história, hoje atuando 
com desenvolvimento rural susten-
tável, sendo uma presença na vida 
do agricultor familiar. Mesmo em 
face da estiagem, a Emater conti-
nua operacionalizando projetos, 
com bom volume de recursos apli-
cados”, comentou o presidente 
Geovanni Medeiros.

Na avaliação dele, os agricul-
tores familiares voltaram a acre-
ditar nas ações do Governo do Es-
tado, que tem ajudado o homem 

do campo a crescer e prosperar 
profissional e economicamente 
com a criação de mais empregos e 
aumento de renda, o que tornou a 
vida no meio rural mais fácil e gra-
tificante. Neste ano, um destaque 
ficou com a realização de 190 Jor-
nadas de Inclusão Produtiva, que 
envolveu recursos da ordem de R$ 
43 milhões, com a efetiva partici-
pação dos agricultores familiares.

Outro destaque foi para o Sis-
tema de Gerenciamento de Infor-
mações e Atividades de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Sigater), 
hoje já reconhecido por outros Es-
tados. Trata-se de uma ferramenta 
criada pela Emater e tem por ob-
jetivo gerenciar o planejamento, 
a execução, o monitoramento e 
avaliação das atividades da em-
presa, bem como seu impacto na 
evolução de indicadores sociais e 
econômicos das famílias agriculto-
ras, a fim de compor um banco de 
dados da agropecuária paraibana. 
Proporciona ainda a elaboração de 
relatórios técnicos e gerenciais, as-
sim como a construção e análise de 
indicadores de desempenho para 
a agricultura familiar do Estado.

hortaliças e outras culturas.
Iolanda de Oliveira Mon-

teiro também espera a entre-
ga dos materiais com expecta-
tiva. Ela mora na comunidade 
Capim de Cheiro, que deve 
receber o sistema de irrigação 
até 15 de outubro. “A gente es-
pera algo desse tipo há anos 
e só agora nós conseguimos”, 
disse a agricultora. Ela tem 
quatro filhos e estima que a 
produção com o sistema de 
irrigação vai aumentar em 
50%. “Eu planto feijão, milho e 
hortaliça e não vejo a hora de 
cair em campo com essa nova 
realidade”.

Segundo o gestor do Pro-
jeto Cooperar, Roberto Vital, 
a entrega dos materiais de 
irrigação começou em junho 
deste ano. “A primeira comu-
nidade beneficiada foi o as-
sentamento Nova Vida, em 
Pitimbu. Agora, entregamos 
os produtos à Sede Velha do 
Abiaí. Partimos para entregar 
o sistema em Capim de Cheiro, 
Primeiro de Março, Taquara e 
Silva de Belém. Esta última 
comunidade no município de 
Rio Tinto”, declarou.

Polícia prende 
acusado de 
assassinato
em Guarabira

Um homem foi preso 
e uma adolescente de 16 
anos apreendida durante a 
Operação ‘Disque Denúncia 
197’, deflagrada ontem, na 
cidade de Guarabira, no Bre-
jo paraibano.  O trabalho foi 
realizado de forma conjunta 
entre policiais civis e milita-
res da região. 

Josinaldo Gomes dos 
Santos, o “Xuxo”, é acusado 
da morte do estudante Fe-
lipe Emanuel da Silva, 16 
anos, em maio deste ano. Já 
a adolescente foi flagrada 
tentando jogar embrulhos 
com drogas para dentro do 
Presídio Regional.

Segundo o delegado Lu-
ciano Soares, que comandou 
a operação, o principal obje-
tivo era dar cumprimento ao 
mandado de busca e apre-
ensão no bairro do Rosário, 
resultante de investigações 
policiais com base nas de-
núncias recebidas pelo 197. 

“O êxito dessa ope-
ração se deve à popula-
ção guarabirense, que tem 
contribuído com a polícia, 
fornecendo informações e 
ajudando a elucidar crimes 
como esse. A parceria tem 
dado certo e esse trabalho 
será contínuo”, afirmou o 
delegado regional. 

A operação recebeu esse 
nome para ressaltar a impor-
tância do serviço, que oferece 
segurança aos denunciantes e 
tem colaborado no combate à 
criminalidade em todo o Es-
tado. “Nossa determinação é 
que todas as denúncias rece-
bidas sejam apuradas e, as-
sim, possamos mostrar o re-
sultado à própria sociedade 
que colabora com a polícia, a 
partir do fechamento de bo-
cas de fumo, prisão de homi-
cidas entre outras ações de 
combate ao crime”, destacou 
o delegado geral adjunto An-
dré Rabelo. 

A operação contou com 
um efetivo de 12 policiais 
civis e oito militares, distri-
buídos em oito viaturas. 

Equipamentos vão levar irrigação a culturas de banana, mamão, inhame e hortaliças; produtores esperam, com isso, aumentar a safra

A diretoria da empresa reúne hoje autoridades e agricultores para um café da manhã em sua sede, na estrada de Cabedelo
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UEPB abre seminário hoje
PRÁTICA DOCENTE

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O vereador em fim de mandato Fernando Carvalho 
(PT do B) criticou, durante entrevista no rádio, a ausência de 
boa parte dos parlamentares durante as últimas sessões na 
Câmara Municipal de Campina Grande, mesmo com a Casa 
realizando apenas uma reunião semanal. 

l A CRíTICA
Carvalho, que não disputa a reeleição, também fez 

uma crítica ao eleitor. “Para o eleitor interessa que no dia 
que o filho ficou doente alguém conseguiu um atendimento 
ou ambulância. Lamento que nem no período eleitoral 
um cidadão que pretende se reeleger compareça às 
sessões”.

Boas vindas 
O novo bispo de Campina Grande, dom Manoel Delson 

Pedreira da Cruz, toma posse no fim de semana, substituindo 
dom Jaime Vieira da Rocha, que foi para o Rio Grande do Norte. O 
padre Márcio Henrique, administrador diocesano, prometeu um 
grande evento para a posse.

Último dia
Encerra-se hoje o prazo para os alunos inscritos no 

Vestibular 2013.1 da UFCG realizarem o pagamento do Guia de 
Recolhimento da União (GRU) necessário para a confirmação 
da inscrição. Com o fim da greve dos bancários, o pagamento 
poderá ser realizado nos caixas eletrônicos através de débito 
em conta do Banco do Brasil. 

Meia desistência
Após o insucesso na eleição para deputado federal em 

2010, e de não conseguir emplacar uma candidatura para 
prefeito, Fernando Carvalho desistiu de concorrer à reeleição 
e, em seu lugar, lançou a candidatura da filha, a advogada Alana 
Carvalho, filiada ao PRTB.

Festa
Dom Delson chega a Campina Grande neste sábado, numa 

comitiva que vem de Caicó – Rio Grande do Norte. Na Rainha da 
Borborema, o sacerdote será recebido por fieis e padres, e deverá 
seguir em carreata por diversas ruas da cidade. O evento terá apoio 
da STTP e do Sitrans.

Faltosos

Programação
Após a chegada, dom Manoel Delson Pedreira da Cruz 

concederá entrevista coletiva à imprensa no Colégio das Damas. 
De lá, segundo o padre Márcio, uma procissão sairá com destino 
à Catedral, onde uma missa será celebrada pelo arcebispo da 
Paraíba, Dom Aldo Pagotto.

Em alta
Estudos apontam que as vagas de recrutamento executivo 

para o Norte e Nordeste do país, regiões que apresentam forte 
crescimento econômico, acontecem com ágio.  Isso ocorre por que 
muitas vezes não há mão de obra local especializada na quanti-
dade suficiente para atender a demanda das empresas. 

Percentuais 
No caso dos profissionais mais técnicos, as empresas chegam 

a pagar 25% mais caro para enviá-los às regiões distantes do eixo 
Rio/São Paulo, centros de decisão do país. Já no caso das posições 
mais generalistas, voltadas à gestão, os salários chegam a até 40% 
mais caro.

“Enem sem Sisu”
A taxa de pagamento da inscrição é de R$ 15. Os 

candidatos que se inscreveram para o curso de Design ainda 
pagam o adicional de R$ 10. Este ano, o vestibular da UFCG 
continuará utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para a classificação de seus candidatos, mas não 
aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As provas do 
Enem acontecerão nos dias 3 e 4 de novembro.

A Universidade Estadual  
fez parceria com a Capes 
através do Parfor

FOTO: Duvulgação

Resultado final
A comunidade acadêmica do Gigantão da Prata concluiu, 

hoje, a culminância dos projetos elaborados e desenvolvidos 
durante todo ano de 2012 com apresentação de dois eventos: 
IV Encontro do Futuro Empreendedor e Sustentabilidade e 
Cidadania. O Encontro do Empreendedor encerra-se na manhã 
de hoje, e teve como objetivo fomentar e reconhecer iniciativas 
empreendedoras que estimulam o alunado.

Os profissionais da área 
de Pedagogia terão oportu-
nidade de ampliar as discus-
sões acerca da prática docen-
te a partir do 1º Seminário de 
Avaliação: aprofundando te-
orias e repensando a prática 
docente, que será realizado 
pela Universidade Estadual 
da Paraíba ao longo de todo 
o dia de hoje, no auditório da 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), em 
Campina Grande. 

Colocando em prática 
sua política de formação de 
Nível superior do professor 
de educação básica, a UEPB 
propõe a formação de educa-
dores reflexivos, focados na 
compreensão da realidade 
educacional da sociedade.

Implementado pela Co-
ordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Ensino 
Superior (Capes), através do 
Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação 
Básica (Parfor), em parceria 
com a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), o evento 
será direcionado a 474 pro-
fessores de educação básica 
em exercício, nos campi de 
Campina Grande, João Pes-
soa, Patos, Catolé do Rocha, 
Guarabira e Monteiro, fun-
cionando com duas turmas 
por campus.

Sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - Fiep -, em Campina Grande, local do evento

Com o objetivo de pro-
mover o diálogo entre os 
docentes e os discentes do 
Parfor, a fim de que haja 
aprofundamento teórico que 

oportunize conhecimentos 
pertinentes a uma prática 
pedagógica significativa, o 
seminário também busca 
avaliar o processo do curso 

de formação que se encon-
tra no seu segundo ano de 
efetivação, por meio da so-
cialização de experiências e 
saberes.

Programação

l Manhã
7h30: Recepção aos participantes
8h30: Apresentação cultural
9h: Abertura Solene
9h30: Palestra “Como Educar uma Geração que 
não Acredita em Educação” – palestrante: Pro-
fessor Ms. Rossandro Klinjey
Debate
12h: Almoço

l Tarde
14h: Socialização oral da produção dos docen-
tes/discentes do PARFOR :
Campus I – Campina Grande: Profª Silva Karla e 
discentes daTurma I

Campus III – Guarabira: Profª Mônica de Fáti-
ma e discentes da Turma I
Campus IV – Catolé do Rocha: Profª Benedita F. 
Arnaud e discentes da Turma I
Campus V – João Pessoa: Profª Elizângela Men-
donça e discentes da Turma I
Campus VI – Monteiro: Prof. José Joelson de Al-
meida e discentes da Turma I
Campus VII – Patos: Profª Tatiana Vasconcelos 
e discentes da Turma I
16h: Síntese do Seminário
16h30: Encerramento
Das 8h às 16h: Exposição científica
Produções escritas (banners) dos docentes e 
discentes da Turma I no hall da FIEP

Saúde, qualidade de vida e me-
lhora na autoestima. Esses são al-
guns dos benefícios que a Escolinha 
do Departamento de Educação Físi-
ca (DEF) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), proporciona à popu-
lação de vários bairros de Campina 
Grande que reservam dois dias da 
semana para se dedicarem à práti-
ca de atividades físicas. Atualmente, 
cerca de 320 pessoas, com faixa etá-
ria entre 38 a 65 anos, são assistidos 
pelo programa e participam das ati-
vidades na academia de ginástica e 
no parque aquático.

São 160 pessoas que formam 
as quatro turmas de musculação 
e mais 160 que compõe as quatro 
turmas de natação. Coordenado 
pela professora Anny Sionara, o 
“Laboratório Pedagógico: Saúde, 
Esporte e Lazer”, mudou os hábitos 
de muitas pessoas que hoje levam 
uma vida mais saudável com práti-
cas que contribuem para a longevi-
dade. As atividades físicas desenvol-
vidas na academia de musculação e 
na piscina são realizadas as terças e 
quintas-feiras nos períodos da ma-
nhã e tarde. Os adultos, e até pes-
soas da terceira idade, são assistidos 
por uma equipe formada por esta-
giários do DEF sob a supervisão do 
professor Roberto Coty Wanderley. 

No total, são 46 pessoas se 
exercitando no período da manhã 
e mais 60 à tarde. Em média, cada 
turma passa uma hora na acade-
mia, sempre assistida por um profis-
sional da área.

Aos 63 anos, Maria das Neves 
Ataíde de Lima, moradora do Jere-
mias, já participa do projeto há três 
anos. Ela conta que desde que pas-
sou a fazer exercícios físicos na aca-
demia notou uma melhora na sua 
qualidade de vida e na própria au-

toestima. Sempre sorridente, revela 
que se sente bem quando está nos 
aparelhos. Maria de Lúcia Oliveira 
Andrade, 58 anos, moradora do Je-
remias, está no projeto há dois anos, 
e também garante que os exercícios 
elevaram a sua autoestima. “Sem 
dúvida a gente se sente bem e com 
mais prazer para viver”, conta. 

A também dona de casa, Rosi-
lene Delfino Barbosa, 38 anos, mo-
radora do Pedregal, está há pouco 
mais de um mês participando das 
atividades de ginástica. Nesse curto 
período, ela já pode sentir os bene-
fícios das atividades, a garante que 
não pretende desistir. 

O professor Roberto Coty 
Wanderley explica que os adultos 
podem utilizar todos os aparelhos 
existentes na academia, sempre 
orientados por um estagiário do 
curso de Educação Física. Os apare-
lhos estão divididos em duas moda-
lidades: aparelhos cardiorrespirató-
rios e cardiomusculares.  

Coordenadora do programa, a 
professora Anny Sionara, conta que 
as turmas são formadas sempre no 
começo de cada semestre. A cada 
seis meses, a coordenação da esco-
linha abre mais matrículas e renova 
as dos veteranos. O programa assiste 
pessoas de vários bairros de Campi-
na Grande como Pedregal, Jeremias, 
Araxá, Serrotão, Bodocongó, Muti-
rão, Cuités, Ramadinha, Malvinas, 
Liberdade entre outros. 

Curso para as mães matriculadas
Saúde, cidadania, dignidade e 

geração de renda extra. As Escoli-
nhas do DEF extrapolaram as frontei-
ras da sala de aula, e hoje oferecem 
serviços gratuitos a comunidade. A 
coordenação do programa está com 
novidades. Ainda neste semestre se-

rão abertas inscrições para o curso 
que ensinará as mães matriculadas 
na Escolinha a aprenderem a fabri-
car material de limpeza como deter-
gente e amaciante. 

De acordo com a professora 
Anny Sionara, o curso será implanta-
do graças a uma parceria que o curso 
de Educação Física fará com o curso 
de Serviço Social. A proposta é abrir 
inicialmente 80 vagas sendo que as 
mães que têm filhos matriculados na 
Escolinha terão prioridade.  

A Escolinha 
A Escolinha de Futebol do Curso 

de Educação Física da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) tem pro-
porcionado aos alunos aliar à vivên-
cia teórica a prática, desenvolvendo 
atividades físicas gratuitamente à 
comunidade. Em 12 anos de exis-
tência, mais de 10 mil alunos, entre 
crianças, jovens, adolescentes e adul-
tos passaram pelas Escolinhas do 
DEF que mantém acesa a chama da 
dignidade e do respeito ao direito 
da pessoa humana.

Destinado a estudantes de esco-
las públicas, alunos e filhos de pro-
fessores da UEPB, a Escolinha abre 
em média, 700 vagas por semestre. 
A maioria de bairros poucos assisti-
dos socialmente pelos poderes pú-
blicos. Este ano, conforme explicou a 
professora Anny, a procura superou 
as expectativas e a coordenação do 
programa teve que abrir mais 200 
vagas, totalizando 900 crianças e 
adolescentes matriculados nas diver-
sas modalidades esportivas ofereci-
dos pela DEF.

Com o intuito de fazer do es-
porte instrumento de inserção 
social, o programa conta com as 
modalidades, Futebol de Campo, 
Natação, e Tênis de Mesa.

Pais de alunos das Escolinhas do 
DEF são beneficiados com as aulas

MuSCulAçãO E NATAçãO



Secretário da prefeitura exonerado 
DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES

Alexandre Urquiza, da 
Transparência, pediu 
afastamento do cargo 
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Onze PECs estão 
encalhadas na AL 
desde o ano passado
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 9h, parti-
cipa de reunião com assessoria 
jurídica. Às 14h30, faz panfleta-
gem, no bairro Castelo Branco. 
Às 19h, participa de plenária de 
apoiadores na sede do partido.  

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato, às 8h, visita 
o Mercado de Miramar. Às 9h, 
visita a Comunidade Tito Silva, 
em Miramar. Às 13h, participa de 
debate numa emissora de rádio. 
Às 16h30, realiza caminhada, 
na comunidade Santa Emília 
de Rodat/Saturnino de Brito, 
com concentração próximo ao 
cemitério da Boa Sentença. Às 
19h30, tem reunião no Altiplano.

Às 6h, faz adesivagem no 
cruzamento da Avenida Beira 
Rio com a Avenida Ruy Barbosa, 
na Torre. Às 12h45, participa de 
debate. Às 16h, faz caminhada 
das mulheres, no Centro, com 
concentração no Ponto de Cem 
Réis. Às 18h30, faz caminhada 
no Jardim Veneza, com concen-
tração na Rua Martinho Lutero.

Das 9h às 11h, grava o 
Guia Eleitoral. Das 12h45 às 15h, 
participa de debate. Das 14h às 
17h, faz adesivagem no Pavilhão 
do Chá. Às 19h, assina Termo 
de Compromisso do Projeto de 
Mobilidade Urbana para Inclu-
são da Região Sul na Paróquia 
Santíssima Trindade. Às 16h, faz 
caminhada em Cruz das Armas.

A candidata não informou 
as atividades do dia.

O candidato, às 8h, par-
ticipa de reunião com a co-
ordenação de campanha. Às 
13h, participa de debate numa 
emissora de rádio. Às 17h, tem 
reunião no Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais da PB, no 
auditório do CORE. Às 18h, faz 
caminhada, no Miramar, com 
concentração Praça Tito Silva.

O candidato, às 8h, faz 
caminhada em Mangabeira, com 
concentração próximo à Uni-
med. Às 11h, assina Termo de 
Compromisso sobre a Adoção 
de Políticas Públicas de Preven-
ção e Erradicação do Trabalho 
Infantil. Das 13h às 15h, participa 
de debate. À noite, faz visitas 
no Castelo Branco.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estela Bezerra 
(PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

O secretário da Trans-
parência Pública da Prefeitu-
ra de João Pessoa, Alexandre 
Urquiza, pediu exoneração. 
Em nota enviada ontem à 
imprensa, o gestor alega que 
foi o “escolhido nesta reta fi-
nal de campanha”. Ele se re-
fere às denúncias que foram 
veiculadas nos últimos dias, 
pelos meios de comunica-
ção, mostrando o nome de 
sua filha como beneficiária 
do Programa Bolsa Família, 
além da contratação de vá-
rios parentes de primeiro e 
segundo graus pela prefeitu-
ra da capital.

A prefeitura também 
enviou uma nota à imprensa 
informando sobre a saída de 
Urquiza. O prefeito de João 
Pessoa, Luciano Agra, rece-
beu uma carta com o pedido 
de exoneração de Urquiza, se-
gundo informa a nota. O texto 
informa ainda que os motivos 
alegados pelo secretário te-
riam sido de natureza polí-
tica. Luciano Agra também 
comunicou que ainda não 
escolheu um substituto para 
ocupar a vaga deixada na Se-
cretaria de Transparência.   

“Fui escolhido como 
alvo nesta reta final de cam-
panha com o único objetivo 
de atingir a administração do 
prefeito Luciano Agra. Não 
importam as declarações 
e explicações que eu tentei 
prestar sobre todos esses 
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O Diário da Justiça de 
ontem publicou decisão do 
ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal 
Federal, negando seguimen-
to ao recurso interposto 
pelo Diretório Nacional do 
Partido dos Trabalhadores 
para reaver a aliança com 
o Partido Progressista, da 
prefeitável Daniella Ribeiro, 
em Campina Grande. A ação 
pretendia reformar senten-
ça prolatada pelo juiz da 5ª 
Vara Cível de Campina Gran-
de, que tornou sem efeitos os 
encaminhamentos emana-
dos do encontro dos delega-
dos petistas da cidade, que 
resolveram pôr fim à aliança 
com o PMDB, que perdurava 

desde o segundo turno das 
eleições de 2004, para ade-
rir à candidatura de Daniella. 
Respaldada na decisão da 
Justiça Comum, a Justiça 
Eleitoral impugnou a aliança 
e validou a candidatura do 
petista Alexandre Almeida.

Na apreciação do re-
curso, Lewandowski ressal-
tou que os advogados do PT 
apresentaram uma Arguição 
de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF), 
instrumento que, de acordo 
com o ministro, não seria 
cabível. “Não se pode, des-
sa forma, ampliar o alcance 
da ADPF, sob pena de trans-
formá-la em verdadeiro su-
cedâneo ou substitutivo de 
recurso próprio, ajuizado 
diretamente perante o órgão 
máximo do Poder Judiciário 

brasileiro”, declarou, na sen-
tença.

O ministro ainda res-
saltou que tramita em ou-
tras instâncias recursos do 
PT e do PP a respeito da 
mesma matéria. “Mostra-
-se evidente a pretensão de 
se trazer as referidas con-
trovérsias ao exame desta 
Corte, utilizando esta ação, 
neste momento, como ver-
dadeiro sucedâneo dos re-
cursos pertinentes e efica-
zes já interpostos, inclusive 
perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, que se encontram 
pendentes de julgamento, 
o que afasta esse relevan-
te instrumento de controle 
concentrado de constitu-
cionalidade de seus objeti-
vos primordiais”, ponderou 
Lewandowski. Diante desse 

entendimento, o magistra-
do determinou o arquiva-
mento do processo, de for-
ma que a esperança do PT 
Nacional e do PP de Cam-
pina Grande volta-se para o 
TSE, onde não há previsão 
de julgamento.

Adesões 
A deputada estadual 

Daniella Ribeiro (PP), candi-
data a prefeita da coligação 
“Pra Campina crescer em 
paz”, recebeu a adesão do ex-
-deputado Álvaro Gaudêncio 
Neto e do ex-vereador Bruno 
Gaudêncio. Primos, os dois 
são filiados ao PMDB, mas 
garantiram que vão pedir 
desfiliação da legenda e já 
apareceram no palanque de 
Daniella em eventos de cam-
panha na cidade. 

O Governo já enviou à 
Assembleia Legislativa - e o 
plenário deve votar nos pró-
ximos dias - um projeto de lei 
criando a Secretaria Executi-
va da Pesca, cujas atividades 
estão atualmente inseridas 
na Secretaria de Estado da 
Agricultura. A nova secretaria 
vai começar estruturada com 
seis cargos.

A primeira apreciação se 
dará no âmbito da Comissão 
de Constituição e Justiça que, 
através do seu presidente, 
deputado Janduhy Carneiro 
(PEN), vai designar o relator 
que ficará responsável pela 
emissão de parecer e pela de-
finição de uma data para apre-
ciação e votação da matéria.

O parlamentar lembrou 
que essa matéria ainda se 
encontra na Secretaria Le-

gislativa e deverá entrar em 
pauta dentro do mais breve 
possível, numa das primei-
ras reuniões da Comissão de 
Constituição e Justiça logo de-
pois das eleições.

Pelo projeto do Gover-
no, a lei que definia a estru-
tura e funcionamento das 
Secretarias afins passarão a 
contar com outra redação. A 
de Estado do Governo, a de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico e a dos Recursos 
Hídricos, do Meio Ambiente e 
da Ciência e Tecnologia serão 
dirigidas por um secretário, 
auxiliado por dois secretários 
executivos. A Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária ficará sendo 
dirigida por um secretário, 
auxiliado no caso por três se-
cretários executivos.

Urquiza foi alvo, nos últimos dias, de denúncias sobre irregularidades envolvendo familiares

STF rejeita ação para validar aliança
PT/PP EM CAMPINA GRANDE Chega à AL projeto que 

cria Secretaria da Pesca
Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) registrou 1.758 
denúncias que se trans-
formaram em processos 
referentes a irregulari-
dades na propaganda 
eleitoral desde o início 
de julho até ontem. Os 
processos foram contabi-
lizados nas 77 zonas elei-
torais do Estado. Na lista 
das irregularidades mais 
recorrentes estão pedi-
dos de direito de reposta 
em virtude dos Guias Elei-
torais da televisão, falha 
na comunicação virtual, 
especialmente nas redes 
sociais, além infrações na 
propaganda de rua.

A propaganda elei-
toral está permitida des-
de o dia 6 de julho – data 
em que o TRE-PB come-
çou a contabilizar os pro-
cessos. As normas que os 
candidatos, coligações e 
partidos políticos devem 
obedecer estão regula-
mentadas na Resolução 
nº 23.370 do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). 

O secretário-geral 
do TRE-PB, Leonardo Lí-
vio Ângelo Paulino, ex-
plica que, este ano, hou-
ve aumento da demanda 
no registro dos proces-
sos por irregularidades 
na propaganda. “A Lei 
Complementar 135/2010 
trouxe novas hipóteses 
de crimes eleitorais. As-
sim, os candidatos criam 
mais meios para burlar a 
lei e, consequentemente, 
acabam realizando as in-
frações. A cada eleição, 
os candidatos se aprovei-
tam de uma ferramenta 
nova para driblar a legis-
lação”, disse.

No maior colégio 
eleitoral do Estado, João 
Pessoa, foram 280 pro-
cessos que chegaram às 
mãos dos juízes eleito-
rais. Deste total, mais 
de 90% são de irregu-
laridades apontadas na 
propaganda de mídia. 
De acordo com o juiz 
Inácio Queiroz, respon-
sável pela propaganda 
de mídia e pela 1ª Zona 
Eleitoral, são 260 repre-
sentações que se trans-
formam em processos. 

Justiça instaura mais 
de 1,7 mil processos

PROPAGANDA IRREGULAR

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

fatos”, lamentou Urquiza na 
nota emitida à imprensa.

O que desencadeou a 
demissão do secretário foi 
uma série de denúncias en-
volvendo parentes que te-
riam sido beneficiados com 
contratações na prefeitura e 
programa do Governo Fede-
ral. A primeira denúncia deu 
conta de que a filha, Vanessa 
Gonsalves Urquiza de Sá, es-
taria cadastrada no Bolsa Fa-
mília, programa do Governo 
Federal destinado às pessoas 
de baixa renda. Em seguida, 
foi constatado que a esposa 
de Urquiza, Adriana Gonsal-
ves Urquiza de Sá; o filho, Vi-

nicius Gonsalves Urquiza de 
Sá; o genro, James de Lima 
Guimarães; e a prima, Virgí-
nia Elisabeth de Sá Serrano, 
foram contratados pela pre-
feitura de João Pessoa.

Na rede
Na tarde da última quar-

ta-feira, antes do pedido de 
exoneração, foi publicado no 
twitter do prefeito Luciano 
Agra um pedido para que 
Urquiza entregasse o cargo. 
Num outro texto, logo em 
seguida, o prefeito informa-
va que o secretário seria re-
compensado pela decisão.

Horas depois, o prefeito 

informou, em nota à impren-
sa, através da Secretaria de 
Comunicação, que o twitter 
havia sido invadido por ha-
ckers. Também informou 
que o caso seria encaminha-
do à Polícia Federal para fa-
zer uma investigação. 

Ontem, durante entrevis-
ta a uma rádio local, o prefeito 
informou que não descartava 
a possibilidade de uma pessoa 
ter utilizado a senha do twit-
ter, indevidamente, para pos-
tar o conteúdo publicado. Ele 
declarou que assessores que 
trabalham diretamente com 
ele sabem o número da conta 
na rede social.



PECs encalhadas na Assembleia
desde o ano passado
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A Assembleia Legisla-
tiva está com a pauta pra-
ticamente zerada e com a 
Comissão de Constituição e 
Justiça completamente em 
dia mas, apesar da pressão 
de alguns parlamentares, 
não finaliza a apreciação e 
votação das 11 Propostas 
de Emenda Constitucional 
(PECs) que estão encalha-
das desde o ano passado, 
porque não consegue reu-
nir as comissões especias.

“Acho que esse tipo de 
matéria vem se acumulan-
do muito e o Poder Legisla-
tivo precisa adotar alguma 
posição porque se trata de 
matérias importantes e de 
grande interesse para a po-
pulação”, lamentou e ape-
lou o deputado estadual 
Raniery Paulino (PMDB), 
que, na sessão ordinária 
de quarta-feira passada, 
chegou a ocupar a tribuna 
da Casa para um discurso 
dedicado exclusivamente a 
essa questão.

Autor de duas PECs 
que tramitam desde 2011, 
e também da última apro-
vada esta semana pela Co-
missão de Constituição e 
Justiça - justamente a que 
trata da retirada de idosos 
e doentes da fila de preca-
tórios do Estado -, Raniery 
diz que, se essa situação 
de acúmulo perdurar, os 
parlamentares vão ter de 
parar a elaboração desse 
tipo de proposição, tendo 
em vista que não adianta 
elaborar matérias que não 
terminam plenamente a 
sua tramitação.

O acúmulo das PECs 
é provocado pelo fato de o 
Regimento da Casa obrigar 
que, depois de apreciadas 
e aprovadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça, 
antes de encaminhadas ao 
plenário, elas sejam tam-
bém apreciadas por uma 
comissão especial. Essa co-
missão, também segundo o 
Regimento, pode até apre-
ciar mais de uma Proposta 
de Emenda à Constituição.

A preocupação de Ra-
niery e de outros parlamen-
tares, no entanto, é que das 
11 PECs acumuladas desde 
2011, nem todas têm ainda 
comissão especial designa-
da, e o que é pior: as que já 
têm estão encalhadas por-
que os sete membros não 
conseguem achar tempo 
para fazer uma reunião.

O problema vem to-
mando corpo e os motivos 
já estão sendo até mesmo 
atribuídos a duas questões. 
A primeira relacionada ao 
período eleitoral, que afasta 
e dispersa demais os parla-
mentares de suas funções; e 
a segunda seria a complica-
ção de maioria duvidosa na 
base aliada, problema que, 
antes da atual legislatura, 
só chegou a se registrar no 
período do segundo Gover-
no de Tarcísio Burity.

No final das contas, as 
PECs são apresentadas, mas 
não chegam a plenário por 
falta de apreciação nas co-
missões especiais.

Matérias precisam 
ser apreciadas por 
comissões especiais

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com 

A Proposta de Emenda 
à Constituição mais antiga 
e que tramita sem solu-
ção na Assembleia desde 
março do ano passado foi 
apresentada pelo deputado 
estadual e hoje candidato a 
prefeito da capital, Luciano 
Cartaxo (PT).

É polêmica porque pro-
põe que, a exemplo dos Tri-
bunais e do Ministério Pú-
blico, a Defensoria Pública 
passe também a receber uma 
percentagem do orçamento 
do Estado. Ela foi seguida pe-
las PECs de Raniery Paulino 
(PMDB) e de Antônio Mine-
ral, que são de agosto e de 
setembro de 2011 e que que-
rem, respectivamente, alte-
rar o artigo 5 da Constituição 
e obrigar o Estado a promo-
ver assistência em favor de 

doentes, carentes e também 
desabrigados.

Também de setembro do 
ano passado, há outra PEC de 
autoria do deputado Adriano 
Galdino (PSB), hoje na Secre-
taria de Governo, que é na 
mesma direção da anterior-
mente apresentada pelo de-
putado Antônio Mineral.

De março deste ano, há 
duas PECs acumuladas e 
de autorias dos deputados 
Wilson Braga (PMDB) e Vi-
turiano de Abreu (PSC). A 
deste sugere acréscimo de 
mais um artigo na Consti-
tuição e a de Wilson Braga 
Braga é mais polêmica por-
que defende a vedação de 
nomes de pessoas que não 
tenham ficha limpa para o 
exercício de cargos públi-
cos no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo es-
taduais.

Ainda de março deste 
ano, outra assinada por Vi-
turiano de Abreu tentando 
regrar a criação de um fun-
do para o desenvolvimento 
Econômico e Social, com re-
cursos oriundos da explora-
ção de petróleo e, de abril, a 
primeira que foi apresentada 
pela deputada Gilma Germa-
no (PPS) tratando da con-
cessão e fixação de prazo da 
licença gestante. 

No mês de maio, veio a 
segunda de Raniery Paulino 
obrigando o Governo a di-
vulgar e cumprir o Programa 
de Metas do Estado e, esta 
semana, ele completou a ter-
ceira, que trata da retirada 
de idosos e doentes da fila de 
precatórios do Estado.

Já foram encaminhadas 
para sanção ou veto do gover-
nador Ricardo Coutinho (PSB) 
as sete principais matérias 
apreciadas e aprovadas pela 
Assembleia Legislativa do Es-
tado durante a realização do 
último esforço concentrado 
dos deputados.

Uma das matérias é o 
projeto do deputado Vituriano 
de Abreu (PSC) estabelecendo 
a obrigatoriedade para que 
sejam disponibilizadas no site 
do Departamento de Trânsito 
do Estado da Paraíba (Detran) 
todas as informações relativas 
aos processos administrativos 
decorrentes de infrações de 
trânsito aplicadas aos condu-
tores de veículos do Estado.

“Acho que essa matéria é 
de grande importância para 
os condutores de todos os ti-
pos de veículos que circulam 
na cidade e nossa expectativa 
é no sentido de que a matéria 
seja sancionada sem proble-
mas”, comentou o deputado.

Entre as matérias há 
também duas de autoria da 
deputada Gilma Germano 
(PPS), uma delas relacionada 
à proibição do tratamento dis-
criminatório às gestantes que 
participam de concursos pú-
blicos de provas ou de provas 
e títulos no âmbito da admi-

nistração estadual e a que ins-
titui o disque-denúncia contra 
maus-tratos de animais.

A parlamentar antecipou 
que, antes mesmo de aprecia-
da pela comissão, a matéria 
que trata de maus-tratos con-
tra animais foi tema de ampla 
discussão com parlamentares 
do Governo e das oposições, 
chegando ao plenário sem 
qualquer tipo de contestação.

“Acho que o governador 
vai sancionar as duas porque 
são matérias de grande inte-
resse da população, especial-
mente no que se refere às ges-
tantes que não podem sofrer 
discriminações em nenhuma 
condição”, afirmou a deputada.

Uma matéria encaminha-
da ao Governo é do deputado 
estadual Tião Gomes (PSL) e 
se refere à denominação de um 
ginásio no município de Areia, 
e as duas últimas estão relacio-
nadas à cultura musical e são 
assinadas pelo deputado esta-
dual Raniery Paulino (PMDB).

Um dos projetos defende 
o reconhecimento como ma-
nifestação cultural a música 
e os eventos gospel e o outro 
propõe uma regulamentação 
para a oferta de serviços do 
tipo “couvert artístico” nos 
estabelecimentos comerciais 
que oferecem música ao vivo.

Trinta leis em vigor na 
Paraíba, que defendem os di-
reitos dos idodos e lhes garan-
tem qualidade de vida, foram 
conquistas da Assembleia Le-
gislativa nos últimos anos. 

Leis como 6.166/95, do 
ex-deputado Zenóbio Tosca-
no, que estabelece desconto 
de 50% nas entradas de ci-
nemas, teatros, casas de sho-
ws, estádios e ginásios de es-
portes para os maiores de 60 
anos. Já as leis 6.797/99, da 
deputada Olenka Maranhão, 
e 7.363/03, do ex-deputado 
Fábio Nogueira, dão prio-
ridades à tramitações dos 
processos administrativos e 
judiciais, respectivamente. 

Todas estas leis estão dis-
poníveis na coletânea de leis 
produzida pela Secretaria Le-
gislativa da ALPB, que inclue 
ainda o Estatuto do Idoso e 
leis federais que falam sobre o 
assunto. Segundo o presiden-
te da ALPB, deputado Ricardo 
Marcelo, a Assembleia sem-
pre tem procurado desenvol-
ver ações para os idosos, seja 
através de sessões especiais, 
audiências públicas ou ativi-
dades da Associação do Poder 
Legislativo (APPL) ou Divisão 
de Psicologia (Dipsi).

Raniery: 3 matérias na “fila de espera”

Projetos seguem para 
análise do Executivo

Deputados 
comemoram 
leis em defesa 
dos idosos

João pessoa é galinha dos 
ovos de ouro da disputa

zeeuflavio@gmail.com
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A Paraíba tem, atualmente, 2.865.819 eleitores, 
segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), obtidos a 
partir de coleta de títulos do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). Desse total, 34,48 por cento se concentram nas 
cidades de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, 
Bayeux e Patos. 

Estes são os cinco maiores colégios eleitorais da 
Paraíba. João Pessoa, sozinha, tem 16,75 por cento do 
eleitorado, enquanto Campina Grande fica com 9,77% 
do eleitorado paraibano. Santa Rita tem 3,12% dos 
eleitores, Bayeux 2,47% e Patos 2,36% dos eleitores do 
Estado. 

Não resta a menor dúvida que as lideranças 
políticas da Paraíba participam das eleições municipais 
de olho em 2014. Por isso, têm dado preferência a 
participar de comícios, passeatas e arrastões de seus 
candidatos nesses municípios. 

João Pessoa é uma vitrine. Por isso, há uma 
espécie de guerra declarada entre o governador Ricardo 
Coutinho (PSB), o senador Cícero Lucena (PSDB), José 
Maranhão (PMDB) e pessoal do PT e PPS. Todos sabem 
o peso que terá uma disputa em 2014 com o candidato 
tendo o prefeito da capital como aliado. 

Não sei se o leitor já prestou atenção a uma 
coisa: o governador Ricardo Coutinho começou a 
aparecer mais no Guia Eleitoral de Estela Bezerra 
(PSB), Cícero Lucena botou Cássio na campanha 
e, de quebra, ainda trouxe lideranças nacionais do 
PSDB e João Pessoa, e Luciano Cartaxo botou líderes 
nacionais do PT em seu Guia. 

Só Maranhão não usou essa estratégia de se valer 
dos de fora. 

Ora, quem for candidato a governador em 2014 
e tiver os prefeitos de João Pessoa, Campina Grande, 
Santa Rita, Bayeux e Patos como aliados terá dado um 
grande passo rumo à vitória. 

Em meio a todos esses dados, há um outro que 
não deve passar despercebido na análise: a cidade 
de Campina Grande. Os campinenses têm a mania de 
quando pendem para um candidato, vão em peso, e 
acabam desequilibrando a disputa. 

Se o candidato for de Campina Grande, aí essa tese 
é reforçada.

por que mudou?  

O prefeito Luciano Agra utilizou-se de sua secretária de 
Comunicação, Marly Lúcio, para anunciar que seu twitter havia sido 
invadido por hackers. Isso foi na tarde-noite da quarta-feira (26). 
Na manhã da quinta-feira (27), numa entrevista a emissora de 
rádio, o prefeito mudou a versão e disse que alguém havia usado seu 
computador indevidamente e twitado por ele. 

É o que se pode chamar de duas versões para um fato 
estranho.

disputa embolada

A disputa pela Prefeitura de Sousa está embolada entre os 
deputados André Gadelha (PMDB) e Lindolfo Pires (Democratas). 
Segundo pesquisa do Ipespe, os dois estão empatados tecnicamente 
e, se a eleição fosse hoje, não se saberia dizer quem ganharia o 
pleito. 

O clima em Sousa é de vaca desconhecer bezerro.

Quando agra explica

“A minha assessoria tem acesso. É uma coisa aberta e tal. Existem 
pessoas que pegam a máquina num momento ou outro e têm acesso. Neste 
caso, ao próprio conteúdo. É muito incoerente e não faz parte do meu estilo de 
comunicar. Queria que vocês entendessem que isso é o jogo dos desesperados 
que não conseguem desencarnar da prefeitura”, afirmou o prefeito. 

Mas, convenhamos, não é fácil entender uma coisa dessas, 
prefeito.

Coisa estranha

É muito estranho que até o momento o ex-governador José Maranhão não 
tenha trazido nenhuma liderança de peso do seu partido para sua campanha em 
João Pessoa. Todos os outros candidatos já conseguiram trazer líderes de seus 
partidos para ajudar na sua luta. Mas Maranhão não trouxe ninguém. 

O que estará havendo nos bastidores?

Raniery Paulino lamentou a não apreciação das PECs e fez apelo aos colegas parlamentares



JULGAMENTO DO MENSALÃO

Ministro diz que sem o 
depoimento do político 
não haveria provas

Fux defende benefícios a Jefferson
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Ao proferir o seu voto 
na sessão de ontem do STF, 
o ministro Luiz Fux sina-
lizou a intenção de conce-
der benefícios a Roberto 
Jefferson no momento em 
que forem fixadas as penas 
dos condenados. Para Fux, 
o presidente do PTB distin-
gue-se dos outros réus por 
ter denunciado o Mensalão.

Sem o depoimento de 
Jefferson, disse o ministro, 
não se teria obtido as pro-
vas que recheiam a ação pe-
nal 470. Fux chegou mesmo 
a citar dois artigos da Lei de 
Proteção de Testemunhas.

Segundo Fux, “em vez de 
cortar a ponta do iceberg, a 
lei prefere quebrar o iceberg.” 
Para chegar a esse objetivo, 
serve-se de pessoas que, ten-
do participado dos delitos, 
ajuda a retirá-los da atmos-
fera de sombra, “mesmo que 
em estado de inconsciência”.

Fux citou também uma 
decisão tomada pelo presi-
dente do STF, Ayres Britto, 
ao julgar um habeas corpus 
em 27 de abril de 2010. Nes-
se despacho, Britto anotou 
que, no momento em que 
o Direito admite a figura 
da delação premiada, re-
conhece que “o delator as-
sume postura sobremodo 
incomum” ao afastar-se do 
“instinto de preservação”, 
sujeitando-se a “retaliações 
de toda ordem”.

Absolvidos
Primeira a votar no vigé-

simo nono dia de julgamento 
da Ação Penal 470, a minis-
tra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), sur-
preendeu ao absolver os oito 
réus acusados de formação 
de quadrilha no Capítulo 6. 
Nesse item, o STF analisa as 
acusações de corrupção pas-
siva entre partidos da base 
governista entre 2003 e 2004. 

Rosa Weber abriu uma 
nova vertente teórica em re-
lação ao voto do relator Jo-
aquim Barbosa e do revisor 
Ricardo Lewandowski, ao 
entender que a simples asso-
ciação de réus para cometer 

Rio de Janeiro – Especia-
listas ouvidos pela Agência 
Brasil alertam que o debate 
eleitoral deste ano precisa 
discutir a coleta de lixo nos 
municípios brasileiros, por-
que caberá à próxima gestão 
cumprir a disposição da lei 
que implantou a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) e que manda fechar 
todos os lixões do país até 
2014, entre outras obriga-
ções. A falta de cumprimento 
da norma pode punir o mu-
nicípio.

Outro prazo estabele-
cido pela lei, prevendo para 
2012 a elaboração do plano 
municipal de gestão inte-
grada de resíduos sólidos, 
não vem sendo cumprido na 
maioria das cidades. Segun-
do o diretor de Mobilização 
da Fundação SOS Mata Atlân-
tica, Mário Mantovani, até 
o momento, menos de 100 
municípios brasileiros elabo-
raram seus planos de gestão. 
A falta de cumprimento do 
prazo impede o acesso dos 
municípios a financiamento 
para projetos de limpeza ur-
bana. 

Mantovani lamentou 
que não tenha observa-
do, neste ano eleitoral, 
nenhum candidato se ma-
nifestando sobre o tema. 
“Está muito fraco esse mo-
vimento, diante de uma lei 
que ficou rodando [qua-
se] 20 anos, por causa de 
todos os lobbies contra, 
principalmente  a questão 

da logística reversa”, expli-
cou. A lei foi aprovada em 
2010, após tramitar duran-
te 19 anos no Congresso. 
A logística reversa impõe 
que fabricantes de produ-
tos como pilhas, baterias e 
pneus sejam responsáveis 
pela coleta do resíduo des-
cartado.

Nesse quadro, Mantova-
ni considerou que “ou a gen-
te se mobiliza e muda essa 
história ou 2012 é uma data 
que pode virar uma ficção”. O 
mais importante agora, dis-
se à Agência Brasil, é buscar 
o compromisso com os can-
didatos e cobrar. Com a Lei 
Complementar 140, que atri-
bui aos municípios a gerên-
cia das questões ambientais 
locais, o ambientalista asse-
gurou que as prefeituras não 
terão mais desculpa  para não 
dar uma destinação correta 
aos resíduos sólidos. “O pre-
feito vai responder por isso, 
fazendo ou não fazendo”.

Prazo
O diretor executivo da 

Associação Brasileira das Em-
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe), 
Carlos Silva Filho, sugere que 
os eleitores cobrem o cum-
primento do que determina a 
PNRS sobre gestão adequada 
e sustentável de resíduos   pe-
los municípios. A gestão dos 
resíduos é responsabilidade 
das administrações munici-
pais e deve atender ao prazo 
previsto na legislação, em 
especial o fechamento dos li-
xões até 2014.

Para Carlos Silva Filho, os 

resíduos sólidos têm um im-
pacto grande na vida das pes-
soas e, por isso, elas  devem 
estar atentas  para que os pro-
gramas dos candidatos incor-
porem essa temática. “O tema 
da sustentabilidade ganha 
proporções especiais, porque 
ele deixa  de ser um acessó-
rio e passa a ser, realmente, 
uma condição para a própria 
sobrevivência da sociedade e 
das cidades”, disse Silva Filho.

A PNRS prevê também 
o aproveitamento econômi-
co dos resíduos sólidos, com 
prioridade para a reciclagem. 
A presidente da Cooperativa 
Reciclando para Viver, Clau-
dete Costa Ferreira, reivin-
dicou que o tratamento do 
lixo seja tratado como uma 
política pública pelas prefei-
turas, para implantação da 
coleta seletiva. “É o sonho do 
catador que um prefeito se 
volte realmente para as polí-
ticas públicas  que priorizem 
a coleta do lixo e os direitos 
do catador”, disse à Agência 
Brasil.  

Claudete Ferreira rece-
beu prêmio da organização 
não governamental Mulhe-
res da Europa por um Futu-
ro Comum (WECF, da sigla 
em inglês), que destaca a 
contribuição das mulhe-
res para a sustentabilidade 
e a equidade econômica, 
durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável, 
a Rio+20, no Rio de Janeiro, 
em junho deste ano.  O prê-
mio foi entregue pela   mi-
nistra do Meio Ambiente da 
Islândia, Dóris Leuthard.

Rio de Janeiro – Dezes-
sete filmes de longa-metra-
gem vão receber apoio finan-
ceiro do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) no valor de 
R$ 13,4 milhões.

Para os filmes de ficção 
e animação, o apoio se dará 
por meio da aquisição de 
certificados de Investimento 
Audiovisual. Já para os docu-
mentários, a colaboração fi-
nanceira é não reembolsável, 
ou seja, não exige a devolu-
ção dos recursos.

O anúncio do resultado 
do Edital de Seleção Pública 
de Projetos Cinematográfi-
cos 2011/2012 foi feito hoje 
(27) pelo BNDES. O apoio do 
banco ao setor cinematográ-
fico brasileiro foi iniciado em 
1995. Os projetos seleciona-
dos este ano que receberão 
maior volume de recursos 
são Confissões de Adolescen-
te – O Filme, de Daniel Filho; 
A Esperança é a Última que 
Morre, de Calvito Leal;  Trin-
ta, de Paulo Machline;  e Meu 
Amigãozão – O Filme, de An-
drés Maurício Lieban, todos 
com  R$ 1,15 milhão cada.

Brasília – O superávit 
primário – a economia para 
pagar os juros da dívida – 
no acumulado do ano dimi-
nuiu em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Segundo dados divulgados 
ontem pelo Tesouro Nacio-
nal, o esforço fiscal ficou em 
R$ 53,4 bilhões em 2012 
contra R$ 69,9 bilhões até 
agosto de 2011.

O resultado acumula-
do do superávit primário 
já supera em 16,3% a meta 
estabelecida pelo governo 
para o primeiro quadrimes-
tre do ano, de R$ 46 bilhões. 
A meta do governo para o 
ano de 2012 é R$ 96,973 
bilhões.

Em decorrência da 
desaceleração no cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB), que equivale 
aos bens e serviços produ-
zidos em um país, nos oito 
primeiros meses deste ano, 
as receitas do Governo Cen-
tral equivaliam a 1,85% do 
PIB. Em 2011, ela equivalia 
a 2,58%.

No mês de agosto, as 
receitas acumularam R$ 
81,7 bilhões, 7,5% a menos 
do que no mês anterior.

O Governo Central, que 
engloba o Banco Central, o 
Tesouro Nacional e a Pre-
vidência Social, teve recei-
tas de de R$ 691,8 bilhões 
no acumulado de janeiro a 
agosto deste ano. O resulta-
do é 7,2% superior ao regis-
trado no mesmo período do 
ano passado.

Barbosa abriu a sessão de ontem rebatendo pontos de divergência com o revisor Lewandowski

crimes não significa formar 
quadrilha.  

Já em relação ao crime de 
corrupção passiva, a ministra 
acompanhou integralmente o 
voto de Barbosa, condenando 
todos os acusados desse capí-
tulo.

Já a ministra Cármen 
Lúcia votou pela condena-
ção de 12 réus do Mensalão. 
Os condenados pela minis-
tra, terceira a votar ontem, 
eram ligados a partidos da 
base aliada do primeiro go-
verno de Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2006) e são 
acusados de terem recebido 
dinheiro das empresas de 
Marcos Valério - apontado 
como operador do Mensa-
lão - a mando do PT (Partido 
dos Trabalhadores).

Os 12 réus foram con-
denados por  lavagem de di-
nheiro. Destes, nove também 
foram condenados por cor-
rupção passiva. A ministra 
contrariou o relator Joaquim 
Barbosa e absolveu todos os 
réus da acusação de formação 
de quadrilha, a exemplo de 
Rosa Weber. Antes de Cármen 
Lúcia, o ministro Luiz Fux 
também condenou 12 réus do 
Mensalão. 

Após Lúcia, votou o mi-
nistro Dias Toffoli, seguindo 
a ordem crescente de antigui-
dade da casa.

Ao final de seu voto, a 
ministra fez um desabafo, pe-
dindo que os jovens não de-
sacreditem da política. “Não 
gostaria que, a dez dias da 
eleição, o jovem desacreditas-
se da política por causa de um 
erro de um ou outro”, afirmou 
Lúcia.

A sessão de ontem foi 
aberta por uma réplica do 
relator do processo, ministro 
Joaquim Barbosa, sobre o cri-
me de lavagem de dinheiro. 
Barbosa pediu a palavra para 
rebater pontos de divergência 
com o revisor com relação ao 
voto sobre os réus Emerson 
Palmieri, ex-primeiro-secre-
tário do PTB, e Pedro Henry, 
deputado federal pelo PP de 
Mato Grosso. O crime de lava-
gem de dinheiro é o assunto 
principal de discordância en-
tre os ministros. Segundo o 
relator, o crime de lavagem é 
uma “preocupação mundial” 
atualmente. 

Longas terão 
financiamento 
de R$ 13 mi 
do BNDES

Economia para 
pagar juros da 
dívida cai e 
atinge R$ 53 bi

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Fechamento de lixões deve 
ser discutido na campanha

MISSÃO DO PRÓXIMO GESTOR

Brasília - Após 16 dias 
de greve, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) determi-
nou que os funcionários dos 
Correios voltem ao trabalho a 
partir de hoje, de acordo com 
o horário de cada funcioná-
rio. Os ministros da Seção de 
Dissídios Coletivos decidiram 
também que os trabalhado-
res deverão compensar os 
dias parados com trabalho 
extra em até seis meses.

Se o trabalho não for re-
tomado hoje, será aplicada 
multa de R$ 20 mil por dia. 
Os ministros decidiram ain-
da que os trabalhadores te-
rão um aumento de 6,5% re-
troativo a agosto. Os Correios 
tinham proposto reajuste de 
5,2%, mas a ministra Kátia 

Arruda, relatora do processo 
de dissídio ajuizado pela em-
presa, aumentou o percentu-
al, para “preservar minima-
mente o poder aquisitivo dos 
trabalhadores”.

O presidente do TST, 
João Oreste Dalazen, ressal-
tou que os empregados dos 
Correios têm um dos salários 
mais baixos entre todas as 
empresas públicas federais. 

Os ministros decidiram 
que a greve não é abusiva 
porque foi comunicada com 
antecedência pelos empre-
gados à empresa. Também 
foi determinada a formação 
de uma comissão com repre-
sentantes da empresa e dos 
empregados para debater a 
adaptação do plano de saúde 
oferecido atualmente às nor-
mas da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Servidores dos Correios 
vão voltar ao trabalho
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Paris - Ao inaugurar 
uma nova mesquita na co-
munidade de Estrasburgo, 
no leste da França, o mi-
nistro do Interior, Manuel 
Valls, afirmou que o gover-
no não irá tolerar estrangei-
ros que representem uma 
ameaça para o país e que 
irá expulsar todos aqueles 
que promoverem ataques 
à ordem pública em nome 
do Islã. Em declaração con-
siderada não muito apro-
priada para o evento, Valls 
reforçou que o “racismo e 
o fundamentalismo não fa-
zem parte do Islã” e que os 
“pregadores do ódio” que 
apoiarem o obscurantismo 
e o extremismo não têm um 
lugar na França.

“Os pregadores do ódio 
e do obscurantismo, os ex-
tremistas, os que querem 
atacar nossos valores e as 
nossas instituições e os 
que negam os direitos das 
mulheres não têm espaço 

na República. Os que estão 
em nosso território para 
desafiar nossas leis e atacar 
os fundamentos de nossa 
sociedade não devem per-
manecer nela”, reforçou o 
ministro.

 Após o alerta, Valls elo-
giou líderes da comunidade 
muçulmana que pediram 
calma depois que a revista 
francesa “Charlie Hebdo” 
publicou charges de Mao-
mé e reforçou que o Estado 
francês respeita a fé dos ci-
dadãos.

“Para estar na França 
ou para viver na França, não 
há nenhuma necessidade 
de renunciar a sua fé nem 
de renegar suas origens”,  
disse o governista.

A mesquita inaugurada 
por Valls pode acomodar 
1.500 fiéis e é a maior da 
França, país que tem uma 
população de quatro mi-
lhões de muçulmanos. Na 
semana passada, em meio 
a intensas manifestações 
no mundo islâmico contra o 
filme “Inocência dos muçul-
manos”, a “Charlie Hebdo” 
divulgou desenhos de Mao-

mé e preocupou o governo 
de Paris.

Segurança
A segurança dos escri-

tórios da publicação foi re-
forçada e a França mandou 
fechar ao menos 20 embai-
xadas em países onde po-
deriam acontecer manifes-
tações. O governo francês 
criticou a decisão da revista, 
mas fez defesas à liberdade 
de expressão. A onda de 
protestos no mundo islâmi-
co continuou. No entanto, a 
maioria deles foca somente 
na crítica ao filme anti-Is-
lã, que caracteriza Maomé 
como violento e pervertido.

Para os muçulmanos, 
qualquer representação do 
profeta sagrado é conside-
rada um pecado, ainda mais 
se for insultuosa. Depois da 
publicação da caricatura na 
“Charlie Hebdo”, algumas 
manifestações foram orga-
nizadas em Paris e no res-
tante do país. No entanto, os 
protestos foram reprimidos 
por policiais que prende-
ram ao menos 21 pessoas 
na capital.

O governo alertou que não 
tolerará manifestações que 
comprometam a segurança

França expulsará quem ameaçar
a ordem pública em nome do Islã

MUNDO

O ministro do Interior, Manuel Valls, inaugurou uma mesquita na França e alertou os estrangeiros

O parlamento regional 
da Catalunha aprovou on-
tem a convocação, priorita-
riamente durante a próxima 
legislatura, de uma consulta 
popular para que os catalães 
possam decidir “livre e de-
mocraticamente seu futuro 
coletivo”.

A proposta foi aprovada 
por 84 votos a favor dos 131 
emitidos, depois que o pre-
sidente regional catalão, o 
nacionalista Artur Mas, ante-
cipou as eleições locais para 
25 de novembro e disse que 
chegou a hora desta comu-
nidade autônoma espanhola 
“exercer seu direito à autode-
terminação”. 

Também ontem, o gover-
no espanhol lembrou que a 
convocação de um eventual 
referendo pela soberania da 

Catalunha tem que ser autori-
zado pelo Estado espanhol. Se 
for feita uma convocação re-
correndo à lei catalã, o gover-
no nacional poderia pedir ao 
Tribunal Constitucional para 
deixá-la sem efeito, afirmou 
a vice-presidente espanhola, 
Soraya Sáenz de Santamaría.

A “número dois” do go-
verno lembrou, ao ser per-
guntada sobre esse assunto 
em entrevista coletiva, que 
essa convocação afetaria “to-
dos os espanhóis”, por isso a 
consulta teria que ser realiza-
da em todo o país.

A vice-presidente tam-
bém disse que o governo está 
disposto a usar todos os ins-
trumentos existentes para 
impedir uma consulta desse 
tipo, que, alegou, não seria 
“conforme a Constituição”.

“Não há apenas instru-
mentos jurídicos para pará
-lo, mas além disso há um go-
verno, este governo, que está 
disposto a usá-los”, ressaltou.

“Ou seja, se for adotada a 
decisão de convocar um refe-
rendo dessa natureza incons-
titucional, se vai diretamente 
ao Tribunal Constitucional” e 
se “suspende a convocação” 
da consulta “logo após o go-
verno pedir”, especificou.

O presidente da Cata-
lunha, Artur Mas, anunciou 
na terça-feira o antecipação 
para 25 de novembro das 
eleições regionais previstas 
para 2014 para abrir cami-
nho a um processo no qual 
os catalães decidam sobre o 
futuro da relação com a Es-
panha, em meio a uma forte 
crise econômica.

Catalunha aprova convocação
de referendo sobre soberania

INDEPENDÊNCIA

Honduras tem a maior taxa de 
homicídios do mundo, superando El 
Salvador e Costa do Marfim, e prati-
camente duplicou o número de mor-
tes violentas em dez anos por conta 
do aumento do narcotráfico, segundo 
relatório divulgado ontem pelas Na-
ções Unidas.

O país caribenho, que ficou à fren-
te de El Salvador e Costa do Marfim, 
passou a contabilizar 92 homicídios 
por cada 100 mil habitantes, contra 
51 homicídios para o mesmo núme-
ro de pessoas há dez anos, segundo 
o relatório “Delinquência Organizada 
Transnacional da América Central e 
Caribe: Uma Avaliação das Ameaças”.

El Salvador, que foi ultrapassado 
pelo país caribenho, tem média de 69 

homicídios por 100 mil habitantes, as-
sim como Costa do Marfim, que tem 
uma média de 57 mortes violentas.

“Algumas das áreas mais violen-
tas do mundo se encontram ao longo 
da costa hondurenha e em ambos os 
lados da fronteira entre Guatemala e 
Honduras”, de acordo com o relatório.

O endurecimento da luta contra 
o narcotráfico no México, que acar-
retou no aumento do trânsito de co-
caína por Honduras com destino aos 
Estados Unidos e o estabelecimento 
de grupos criminosos vinculados aos 
cartéis mexicanos, fizeram Honduras 
chegar ao primeiro posto, segundo 
especialistas do Escritório das Na-
ções Unidas contra Droga e Delito 
(UNODC).

Honduras tem a maior taxa
de assassinatos do mundo

PESQUISA DA ONU

FOTO: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de setembro de 2012

Página 23

Treze inicia venda de 
ingressos para jogo 
contra o Fortaleza

EM FORTALEZA

Estado será representado 
por Yuri e Alisson, com boas 
chances de vaga no pódio

PB no Nordestão de Atletismo

Os paraibanos Yuri Ma-
tias dos Santos, de 15 anos, 
e Alisson Josenaldo Sousa 
das Neves, de 17 anos, serão 
os únicos representantes da 
Paraíba no Troféu Norte Nor-
deste/Caixa de Atletismo de 
Menores, que será realizado 
na pista da Universidade de 
Fortaleza (Unifor), na capital 
cearense. Yuri participará nos 
100 e nos 400 metros rasos, 
enquanto que Alisson com-
petirá no salto em altura. O 
primeiro treina para compe-
tições com a professora Vera 
Lúcia na Vila Olímpica Ronal-
do Marinho. Já o segundo faz 
as preparações para torneios 
com o professor Pedro Almei-
da, o Pedrinho, na Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB).

A competição é aberta 
para atletas de 15 a 17 anos 
e, além da Paraíba, vão parti-
cipar representantes do Esta-
dos do  Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Ron-
dônia, Tocantins, Maranhão, 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Pará, Pernambuco, Roraima e 
Sergipe. O troféu será aberto 
às 15h30 de hoje, com a dis-
puta do lançamento do mar-
telo masculino final, e termi-
na às 10h45 de domingo, com 
os 800 m do heptatlo.

Apesar do baixo número 
de competidores, o treina-
dor de Alisson, que também 
é diretor técnico da Federa-
ção Paraibana de Atletismo 
(FPbA), acredita que houve 
uma melhora no número de 
paraibanos na competição. 

“Eu diria que do ponto 
de vista de quantidade a gen-
te está melhor do que no ano 
passado, mas de qualidade a 
gente teve queda. Aumenta-
mos o quantitativo e caímos 
no qualitativo, ou seja, o ní-
vel técnico dos nossos atletas 
caiu”, disse Pedrinho.

O diretor técnico da Fe-
deração revelou com triste-
za que infelizmente não tem 
expectativa de medalha com 
nenhum dos dois desportis-
tas. Pedrinho afirmou que 
o nível deles está baixo com 
relação aos atletas de outros 
estados que competem na 
mesma categoria. 

“Eu acho que a gente está 
passando por um período de 
entressafra, que está refletin-
do no nível da performance. 
Passou uma geração e está 
chegando uma nova. É preci-
so de mais tempo para poder 
apurar o nível técnico desses 
atletas. No ano que vem eu 
aposto que a gente vai ter 
atletas indo para disputar al-
gumas medalhas lá”, afirmou 
Pedrinho com um pouco mais 
de esperança no futuro da 
modalidade na Paraíba.

Festival
A Federação de Atletis-

mo está programando um 
Festival de Atletismo, que 
deverá ocorrer no bairro do 
Cristo Redentor, em João Pes-
soa. O objetivo é descobrir 
novos talentos que venham 
representar a Paraíba no ce-
nário esportivo nacional.

Herbert Clemente
Especial para A União

Os Jogos Escolares da Paraíba 2012, ca-
tegoria 15 a 17 anos, prosseguem hoje com 
a realização de vários jogos nas modalida-
des handebol masculino e feminino, futsal 
masculino e futebol de campo. Os confron-
tos entre os representantes das escolas da 
Grande João Pessoa ocorrem nos ginásios 
do Colégio da Polícia Militar (CPM), da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho e no campo do 
Centro Universitário de João Pessoa (Unipê). 

No handebol, os jogos do masculino são: 
Sesquicentenário x Geo Tambaú, às 13h15, 
e IRB x Geo Sul, às 14h15. No feminino, se 
enfrentam Pio X e Papa Paulo VI, às 15h15, 
e Motiva e Nicodemos Neves, às 16h15. As 
partidas da modalidade serão todas realiza-
das na Vila Olímpica.

O futsal masculino promoverá oito par-
tidas, quatro pela manhã, na Vila Olímpica, 
e quatro no turno da tarde, no CPM. De 
manhã jogam Francisco Gomes x IE, às 8h, 
Burity x Enéas Carvalho, às 9h, CNEC-Geisel 
x Lyceu, às 10h, e Motiva x Menino Jesus, às 
11h. Já os jogos da tarde são entre Dom Bos-
co e Sesquicentenário, às 14h, QI e HBE, às 
15h, Cest e Nicodemos Neves, às 16h, e Cenv 
Santa Rita e Olivina Olívia, às 17h.

No futebol de campo serão realizados 
apenas dois jogos, Pio X e H. de Almeida, às 
8h30, e Caic e CPM, às 9h30. Os dois encon-
tros serão no campo do Unipê.

A competição também segue amanhã 
para duas modalidades individuais, karatê e 
tênis de mesa. Os lutadores da arte marcial 
se enfrentam a partir das 8h, no Centro de 
Ensino da Polícia Militar, em Mangabeira. Já 
os atletas do tênis de mesa duelam no mes-
mo horário, na Vila Olímpica.

O coordenador-geral do evento, pro-
fessor José Hugo, avaliou o andamento da 
etapa que está sendo disputada na capital 
paraibana. “Os jogos estão transcorrendo 
de uma forma tranquila e a gente está ven-

Jogos Escolares prosseguem hoje em JP
FAIXA ETÁRIA 15 a 17 ANOS

do que o nível técnico realmente avançou. 
Eu acho que as equipes estão preparadas 
para disputar a etapa estadual em alto ní-
vel. Outro fator importante foi o aumento 
do número de participantes. Nessa etapa de 
agora o número de estudantes competindo 
cresceu mais em relação aos anos anterio-

res”, disse José Hugo.
Os vencedores das etapas regionais se 

enfrentam no próximo mês na etapa esta-
dual. Os campeões dessa segunda etapa vão 
representar a Paraíba nas Olimpíadas Esco-
lares Brasileiras, que serão disputadas em 
novembro, na cidade de Cuiabá-MT.

O handebol continua indefinido nos Jogos Escolares da Paraíba e as disputas estão bastante acirradas

FOTO: Divulgação

A paraibana Luana Lira, 
de 16 anos, intensifica os 
treinos para representar o 
Brasil no mundial de saltos 
ornamentais júnior, em outu-
bro, na Austrália. A atleta vem 
treinando diariamente para 
tentar o destaque no evento, 
que acontece entre os dias 8 e 
13 de outubro e é organizado 
pela Federação Internacional 
de Natação (FINA).

Luana, que vai tentar 
uma conquista internacio-
nal, treina sob orientação do 
técnico Edmundo Vergara, 
que já foi atleta da mesma 
modalidade. Ela demonstrou 
otimismo e disse que a roti-
na de treino é intensa. “Estou 
muito empolgada porque fui 
convocada para fazer par-
te da Seleção Brasileira que 
disputará o mundial. Estou 
treinando diariamente para 
que o nome da Paraíba pos-
sa ser erguido no ponto mais 
alto do pódio do outro lado 
do mundo”, afirmou.

Para o secretário titular 
da Secretaria de Estado de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), José Marco, a convo-

Luana Lira intensifica os treinamentos 
para representar o Estado na Austrália

SALTOS ORNAMENTAIS

cação de Luana para o evento 
mostra o quanto o trabalho 
no parque aquático da Vila 
Olímpica é bem feito. “Reve-
lamos vários talentos na área 
do desporto aquático e um 
dos exemplos é a convocação 
de Luana para o mundial”, 

destacou o secretário.
A delegação brasileira 

conta com sete atletas, entre 
eles, saltadores do Flumi-
nense e Flamengo, ambos do 
Rio de Janeiro e do Clube Pi-
nheiros, de São Paulo. “É um 
orgulho para a Paraíba ter 

uma atleta da Vila Olímpica 
no meio de atletas de grandes 
clubes do Brasil. Ela vem trei-
nando muito para trazer um 
resultado expressivo”, con-
cluiu o presidente da Fede-
ração Paraibana de Desporto 
Aquático, Antônio Meira.

Aos 16 anos, atleta vem se constituindo em grande revelação do desporto aquático brasileiro

Beach soccer 
feminino chega 
às semifinais 
pelo Paraibano

Na próxima terça-feira as 
equipes CCLB, do Alto do Ma-
teus, e Santa Cruz, da cidade 
de Santa Rita, se enfrentam 
na final do primeiro turno do 
Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer Feminino. Os 
dois times entram em quadra 
para definir o campeão da pri-
meira etapa do torneio. O jogo 
será realizado na arena oficial 
da Federação Paraibana de 
Beach Soccer (FPBS), situada 
na Praia do Cabo Branco, em 
frente ao Centro de Turismo e 
Lazer Sesc Cabo Branco.

A definição dos finalis-
tas ocorreu na última terça-
feira, após duas partidas. A 
primeira foi entre o CCLB e o 
Clube Maníacos. A vitória foi 
conquistada pelo CCLB, que 
marcou 4 gols na meta do ad-
versário. O placar final foi de 
4 a 2. 

Na segunda partida, os 
times Santa Cruz e América 
do Rangel disputaram a outra 
vaga para a final do primeiro 
turno. O time de Santa Rita 
bateu o América pelo placar 
de 7 a 5, em uma partida bas-
tante disputada. 

FOTO: Marcos Russo



Paraibanos marcam presença
no Cicuito de Vôlei em Goiânia
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Sete atletas do Estado
estão garantidos na
disputa que começa hoje

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) con-
vocou esta semana os atletas que defenderão o país 
no Campeonato Mundial de Meia Maratona, que será 
realizado no dia 6 de outubro, na cidade de Kavarna, na 
Bulgária. O grupo de oito corredores - quatro homens e 
quatro mulheres - terá como técnico Alexandre Minardi, 
do Cruzeiro. Foram chamados: no masculino - Giovani 
dos Santos, José Márcio Leão, Luís Fernando de Almeida 
Paula e Gilmar Silvestre Lopes e no feminino: Sueli Perei-
ra da Silva, Sirlene Sousa de Pinho, Roselaine de Souza 
Silva e Adriana Cristina da Luz.

Meia Maratona

Os bons olhos da 
nossa arbitragem

A arbitragem no futebol é um caso sério. Não é 
apenas na Paraíba que reclamam destes profissionais. O 
assunto tem repercussão nacional e é ponto de pauta 
entre os principais cronistas esportivos do Brasil. Fernan-
do Sampaio, um dos mais conceituados da imprensa bra-
sileira, não tem poupado críticas. Em recente comentário, 
ele falou que na CBF, se trocou “seis por meia dúzia” e 
não é que é verdade isto!

Para ele, a arbitragem do Brasileirão nunca estava 
tão fraca. A CBF trocou o chefe da comissão, mas nada 
mudou. Óbvio, o ex-chefe continua na área, foi realocado 
de departamento. Aristeu era ouvidor, virou presidente. 
Jorge Paulo era secretário, virou ouvidor. “Ou seja, nada 
mudou”, diz ele.

Independente disso, a arbitragem está fraca para 
todos os clubes. No último domingo, o que deve se repe-
tir este fim de semana, as lambanças dos árbitros foram 
os centros das atenções. O Náutico foi prejudicado. O 
pênalti do Gum foi bizarro. Os árbitros Pablo dos Santos 
Alves e Leandro Bizzio Marinho foram afastados. Aliás, 
não se entende sobre a escalação do carioca Pablo Alves, 
filho do Jorge Paulo, para apitar uma partida envolvendo 
time carioca.

Pablo apita pelo Espírito Santo porque o pai é 
desafeto da FERJ. Osvaldo Oliveira chiou. O bandeira foi 
afastado. Normal, quem erra, ou mesmo quem acerta, 
contra o Botafogo dança. Ana Paula que o diga. Acertou 
e dançou. Bebeto ficou. Tudo isso é fato, mas o chororô 
também serve para desviar o foco.Tem muita gente cho-
rando para esconder a incompetência. É inegável que a 
arbitragem está fraca, mas é inegável que os bons times 
sofrem menos. O Galo teve dois gols legítimos anulados 
contra Santos e um contra o Palmeiras. Ganhou mesmo 
assim. Depois foi beneficiado contra o São Paulo. 

Pode até ser demais, mas, a 
equipe adulta de futsal fe-
minino da Servicar continua 
imbatível no Paraibano 2012. 
A nova vítima foi o Benfica. 
A Servicar venceu de virada 
por 4 a 1.  Agora já são 12 
partidas e 12 vitórias.

12 vitórias

O público pessoense que gosta de futebol poderá apreciar 
no próximo domingo, um espetáculo à parte no futebol 
paraibano. É que as mulheres estarão trocando o salto alto 
pela bola. Se trata da abertura do Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino 2012, que vale vaga para a Copa do Bra-
sil do próximo ano. Em campo estarão se enfrentando as 
equipes do Kashima, de João Pessoa e Paraíba, da cidade de 
Cajazeiras. Oito times disputam o campeonato.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

É bom os pais de crianças 
e adolescentes terem 
muito cuidado com alguns 
“peneirões” que andam fa-
zendo por aí. Está havendo 
“gato por lebre”. Algumas 
pessoas estão lucrando e 
enganando a garotada.

Peneirão

Abertura na Graça

A Paraíba marca presen-
ça a partir de hoje na etapa 
do Circuito Banco do Brasil 
de Vôlei de Praia em Goiâ-
nia-Go com Renatão/Jorge, 
Vítor Felipe que joga com o 
carioca Evandro, Gilmário 
que faz dupla com o capixaba 
Fernandão e ainda Bruna que 
joga com a cearense Naiana. 
No masculino serão 16 du-
plas e no feminino 12 duplas.

Uma dupla que já nasce 
com um título no currículo. 
É este retrospecto que o ca-
rioca Pedro Solberg, de 26 
anos, e o brasiliense Bruno 
Schmidt, de 25, levarão para 
quadra neste final de sema-
na, na estreia da nova parce-
ria na temporada 2012/2013 
do Circuito Banco do Brasil 
Vôlei de Praia. Campeã mun-
dial Sub-21 em 2006, a dupla 
é uma das atrações da etapa 
goiana, que acontece no esta-
cionamento do Flamboyant 
Shopping, de hoje até o pró-
ximo domingo.

Amigos fora das qua-
dras, Pedro e Bruno jogaram 
juntos pela primeira vez em 
2006, quando defenderam o 
Brasil no Campeonato Mun-
dial Sub-21. Com uma cam-
panha invicta, a dupla con-
quistou a medalha de ouro 

nas areias de Myslowice, na 
Polônia.

Três anos depois, Pedro 
e Bruno reuniram-se nova-
mente para disputar cinco 
etapas no Circuito Banco do 
Brasil e subiram ao pódio em 
João Pessoa (PB), em segun-
do lugar, Belém (PA) e Teresi-
na (PI), em terceiro. Segundo 
Pedro, depois de três anos, a 
dupla sonha bem mais alto.

"Em 2009, nosso pen-
samento era apenas jogar 
alguns torneios. Agora a situ-
ação é bem diferente. Quere-
mos formar um time e lutar 
para conquistar tudo que 
pudermos. Temos a mesma 
idade e esse objetivo em co-
mum. Estamos mais maduros 
e mais bem preparados tecni-
camente do que há três anos 
e temos tudo para formar um 
time forte", explica Pedro. 

A estreia da dupla deve-
ria ter acontecido na primei-
ra etapa da temporada, há 10 
dias, em Cuiabá (MT), mas 
Pedro ainda se recuperava de 
uma fratura no pé esquerdo 
e não pôde jogar. Com isso, 
Bruno disputou o torneio ao 
lado de Franco (CE) e ficou 
em segundo lugar.

Além da estreia da nova 
parceria, a etapa goiana tam-
bém será especial para o 
brasiliense pelo fato de ser a 
100ª de sua carreira no Cir-
cuito Banco do Brasil. Bruno 

acredita que o espírito com-
petitivo será a principal mar-
ca da nova parceria. 

"É muito especial chegar 
a esta marca tão jovem. Es-
pero completar 200 e depois 
300 etapas no Circuito Banco 
do Brasil. Pedro e eu estamos 
muito felizes por estarmos 
juntos novamente e temos 
certeza de que fizemos a 
melhor opção. Somos muito 
competitivos e vamos levar 
isso para dentro da quadra. O 
Pedro está voltando de uma 
lesão séria e não queremos 
extrapolar nenhum passo da 
recuperação. Vamos traba-
lhar forte e deixar que as coi-
sas aconteçam naturalmente 
e no tempo certo", comenta.

Hoje será realizada a 
fase de grupo, com as parti-
das sendo disputadas entre 
as 8h e às 17h. Amanhã, en-
tre 9h e 13h, será reservada 
as quartas de final. No fim do 
dia, entre 17h e 21h, aconte-
cerão as semifinais, que terão 
transmissão ao vivo do canal 
Sportv. No domingo de ma-
nhã, as finais, também trans-
mitidas ao vivo pela emisso-
ra, e as disputas de terceiro 
lugar encerrarão as disputas 
na capital goiana.

Nos três dias de torneio, 
todos os jogos realizados na 
quadra central da arena serão 
transmitidos ao vivo pelo site da 
Confederação Brasileira de Vo-
leibol - http://www.cbv.com.br.

Atletas faltam ao antidoping nos 
Jogos Olímpicos e não são punidos

 Alguns atletas que fal-
taram a exames antidoping 
durante a Olimpíada de Lon-
dres escaparam de punições, 
segundo uma comissão que 
avaliou os procedimentos 
adotados no evento. Os nove 
integrantes do chamado 
Observatório Independen-
te compilaram o relatório, 
que foi divulgado pela Wada 
(Agência Mundial Antido-
ping). Eles disseram que vá-
rios atletas deixaram de fazer 

exames exigidos, mas atribuí-
ram isso a uma confusão rela-
cionada ao PBA (Passaporte 
Biológico do Atleta).

“Esse sistema, que es-
treou na Olimpíada de Lon-
dres, foi criado para que as 
autoridades desportivas pu-
dessem comparar amostras 
colhidas durante a competi-
ção com um perfil sanguíneo 
pré-existente de cada atleta, 
permitindo a identificação de 
anomalias”.

Mas sua adoção foi pro-
blemática. “O processo pelo 
qual os atletas foram noti-
ficados para a sua escolha 
para esses exames pode ser 
melhorada”, disse o relatório. 
“Como o COI (Comitê Olímpi-
co Internacional) transferiu 
às federações internacionais 
relevantes a responsabilidade 
por notificar os atletas sobre 
esses exames, os atletas foram 
obrigados a se apresentar 
para os exames em um mo-

mento e local específicos. Foi 
observado que em alguns ca-
sos os atletas deixaram de se 
apresentar ao controle de do-
ping no momento marcado.”

“Como não havia nenhum 
procedimento por escrito dis-
ponível para o pessoal do con-
trole de doping nessas situa-
ções, nenhuma consequência 
por deixar de comparecer 
parece ter sido imposta pelo 
COI ou pelas federações inter-
nacionais relevantes.”

A dupla Pedro Solberg e Bruno Schmidt é uma das favoritas

A dupla Renato/Jorge está entre as 16 que começam a disputar hoje o Circuito Banco do Brasil em Goiânia pela temporada 2012/2013

Fotos: CBV/Divulgação



Botafogo desiste de novo amistoso
copa paraíba

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Tricolor se concentra 
apenas no jogo diante do 
Treze no próximo dia 2

O Botafogo descartou fa-
zer o último amistoso, antes 
da estreia na Copa Paraíba 
Sub-21, contra o Treze, na 
próxima terça-feira, às 20h30, 
no Estádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas, pela segunda ro-
dada da competição. A deci-
são foi para evitar possíveis 
contusões e contar com a 
força máxima no clássico pa-
raibano. 

Durante a pré-temporada 
o alvinegro da capital realizou 
apenas uma partida, diante do 
misto do Santa Cruz-PE, quan-
do venceu por 2 a 1, no CT do 
Unibol, em Paulista-PE. Sem 
jogo a programação de trei-
namentos será intensificada, 
com treinos técnicos e táticos 
no final de semana para deixar 
o grupo pronto para o primei-
ro desafio na disputa. 

A ordem é não dar mo-
leza e definir o time para 
começar vencendo na briga 
pelo título e a segunda vaga – 
a primeira é do Campinense, 
atual campeão estadual – na 
Copa do Brasil/2013. Para o 
treinador Pedro Manta, mes-
mo sem amistoso a equipe 
aproveitará para conseguir 
um entrosamento e definir 

o esquema que será adota-
do contra o rival. “Nesta reta 
final tempo é ouro e vamos 
aproveitar para deixar o Bo-
tafogo pronto para a estreia. 
Mesmo sem amistoso o gru-
po estará em ação no final 
de semana para os ajustes 
finais”, comentou. A única dú-
vida continua sendo o lateral 
esquerdo Ítalo, que se recu-
pera de uma pancada na coxa 
esquerda, mas acredita que 
não será problema para ficar 
a disposição da comissão téc-
nica. 

“Estou fazendo o possí-
vel para não ficar de fora do 
clássico, afinal, estreia é sem-
pre empolgante, principal-
mente contra o Treze”, frisou. 
Quem chega ao Botafogo é o 
goleiro Jailson, de 25 anos, 
que brigará pela posição com 
Neto e Andrezo. A mais nova 
aquisição botafoguense es-
tava no 4 de Julho de Piripi-
ri-PI e vem com a indicação 
do técnico Pedro Manta, que 
trabalhou com o profissional 
no Petrolina-PE. 

Ele será o último reforço 
antes da estreia do time na 
Copa Paraíba, já que no início 
da semana foi apresentado o 
volante Diego Góis, que veio 
do Central de Caruaru-PE. 
“Vamos dar uma pausa em 
reforços e observar o time na 
estreia. Caso necessite, pode-
remos correr atrás de novos 
jogadores”, observou o técni-
co alvinegro.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O treinador do Cen-
tro Sportivo Paraibano 
(CSP), Ramiro Sousa, 
destacou o empenho, 
superação e determina-
ção do grupo para ven-
cer o Treze (2 a 1), na 
última quarta-feira, no 
Estádio Leonardo Vina-
gre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas, na 
estreia das duas equipes 
na Copa Paraíba Sub-21. 
Ele frisou que o nervo-
sismo inicial que o time 
enfrentou na primeira 
etapa, favoreceu ao ad-
versário que chegou até 
a ameaçar a equipe, mas 
que depois foi superado. 
“Tivemos um início um 
pouco turbulento, mas 
que com o andamento 
da partida a equipe se 
encontrou e conseguiu 
começar vencendo a dis-
puta. Temos que manter 
o foco e continuar tra-
balhando forte para os 
próximos jogos”, frisou. 

A equipe retorna 
hoje aos treinamentos 

no campo do Santos, no 
Geisel, quando iniciará o 
planejamento para en-
frentar o Botafogo, no 
dia 14 de outubro, às 
16h, na Graça, pela ter-
ceira rodada. Para este 
compromisso o azulão 
não terá o volante Peu, 
que foi expulso contra 
o time galista. Antes de 
encarar o rival da capital 
o Tigre estará na arqui-
bancada, para observar 
o jogo entre Botafogo 
e Treze, que acontece-
rá na próxima terça-fei-
ra, às 20h30, na Graça. 
Como venceu na estreia 
o Galo da Borborema o 
CSP estará torcendo por 
um empate para garan-
tir a liderança isolada 
da competição. Ramiro 
esclareceu que a Copa 
é uma disputa curta e 
acirrada, com mais duas 
equipes tradicionais 
do futebol paraibano, 
na busca da vaga para 
a Copa do Brasil/2013. 
“Vencer em casa será 

uma obrigação para 
quem almeja brigar pelo 
título. São três equipes 
que estão no páreo, 
onde quem for mais 
competente e aproveitar 
as melhores oportuni-
dades levará a melhor. 
É dentro deste contexto 
que estamos trabalhan-
do e trilhando para con-
seguir o objetivo”, disse. 

Copa Carpina 
Já pela Copa Car-

pina de Futebol Sub-16 
o CSP ficou na terceira 
colocação, ao vencer o 
Santa Cruz-PE (1 a 0), 
no último jogo da fase 
classificatória do Grupo 
B da competição. Nos 
dois jogos disputados 
o azulão perdeu para o 
Internacional-RS (6 a 0) e 
Associação Atlética São 
Francisco do Conde/BA 
(3 a 1), em jogos realiza-
dos no Estádio Munici-
pal de Limoeiro, interior 
pernambucano. Na ava-
liação do técnico Rami-

ro Sousa o importante 
é que grupo assimilou 
experiência para os pró-
ximos desafios, já que 
a disputa reuniu clubes 
tradicionais do futebol 
brasileiro.

     “Valeu para que os 
garotos possam adquirir 
experiência e aprender 
ainda mais no futebol. 
Enfrentamos clubes que 
tem uma forte estrutu-
ra, a exemplo do Inter-
nacional, uma das for-
ças do futebol nacional. 
Quero parabenizar o 
esforço e a dedicação do 
grupo que fez o melhor 
para o clube”, observou. 
O representante parai-
bano levou ao interior 
pernambucano um gru-
po com 18 atletas, com 
destaques para Diego 
Prado (goleiro), Evandro 
José (zagueiro), Válber 
Santana e Leonardo Luiz 
(volantes), Ranieri Nor-
mando e Everton Caique 
(meias) e Eduardo Bruno 
(atacante). 

Ramiro destaca superação dos jogadores do CSP

O CSP estreou com vitória de 2 a 1 sobre o Treze que será o adversário do Botafogo na próxima terça-feira no Estádio da Graça

Treze começa a vender bilhetes para
o jogo diante do Fortaleza amanhã

Até  o  m e i o - d i a  d e 
amanhã o Treze estará ven-
dendo ingressos a preços 
promocionais, para o jogo 
contra o Fortaleza-CE, mar-
cado para o sábado (29), às 
16h, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela 14ª 
rodada do grupo A da Série 
C do Brasileirão. Para quem 
quiser evitar filas e aproveitar 
a promoção o torcedor pode 
adquirir por R$ 15,00 (geral), 
R$ 30,00 (arquibancada) e R$ 
50,00 (cadeira). 

Os postos de vendas 
são na Lojinha do Treze, no 
Estádio Presidente Vargas, 
Shopping do Pé, Rede Bairros 
e Recanto Alegre, no Centro. 
Se deixar para comprar na 
bilheteria do estádio pagará 
na geral R$ 30,00 (inteira) 
e 15,00 (estudante), na ar-
quibancada, R$ 30,00 (es-
tudante) e R$ 60,00 (intei-
ra), enquanto nas cadeiras, 
R$ 50,00 (estudante) e R$ 
100,00 (inteira). Idosos, mul-
heres e crianças até os 12 
anos pagam apenas R$ 15,00. 

A expectativa é manter 
a média de público dos jogos 

que o time realizou em seus 
domínios, quando reuniu 
mais de 8 mil torcedores, su-
perando clubes tradicionais 
do futebol nacional. Na vitória 
contra o Santa Cruz-PE (2 a 1), 
no dia 16 deste mês, o Galo da 
Borborema superou a expec-
tativa, onde colocou mais de 
14 mil torcedores no Amigão, 
fazendo a festa alvinegra em 

seus domínios. Para o gerente 
de futebol, Josimar Barbosa, 
o Joba, a última derrota do 
time, contra o Cuiabá-MT (5 
a 1), não tirou a confiança e o 
otimismo da torcida que será 
novamente o décimo segundo 
jogador. 

Ele enfatizou que o 
trezeano é fiel e sabe que o 
time pode superar e voltar 

a vencer, mantendo a equi-
pe no G4 da competição. 
“Acredito na presença e 
força da torcida que pres-
tigiará novamente o time 
a voltar a vencer na dis-
puta. Quero convocar a 
nação alvinegra para lotar o 
Amigão e fazer a festa com 
a reabilitação do Treze na 
Série C”, comentou. 

Torcedores trezeanos podem comprar ingressos promocionais para o jogo até o meio-dia de amanhã 

 Até a próxima semana o 
Campinense pretende resol-
ver todas as pendências dos 
jogadores que participaram 
da conquista do título do Es-
tadual deste ano e da Série D 
do Brasileirão. Desde a elimi-
nação da equipe na derrota 
para o Baraúnas de Mosso-
ró-RN  (2 a 0) a diretoria 
vem fazendo acordos com os 
atletas que podem ser apro-
veitados na próxima tempo-
rada.  Já deixaram o Rena-
tão 14 jogadores: Pantera e 
Sérvulo (goleiros), Breno e 
Celso (zagueiros), Eduardo 
Recife, Mádson e Renatinho 
(laterais direito e esquerdo), 
Isaias e Ânderson Paulista 
(volantes), Adriano Felício 
(meia), Potita, Marquinhos 
Marabá, Índio e Eduardo 
Rato (atacantes), além do ge-
rente de futebol, Marquinhos 
Mossoró.

Para o supervisor rapo-
seiro, Dorgival Pereira Lopes, 
a meta é resolver todas as 
pendências em pouco tempo 
para que o clube não tenha 
mais despesas nos últimos 
três meses e possa começar a 
fazer o planejamento para a 
próxima temporada. “Acredi-
to que até a semana que vem 
poderemos resolver todas as 
questões, com relação aos 

contratos dos jogadores. Não 
queremos ficar com pendên-
cias, afinal, estamos encer-
rando a temporada e nada 
melhor que quitar as dívi-
das”, frisou. Ele acrescentou 
que o Campinense terá três 
competições importantes em 
2013 - Copa do Nordeste, Es-
tadual e a Copa do Brasil – e 
aproveitará 80% dos atletas 
que vestiram a camisa rubo-
negra na temporada. 

“Não podemos desmere-
cer as qualidades de alguns 
jogadores, que merecem de-
fender novamente o Campi-
nense nas competições que 
iremos participar. Teremos 
tempo suficiente para obser-
var com mais critério as no-
vas aquisições e formar um 
time forte e vitorioso na pró-
xima temporada”, comentou.  
Com relação a permanência 
do treinador Freitas Nasci-
mento o dirigente enfatizou 
que a diretoria vai avaliar 
e discutir o que for melhor 
para o time. Ele ressaltou as 
qualidades de Freitas, mas 
prefere conversar com o res-
tante da diretoria sobre o as-
sunto. “Tenho uma opinião, 
mas prefiro ouvir o restante 
da diretora para tomarmos 
uma decisão democrática”, 
avaliou. 

Campinense agiliza os
acordos com jogadores

Depois da Série D, o clube vai iniciar o projeto da Copa Nordeste

FOTO: Pedro Nunes/Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Mano convocou também 
um atleta por clube do 
Brasil devido Série A

Meia Kaká volta à Seleção
AMISTOSOS CONTRA IRAQUE E JAPÃO

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Fluminense-RJ  56  26  16  8  2  43  18  25  

20 Atlético-MG  52  26  15  7  4  40  19  21  

30 Grêmio-RS  49  26  15  4  7  37  21  16  

40 Vasco-RJ  44  26  12  8  6  32  26  6  

50 São Paulo-SP  42  26  13  3  10  38  28  10  

60 Botafogo-RJ  40  26  11  7  8  41  33  8  

70 Internacional-RS  40  26  10  10  6  33  23  10  

80 Corinthians-SP  36  26  9  9  8  30  26  4  

90 Cruzeiro-MG  35  26  10  5  11  32  36  -4  

100 Flamengo-RJ  34  26  9  7  10  28  36  -8  

110 Ponte Preta-SP  34  26  8  10  8  30  32  -2  

120 Santos-SP  33  26  8  9  9  31  35  -4  

130 Portuguesa-SP  32  26  8  8  10  28  30  -2  

140 Náutico-PE  31  26  9  4  13  31  42  -11  

150 Bahia-BA  31  26  7  10  9  27  30  -3  

160 Coritiba-PR  28  26  8  4  14  38  46  -8  

170 Sport-PE  27  26  6  9  11  23  35  -12  

180 Palmeiras-SP  23  26  6  5  15  25  36  -11  

190 Figueirense-SC  22  26  5  7  14  29  45  -16  

200 Atlético-GO  20  26  4  8  14  27  46  -19  

Próximos Jogos
Amanhã
 18h30  Vasco da Gama-RJ  x  Figueirense-SC

 Náutico-PE  x  Atlético-GO

 Cruzeiro-MG  x  Internacional-RS

 Portuguesa-SP  x  Atlético-MG

 21h00  Palmeiras-SP  x  Ponte Preta-SP

Domingo
 16h  Flamengo-RJ  x  Fluminense-RJ

 Coritiba-PR  x  São Paulo-SP

  Bahia-BA   x  Botafogo-RJ

 Corinthians-SP  x  Sport-PE

 18h30  Grêmio-RS  x  Santos-SP

Goleiros
Diego Alves 
Jéfferson 
Victor 

Laterais
Daniel Alves
Adriano
Alex Sandro 
Marcelo

Zagueiros
David Luiz
Dedé 
Leandro Castán 
Thiago Silva

Volantes
Fernando
Paulinho
Ramires 
Sandro 

Meias
Kaká
Giuliano
Oscar 
Thiago Neves

Atacantes
Hulk
Leandro Damião
Lucas 
Neymar 

Confira lista dos convocados:

Com a vitória do Brasil por 1 a 0 
em cima do México, e mais um triunfo 
do Japão, desta vez por 3 a 0, contra a 
Nova Zelândia, o Grupo C do Mundial 
Sub-17 Feminino do Azerbaijão chega 
à última rodada com três equipes bri-
gando pela classificação.

É verdade que para o Japão ficar 
sem a vaga tem de haver uma combi-
nação de resultados improvável, mas 
pode acontecer. Com seis pontos ga-
nhos e oito gols marcados, as japo-
nesas lideram o Grupo C. Pegam o 
México na última rodada da primeira 
fase precisando apenas de um empate 
para irem às quartas-de-final.

O Brasil, que neste momento ocu-
pa a terceira colocação no Grupo C, tem 
uma tarefa mais complicada, mas lon-
ge de ser impossível. Se vencer a Nova 
Zelândia, última colocada e sem chan-

ces de classificação, no domingo, às 14 
horas (6 horas de Brasília), chega aos 
seis pontos e torce pelo Japão na outra 
partida. Se no outro jogo der México, 
os três times ficam com a mesma pon-
tuação e aí a decisão vai para o saldo 
de gols. Este não seria um cenário bom 
para a Seleção, que no momento tem o 
pior saldo dos três, com menos quatro.

Um empate com a Nova Zelândia 
também classificaria o Brasil, mas nes-
se caso, em hipótese alguma o México 
poderia vencer o Japão.

As mexicanas, apesar da vanta-
gem no saldo, têm a missão mais es-
pinhosa de todas. Precisam vencer o 
Japão, que não levou gols até o mo-
mento no Mundial e é um dos fortes 
candidatos ao título. Em caso de em-
pate, precisaria torcer para o Brasil ser 
derrotado pela Nova Zelândia.

Seleção feminina briga pela vaga

O Flamengo subiu na tabela com a vitória sobre o Atlético-MG

 Para o clássico diante 
do Fluminense, a tendência 
é que a equipe seja mantida, 
com exceção do volante pa-
raguaio Cáceres, suspenso 
com o terceiro cartão amare-
lo. Dorival deverá escolher o 
substituto entre Ibson, Luis 
Antônio e Botinelli.

Motivada pela mágoa 
oriunda da saída repentina de 
Ronaldinho, a torcida do Fla-
mengo reencontrou o time, 
lotou o Estádio do Engenhão 
e impulsionou na vitória so-
bre o Atlético-MG por 2 a 1, 
na última quarta-feira, pelo 
Campeonato Brasileiro. A ma-
ciça presença de torcedores 
foi influenciada também pela 
promoção no preço dos in-
gressos, que caíram pela me-
tade. A diretoria rubro-negra 
estuda manter os preços mais 
baixos na sequência dos jogos 
do time no campeonato.

No próximo domingo, 
por ser clássico regional 
diante do Fluminense, os 
preços serão mantidos. Para 
que fiquem mais baratos, 
será necessário um acordo 
com o clube das Laranjei-
ras. Para a partida diante do 

Bahia, no entanto, na próxi-
ma quinta, a promoção deve-
rá ser mantida.

O Flamengo planeja fe-
char bem a sequência de três 
jogos seguidos no Engenhão, 
iniciada na vitória de ontem, 
para poder começar a pensar 
na disputa por uma vaga no 
G-4 do Campeonato Brasilei-
ro, que garante presença na 
Copa Libertadores da Amé-
rica.

Alguns jogadores já falam 
que o time pode chegar na elite 
da competição, mas o técnico 
Dorival Junior ainda mantém 
os pés no chão e vê a sequência 
diante de Fluminense e Bahia 
como fundamentais para as 
pretensões futuras da equipe 
na competição. Segundo Do-
rival, da mesma forma que o 
time ascendeu rapidamente, 
pode cair de forma semelhante 
se não manter o ritmo.

"Temos que ter muita 
atenção para que não vol-
temos rapidamente. Se em 
duas rodadas conseguimos 
uma saída, em duas rodadas 
poderemos voltar. Não po-
demos relaxar em momento 
algum", afirmou.

Dorival não sabe ainda 
quem substitui Cáceres

FLAMENGO

 O técnico Muricy Ra-
malho foi mais uma vez alvo 
das brincadeiras de Neymar e 
companhia após o título con-
quistado da Recopa Sul-Ame-
ricana, diante do Universidad 
de Chile, na última quarta-fei-
ra, no Pacaembu. O treinador 
levou um banho de isotônico, 
ficou surpreso com a atitude 
de seus jogadores, e deixou 
escapar até um palavrão: “p... 
que pariu, tirem eles daqui”, 
disparou.

Neymar, André e Bruno 
Peres foram os responsáveis 
por “puxar” a brincadeira. Os 
três despejaram o isotônico 
na cabeça de Muricy Ramalho 

logo no início da entrevista 
coletiva do técnico nos vestiá-
rios do estádio do Pacaembu.

“Acho que é um título im-
portante, sempre é bom estar 
ganhando, acho que para gen-
te medir competência de um 
time ou das pessoas, só com 
resultados. De outra forma é 
simpatia, gosto disso, daqui-
lo, não tem uma coisa meio 
correta. Vivemos de títulos, 
estou aqui há um ano e meio, 
graças a Deus são quatro títu-
los”, comemorou Muricy.

O treinador fez questão 
de valorizar a vitória do San-
tos por 2 a 0 diante da Univer-
sidad de Chile. 

Neymar brinca com o
técnico após conquista

O técnico Muricy Ramalho voltou a ser alvo de novas brincadeiras

Treinador brasileiro renovou Seleção com o meia do Real Madrid e chamou também Leandro Castán, ex-Corinthians, jogador do Roma, da Itália, que vive bom momento
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Kaká está de volta à Se-
leção Brasileira. Ontem, o 
técnico Mano Menezes con-
firmou o retorno do apoia-
dor do Real Madrid para os 
amistosos contra o Iraque, 
em 11 de outubro, na Suécia, 
e o Japão, na Polônia, cinco 
dias depois. Além disso, o 
treinador decidiu convocar 
apenas um jogador por clube 
brasileiro para não prejudi-
car as equipes no Brasileirão.

Assim, os goleiros Vic-
tor (Atlético-MG) e Jefferson 
(Botafogo), o zagueiro Dedé 
(Vasco), os meio-campistas 
Fernando (Grêmio), Thiago 
Neves (Fluminense), Pauli-
nho (Corinthians) e Lucas 
(São Paulo) e os atacantes 
Neymar (Santos) e Leandro 
Damião (Internacional) per-
derão duas partidas do cam-
peonato nacional, nas roda-
das 29 e 30. Segundo a CBF, 
os atletas retornam a tempo 
de entrar em campo em 17 
de outubro, pela 31ª rodada.

“Exatamente nesse pe-
ríodo no ano passado viven-
ciamos esta situação. Naquele 
período, fizemos a convoca-
ção sem limitador. Entende-
mos que dessa vez é possível 
sem prejuízo para o que con-
sideramos prioritário, que é a 
Seleção. Para novembro (NR: 
há uma data Fifa no dia 14) 
não faremos nenhuma con-
vocação de jogadores den-
tro do país, porque teremos 
uma interferência mais forte. 
A menos que não tenha mais 
probabilidade de prejuízo ne-
nhum - disse o treinador.

A novidade na convocação 
é o zagueiro Leandro Castán, 
ex-Corinthians e atualmente 
no Roma. A delegação embarca 
para a Europa no dia 7 de outu-
bro e treinará sempre na Polô-
nia. A previsão de chegada dos 
jogadores ao Brasil é na manhã 
de 17 de outubro, dia da 31ª 
rodada do Brasileirão.
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N324/2012
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 22/10/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de materiais para setor visual para a formação de professores no interior do Estado 
com gerenciais de ensino nessa área, 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 - 12-01639-4
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 N335/2012
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 23/10/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material para laboratório de analises clínicas, destinado ao Instituto de Assistência 
a Saúde do Servidor - IPEP, 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 - 12-01634-3
João pessoa, 27 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 N337/2012
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 suplementos enterais, destinado ao Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques - CPAM, 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 - 12-01642-6
João pessoa, 27 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

ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES – CNPJ/CPF Nº 02.918.631/0001-10, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
3016/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Ex-
tração de areia de forma mecaniza, numa área de 40,19 hectares. Referente ao Processo DNPM 
Nº 846.043/2012, no Cantinho – Leito do Rio Piancó - Município: PIANCO – UF: PB. Processo: 
2012-001015/TEC/LP-0566.

ZANKA 06 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS SPE LTDA – CNPJ Nº 14.137.048/0001-50, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autori-
zação Ambiental – Pesquisa Mineral – Sondagem de Minerais Metálicos (ouro) – Área: 16371,58 ha 
– Zona Rural – Igaracy/Itaporanga/Piancó e Coremas – PB. Processo: 2012-006910/TEC/AA-1754.

MATHEUS RAMALHO DE LIMA – CPF Nº 054.736.464-41, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Extração de areia 
de forma mecanizada e garimpagem – Área: 29,18 ha – Zona Rural – Riacho Jandaia – Bananeira 
– PB. Processo: 2012.007077/TEC/LI-1678.

MARIA APARECIDA DEOLINDO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 152.058.601-97, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3756/2012 em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com 02 Unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa sép-
tica e sumidouro), na Rua José Matias Guedes – QD. 159 LT. 242 – Valentina – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005822/TEC/LO-3583.

MARIA APARECIDA DEOLINDO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 152.058.601-97, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3667/2012 em João Pessoa, 21 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com 02 Unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa 
séptica e sumidouro), na Rua José Matias Guedes QD. 159 LT 251 – Valentina Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005821/TEC/LO-3582.

BORBOREMA ENERGETICA S.A - CNPJ Nº 09.036.424/0001-80, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 3348/2010 - Operação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica - Extensão: 3,5 
KM - Campina Grande - PB. Processo: 2012-007090/TEC/LO-3831.

JOSÉ ROBERTO NAZARIO DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 062.275.634-63, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
3330/2011 em João Pessoa, 22 de dezembro de 2011 – Prazo: 90 dias. Para a atividade de: Cons-
trução de uma Edificação Multifamiliar com fossa e sumidouro (5 unidades), na Rua Hormesina 
Chacon da Silva, QD. 145 LT. 236 - José Américo – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2011-005105/TEC/LP-0179.

JOSÉ ROBERTO NAZARIO DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 062.275.634-63, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3747/2012 em João Pessoa, 25 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edifício Multifamiliar com dois pavimentos e sistema de tratamento sanitário composto de fossa 
séptica e um sumidouro cilíndrico, na Rua Engº Diomar Vieira de Melo, QD 027, LT 342 – Gramame 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006064/TEC/LO-3618.

ISABEL DE LISANDRA DOS SANTOS ALVES – CPF Nº 930.612.694-87, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Eventos e Públicos e Privados, Trio Elétrico, REBOQUE JLE – 4918- PB, VOLVO/NL 12 
MUC-4303-PB - Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-007098/TEC/LO-3834.

LEONARDO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 007.543.284-65, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2746/2012, em João Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, na Rua Projetada Novo Milênio – QD. 194 
LT 201 – Gramame Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004943/TEC/LO-3444.

THIAGO VITAL DE MIRANDA – CPF Nº 053.678.414-06, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de operação – Conclusão de 
Edificação Multifamiliar com 06 Unidades Habitacionais AC: 377m² - Mangabeira – João Pessoa – 
PB. Processo: 2012-007084/TEC/LO-3827.
MADEIRA PRONTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ Nº 14.142.259/0001-81, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação – Comércio de Material de Construção em Geral AC- 380m² - Cabedelo – PB. 
Processo: 2012-007072/TEC/LO-3819.

JOSÉ MAURICIO DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 14.571.807/0001-99, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 3775/2012 
em João Pessoa, 26 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Obras de Acaba-
mento em Gesso e Estuque, na Rua Investigador Apolônio Crispim S/N – Funcionários II Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006106/TEC/LO-3625.

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A – CNPJ Nº 07.170.943/0064-95, torna 
público que requereu a – SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Su-
permercado (ASSAÍ ATACADO), situado Av. Diógenes Chianca S/N – Água Fria – João pessoa – PB.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – CNPJ/CPF Nº 47.508.411/0001-56, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2880/2012 em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma 
para adequação ao Supermercado Varejista de Alimentos em uma área de 2.957,00m², na Rua 
Walfredo Macedo Brandão Nº 1112- Jardim Cidade Universitária Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-005215/TEC/LP-1001.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2012

REGISTRO Nº 12-01649-3
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO VIADUTO DE TRANSPOSIÇÃO DA BR-230 

COM O CORREDOR VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO E RESPECTIVO SISTEMA VIÁRIO DE 
ACESSO EM JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: 
Técnica e Preços. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jagua-
ribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das 
Propostas: 01 de novembro de 2012 às 09h30.

João Pessoa, 27 de setembro de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

Carteiros devem encerrar greve
DissíDio Coletivo

TST determinou que os 
funcionários voltem
ao trabalho hoje

Brasília - Após 16 dias 
de greve, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) determi-
nou que os funcionários dos 
Correios voltem ao trabalho 
a partir de hoje. Os ministros 
da Seção de Dissídios Coleti-
vos decidiram também que 
os trabalhadores deverão 
compensar os dias parados 
com trabalho extra em até 
seis meses. O sindicato dos 
servidores da Paraíba infor-
mou ontem que uma assem-
bleia realizada quarta-feira 
já havia decidido pela volta 
ao trabalho.

Se as atividades não fo-
rem retomadas amanhã, será 
aplicada multa de R$ 20 mil 
por dia. Os ministros deci-
diram ainda que os traba-
lhadores terão um aumento 
de 6,5% retroativo a agosto. 
Os Correios tinham propos-

to reajuste de 5,2%, mas a 
ministra Kátia Arruda, rela-
tora do processo de dissídio 
ajuizado pela empresa, au-
mentou o percentual, para 
“preservar minimamente o 
poder aquisitivo dos traba-
lhadores”.

O presidente do TST, 
João Oreste Dalazen, ressal-
tou que os empregados dos 
Correios têm um dos salários 
mais baixos entre todas as 
empresas públicas federais. 
“Há uma falta de atrativos na 
carreira que não podemos 
perpetuar”.

Os ministros decidiram 
que greve não é abusiva por-
que foi comunicada com an-
tecedência pelos empregados 
à empresa. Também foi de-
terminada a formação de uma 
comissão com representantes 
da empresa e dos emprega-
dos para debater a adaptação 
do plano de saúde ofereci-
do atualmente às normas da 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS).

Advogados e procurado-
res federais, além de magis-
trados e servidores da Justiça 
Federal na Paraíba, serão o 
público-alvo do Treinamento 
do PJe (Processo Judicial Ele-
trônico) a partir desta segun-
da-feira (dia 1º) até o próximo 
dia 11 de outubro, na sede da 
Seção Judiciária, nesta capital. 
O sistema terá utilização obri-
gatória para as ações cíveis 
(ordinárias, seus incidentes e 
conexas) a partir do dia 15, nas 
varas da JFPB em João Pessoa.

O curso será ministrado 
no auditório da sede para ad-
vogados, nos dias 1 e 2 pela 
manhã, e para procuradores 
federais no dia 3, no mesmo 
horário. Já os magistrados re-
ceberão o treinamento no dia 

4, pela manhã, e os servido-
res nos demais dias. As apli-
cações do PJe serão apresen-
tadas para 240 advogados, 
divididos em duas turmas de 
120 cada, e para 120 procura-
dores federais.

O sistema abrangerá to-
das as fases processuais, elimi-
nando a utilização de papel e 
proporcionando mais agilida-
de e segurança na tramitação 
dos feitos, já que esses dados 
serão armazenados nos servi-
dores de rede da SJPB, permi-
tindo seu acesso pela internet. 
Para isso, o advogado ou pro-
curador federal deve obter sua 
certificação digital (assinatura 
eletrônica) e se cadastrar no 
sistema no link PJe, na página 
da JFPB.

Curso aborda novo 
sistema no judiciário

Estado encerra hoje o
pagamento de setembro

proCesso eletrôniCo

serviDores

O comandante-ge-
ral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Jair 
Carneiro de Barros, es-
teve na manhã de on-
tem no quartel do 2º 
Batalhão de Bombei-
ros Militar de Campina 
Grande, com o objeti-
vo de apresentar o ma-
jor Lucas Severiano de 
Lima Medeiros como 
comandante interino 
do 2º BBM.

O coronel Jair se 
reuniu com os oficiais 
do batalhão e falou do 
estado de saúde do ma-
jor Fábio Santos, que 
apesar de ser satisfató-
rio, não se sabe quan-
do ele estará apto para 
reassumir o comando 
da unidade. “Ele vinha 
desenvolvendo um ex-
celente trabalho, no 
âmbito interno, na 
prestação de serviço a 
população, nos proje-
tos sociais desenvolvi-
dos pela corporação e 
no âmbito político. O 
major Lucas que além 
de ser companheiro de 
turma do major Fábio 
é seu amigo e vai dar 

continuidade ao tra-
balho que vem sendo 
desenvolvido em Cam-
pina Grande e região”.

De acordo com o 
comandante-geral o 
major Lucas terá todo 
apoio para trabalhar. 
“Ele tem capacidade de 
comandar, de gestor e 
sua missão aqui é pros-
seguir com as ações 
do 2º BBM, e para isso 
peço a colaboração de 
todos os oficiais”.

O major Lucas se 
emocionou ao falar 
com os oficiais a respei-
to do seu amigo Fábio. 
Afirmando que a tor-
cida deve ser pela sua 
recuperação e que vai 
trabalhar para dar con-
tinuidade ao projeto 
do comandante Fábio 
Santos.

Após reunião com 
os oficiais, o coronel 
Jair se reuniu com a 
tropa no auditório do 
quartel para fazer a 
apresentação do major 
Lucas como comandan-
te interino do 2º BBM 
por conta do acidente 
do major Fábio Santos.

Major Lucas assume
comando do 2o BBM

interino

Das 113 denúncias até agora 
registradas no Portal 127, manti-
do no site institucional do Minis-
tério Público do Estado da Paraíba 
(MPPB), 56 (quase 50% do total 
denunciado) são na área eleito-
ral e já foram encaminhadas para 
os promotores de Justiça das zo-
nas eleitorais respectivas para as 
devidas providências. Corrupção, 
crimes comuns e ilícitos eleitorais 
são os três tipos de denúncias mais 
recorrentes.

“O Portal 127 está sendo uma 
grande alegria, pelo menos para 
mim, na condição de coordena-
dor do CaoCrim. É um contato 
direto com a coletividade pa-
raibana que tem acreditado no 
portal e encaminhado denúncias 
acompanhadas de documentos. 
O que é muito importante e nos 
ajuda muito”, avalia o promotor 
de Justiça Bertrand Asfora, co-
ordenador do Centro de Apoio 
Operacional Criminal (CaoCrim) 
do MPPB.

Ele adverte que, em breve, 
muitos desses encaminhamentos 
que o Portal 127 está recebendo 
vão virar processos nas diversas 
zonas eleitorais. “Quem sabe até 
inviabilizando a posse ou o exer-
cício político daqueles que come-

tem crime para se eleger”, alerta 
o promotor.

Lançado no dia 10 de agosto, 
juntamente com o Disque-Denún-
cia 127 (por telefone), o Portal 
127 tem recebido as denúncias 
via internet, onde o cidadão pode 
enviar até áudio e vídeo, o que é 
um diferencial do portal.

“O que for de denúncia elei-
toral, nós fazemos imediatamen-
te o encaminhamento. Estamos 
dando prioridade pelo fato da 
exiguidade do período eleitoral. 
Os prazos da legislação eleitoral 
são curtíssimos”, ressalta Ber-
trand Asfora.

Sem dar mais detalhes para 
manter o anonimato dos denun-
ciantes e o sigilo nas investiga-
ções, o promotor afirma que é la-
mentável existir fatos como o de 
candidato a prefeito de cidade do 
interior do Estado que, num comí-
cio, diz que tem R$ 3 milhões para 
gastar e que vai comprar o man-
dato.

“Não é fácil você ter que pre-
senciar isso. É a prova do senti-
mento da certeza da impunidade 
por parte dessas pessoas. É difícil 
você, como cidadão, ouvir um de-
safio ao sistema normativo brasi-
leiro”, aponta o promotor.

Compra de votos
Ele também revela que há 

denúncias de vereadores dizendo 
que compra voto a R$ 100,00 ou 
R$ 200,00. “É complicado receber 
denúncia de que em um posto de 
gasolina, por exemplo, em apenas 
um mês, se gastou R$ 1,3 milhão 
de gasolina, às vésperas de uma 
eleição. Então é importante que 
tenhamos esse portal de comuni-
cação e que o Ministério Público 
possa adotar as medidas cabíveis 
para impedir o exercício do man-
dato dessas pessoas que utilizam o 
crime como forma de se eleger”, 
completa.

Quanto às denúncias feitas via 
telefone pelo Disque-Denúncia 
127, Bertran revela que estão sen-
do realizadas as degravações pelo 
pessoal do Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Organizado 
(Gaeco) do MPPB, para conseguin-
te encaminhamento ao CaoCrim. 
“Ainda estamos fazendo o levan-
tamento desses números”.

Para Bertrand, os dois ins-
trumentos de denúncias disponi-
bilizados para a população pelo 
Ministério Público são canais de 
interlocuções com a sociedade, 
“que sente na pele o que vem 
acontecendo”.

50% das denúncias são de crime eleitoral
portal 127

O Governo do Estado 
iniciou o pagamento da folha 
referente o mês de setembro. 
Ontem receberam aposenta-
dos e pensionistas. Os servido-
res da ativa da administração 
direta e indireta recebem hoje.

“O Governo segue pagan-
do dentro do mês trabalho e 

acreditamos que a greve dos 
bancários não prejudique o 
pagamento dos servidores, já 
que o montante foi repassa-
do pelo Estado normalmente 
para as instituições bancá-
rias”, afirmou Livânia Farias, 
secretária de Estado da Admi-
nistração. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2012 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial nº. 019/2012 SRP, que tem por objeto o Registro 
de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa Mas Educação, de forma 
parcelada. Em virtude de algumas mudanças necessárias no edital, e de fato excepcional, 
fortuito e de força maior. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 28 de 
Setembro de 2012, às 09h00min.

Monteiro – PB, 27 de Setembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO TINTO

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS
FAZ SABER aos que o presente Edital tiverem conhecimento e mais precisamente aos 

eventuais posseiros, detentores ou de alguma forma interessados, que perante este Juízo 
se processam os termos da Ação de ARRECADAÇÃO - Proc. 058.2012.001.088-7, movida 
pelo Estado da Paraíba, sobre uma área do extinto aldeamento indígena Potiguara, onde se 
localiza o antigo Centro Social Sagrado Coração de Jesus, situado na Rua Oswaldo Trigueiro, 
s/n° na Prainha, Cidade de Baia da Traição, com 12.600,32 m2, limitando-se com o Posto 
de Saúde Estadual e um Restaurante, pelo lado esquerdo; a direita com a residência n° 385, 
da Sra. Anália Maria da Conceição e com a Rua que dá acesso à praia da Baia da Traição, 
e querendo, os eventuais posseiros, detentores ou de alguma forma interessado ofereçam 
defesa. E para que ninguém alegue ignorância, mandou lavrar este, que será afixado no lugar 
público de costume. Rio Tinto, 03 de setembro de 2012. Eu, Reinaldo Bustorff Feodrippe 
Quintão, Analista Judiciário, o digitei.

Adeilson Nunes de Melo
Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
O Prefeito Constitucional do Município de Sapé - Paraíba, nos termos da Lei nº 10.520/2002 c/c 

a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00027/2012, objetivando a contratação de Instituição 
Bancária para o processamento da Folha de Pagamento desta Prefeitura, foi HOMOLOGADA e 
ADJUDICADA em favor do Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 60. 746.948/0001/12, no valor de R$ 
800.001,00 (oitocentos mil e um reais).

Sapé - PB, 27 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
PREFEITO
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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. ROSIMAIRE DE LIMA COSTA, e parte outorgada o Sr. JOSÉ PAULINO COSTA NETO. 
João Pessoa-Pb.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PR EGÃO PRESENCIAL N 022/2012 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA (PB), vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2012, no dia 11 de outubro de 
2012, ás 16h00min, que tem como objetivo a Aquisição de Material de Didático e de Expedien-
te, destinados ao consumo deste município, com Recursos Próprios do Município, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar 
o edital na sede da prefeitura municipal.

Uiraúna PB, 27 de setembro de 2012.

THALES YRAN BARBOSA DUARTE
Pregoeiro Oficial

Responsavel.: CARLOS SOARES LOPES
CPF/CNPJ....: 013485874/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.682,50
Cedente.....: ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049683
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            100,00
Cedente.....: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Apresentante: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Protocolo...: 2012 - 049212
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            260,33
Cedente.....: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Apresentante: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Protocolo...: 2012 - 049213
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            132,43
Cedente.....: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Apresentante: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Protocolo...: 2012 - 049214
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,90
Cedente.....: FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049351
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Cedente.....: HR FACTORING FOMENTO MERCAN-
TIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049352
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,00
Cedente.....: A L MADEIRAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049699
Responsavel.: ERIVALDO BEZERRA CAVALCANTI 
NETO
CPF/CNPJ....: 013611614/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,00
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049682
Responsavel.: FERNANDO COELHO DE MORAES
CPF/CNPJ....: 072940424-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         14.607,30
Cedente.....: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2012 - 049600
Responsavel.: HERMENEGILDO LOURENCO FILHO
CPF/CNPJ....: 423861604-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Cedente.....: MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048972
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            260,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS

Protocolo...: 2012 - 049418
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049419
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            260,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049420
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049421
Responsavel.: JAMES OLIVEIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 007417184-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Apresentante: LITORAL PNEUS LTDA RENOVE PNEUS
Protocolo...: 2012 - 049422
Responsavel.: JONAS LOURENCO
CPF/CNPJ....: 674238334-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            578,30
Cedente.....: M B BRANT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049290
Responsavel.: JOSENILDA DE FRANCA COSTA
CPF/CNPJ....: 570493194-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,33
Cedente.....: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049905
Responsavel.: JOSENILDA DE FRANCA COSTA
CPF/CNPJ....: 570493194-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,37
Cedente.....: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049906
Responsavel.: MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 035576578/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,67
Cedente.....: CAPITAL DIST DE VEICULOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049734
Responsavel.: MOISES MENDES DE MELO
CPF/CNPJ....: 013341534/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,72
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049692
Responsavel.: REOBOTE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 013585094/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.299,30
Cedente.....: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049178
Responsavel.: TANIA MARIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 012544352/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,43
Cedente.....: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049904
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 
de 10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  
acima citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  
razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua 
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 
03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  
de  serem  os  referidos titulos   PROTESTADOS, 
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/09/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            362,11
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049507
Responsavel.: MARIA DE LOURDES AMARO DE SOUZ
CPF/CNPJ....: 007354882/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            732,00
Cedente.....: PINGUIM IND COM RAD LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049574
Responsavel.: MARIA ALIAN SOARES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 185138618-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            730,99
Cedente.....: JJMR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTD
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048852
Responsavel.: MANAH TINTAS LTDA
CPF/CNPJ....: 013311789/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,37
Cedente.....: SHERWIN WILLIAMS DIVISAO LAZZURIL
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049611
Responsavel.: MARLENE DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 066826694-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Cedente.....: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049457
Responsavel.: PEDRO MOREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 288394554-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$              4,91
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048604
Responsavel.: TECBLOCK TECNOLOGIA DA CONS-
TRUCAO L
CPF/CNPJ....: 016617139/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: GF CONSULTORIA E MEDICINA OCU-
PACION
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048662
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/09/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 037/2012, referente a Licitação 

(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2012 de 10 de setembro de 21012, 
com abertura para 24 de setembro de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de 
Uiraúna, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente 
consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a(s) Empresas: E. C. S. 
VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.819.505/0001-04, e INSC. EST. nº. 
16.139.927-4, estabelecida à Rua Jose Barbosa,20 - Centro, Uiraúna, Estado da Paraíba , cujo valor da 
proposta é de R$ 70.759,00(Setenta Mil, Setecentos e Cinqüenta e Nove 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.

Uiraúna PB, 26 de setembro de 2012.

GERALDO LUIZ DE ARAUJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 047/2012 Pregão Presencial nº 014/2012
Objeto: Gerenciamento, Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e 
Gerenciamento e Fiscalização de Coleta Seletiva neste município de Juazeirinho/PB.
Partes: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e M.C.NEVES, com CNPJ nº 13.196.505/0001-15, cujo 
valor total é de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais).
Recursos: Próprios do Município.
Vigência: A partir da data de assinatura, até 25/09/2013.
Signatários: 
Bevilacqua Matias Maracajá – pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Marlon Carvalho Neves – pela M.C.NEVES  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATO

26/09/2012
PROCESSO Nº 037/2012
PREGÃOM PRESENCIAL N°019/2012.  
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO 

CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES:    PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA e,
E. C. S. VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CONSU-

MO DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana e Rural.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 70.759,00 (Setenta 

Mil, Setecentos e Cinqüenta e Nove Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:
GERALDO LUIZ DE ARAUJO – Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna
E. C. S. VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO – Pela Contratada

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALBERTO FIGUEIREDO LIMEIRA
CPF/CNPJ....: 012351388/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.488,00
Cedente.....: PONTO SUL COMERCIO DE MANUFA-
TURADOS
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048634
Responsavel.: ALBERTO FIGUEIREDO LIMEIRA
CPF/CNPJ....: 012351388/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.488,00
Cedente.....: PONTO SUL COMERCIO DE MANUFA-
TURADOS
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048635
Responsavel.: FABIANA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 053856894-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             24,71
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049227
Responsavel.: FOCALIZA TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ....: 013506970/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,00
Cedente.....: GUILHERME FERREIRA SALES DE MELO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048674
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO
CPF/CNPJ....: 011082980/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            413,41
Cedente.....: CUMBICA FACTORING F M LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049565
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO
CPF/CNPJ....: 011082980/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,40
Cedente.....: NEGOCIAL FACTORING FORMENTO 
COMERCI
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 049556
Responsavel.: JOSE ERINALDO DA COSTA VENTURA
CPF/CNPJ....: 040932154-05
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 048261
Responsavel.: LIDIANE DO NASCIMENTO MOURA
CPF/CNPJ....: 015683548/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012
O Prefeito Constitucional do Município de Sapé - Paraíba, nos termos da Lei nº 10.520/2002 c/c 

a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00027/2012, objetivando a contratação de Instituição 
Bancária para o processamento da Folha de Pagamento desta Prefeitura, foi HOMOLOGADA e ADJU-
DICADA em favor do Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 60. 746.948/0001/12, no valor de R$ 800.001,00 
(oitocentos mil e um reais).

Sapé - PB, 27 de setembro de 2012.
JOÃO CLEMENTE NETO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
GABINETE DO PREFEITO

C O N V O C A Ç Ã O
O Prefeito Constitucional do Município de Serraria – PB, CONVOCA a empresa MEDEIROS MAR-

QUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 14.937.422/0001-00, situada  na Av. Rua Ministro José Américo de 
Almeida, 22 – Sala 104 C – Torre – João Pessoa –PB, vencedora do Processo Licitatório na Modalidade 
Convite de Nº 008/2012, realizado por esta Administração, na data de 20/04/2012, para no prazo máximo 
de 10 (dez) dias dá inicio as Obras do Processo acima citado.

Serraria, 27 de setembro de 2012.
Severino Ferreira da Silva

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  
Nº  026/2012,  do tipo menor preço por item, para a aquisição de medicamentos, material  medico 
hospitalar e outros, cuja abertura será no dia 15.10.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 27 de Setembro de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Natuba torna público o adiamento do Pregão Pre-
sencial nº 017/2012, por não acudir interessado.

Objeto: Fornecimento parcelado de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletroeletrônicos e câmeras 
digitais, destinados as diversas secretarias do município de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. 
Abertura dia 09 de outubro de 2012, às 10:00 horas, a sessão pública será no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Natuba/PB.

Natuba, 28 de setembro de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Natuba torna público o adiamento do Pregão Pre-
sencial nº 018/2012, por não acudir interessado.

Objeto: Fornecimento parcelado de equipamentos e móveis hospitalar, destinado a secretaria de 
saúde do município de Natuba/PB, até o fim do corrente ano. Abertura dia 10 de outubro de 2012, às 
10:00 horas, a sessão pública será no prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB.

Natuba, 28 de setembro de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2012, que objetiva: Material de Consumo e Instru-
mental Odontológico destinados ao CEO - Centro de Especialidades Odontológicas-Guarabira/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL MEDICA COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 20.327,70; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 3.057,96; RDF - DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 25.375,60; SAUDE DENTAL COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 13.926,50.

Guarabira - PB, 29 de Agosto de 2012
JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA

Prefeito em exercício
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2012, que objetiva: Locação de Veículos destinados 
a atender as Secretarias da Administração Municipal - Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA JOSÉ CARVALHO NOBREGA - R$ 4.000,00; MARIZETE 
MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES - R$ 4.400,00; SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS - R$ 
4.000,00; VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA - R$ 4.000,00.

Guarabira - PB, 13 de Setembro de 2012
JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA

Prefeito em exercício
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Material de Consumo e Instrumental Odontológico destinados ao CEO - Centro de Espe-

cialidades Odontológicas-Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2012. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Guarabira/SUS - ADMINISTRA-
ÇÃO INDIRETA - 04:01:00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 10.302.0023.2063 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO E 
3.3.90.30.03 - Material Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial; ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 
04:02:00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.0023.2067/10.301.0023.1043 - ELEMENTOS 
DE DESPESAS: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.30.03 - Material Médico, Hospitalar, 
Odontológico e Laboratorial e 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00199/2012 - 30.08.12 - DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
20.327,70; CT Nº 00200/2012 - 30.08.12 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 3.057,96; CT Nº 00201/2012 
- 30.08.12 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 25.375,60 e CT Nº 
00202/2012 - 30.08.12 - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 13.926,50.

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal - 

Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2012. DOTAÇÃO: Orçamento de 
2012 - Recursos Próprios do Município de Guarabira/SUS: ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO 
- 01:00 - GABINETE DA PREFEITA - 04.122.0009.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO 
- 09:00 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.122.0016.2035 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E ADMINISTRAÇÃO INDI-
RETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 04:02:00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
10.302.0023.2067 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00205/2012 - 14.09.12 - MARIA JOSÉ CARVALHO NOBREGA 
- R$ 4.000,00; CT Nº 00206/2012 - 14.09.12 - MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES - R$ 
4.400,00; CT Nº 00207/2012 - 14.09.12 - SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS - R$ 4.000,00 e CT 
Nº 00208/2012 - 14.09.12 - VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA - R$ 4.000,00.

SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA – SERHMACT.

AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº- 005/2012 - REGISTRO CGE Nº 12.01640-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS AÇUDE CARNEIRO, RIACHO DOS CAVALOS, TAPERA 
E BAIÃO, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JERICÓ, RIACHO DOS CAVALOS, BELÉM DO 
BREJO DO CRUZ E SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, TODOS NO ESTADO DA PARAÍBA, DE 
ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0876/2012/SERHMACT.

VALOR: R$ 693.346,16 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA 
E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses contados da Ordem de Serviço
LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: SERHMACT – SALA DA COMISSÃO PERMA-

NENTE DE LICITAÇÃO, ÀS 9:00 HORAS. DO DIA 15/10/2012.
ENDEREÇO: RUA JOÃO DA MATA, S/N , BLOCO II, 2º ANDAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, 

JAGUARIBE, JOÃO PESSOA – PB.
João Pessoa, 27 de Setembro de 2012.

Maria Navegante da Silva
Presidente CPL/ SERHMACT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.01648-5/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-

manente de Licitação – CPL, realizará às 15h00min do dia 30 de outubro de 2012, a Concorrência 
nº 008/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço global, tendo como objeto a 
execução de 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) unidades habitacionais (APARTAMENTOS), 
dispostos em blocos de 16 apartamentos cada, no bairro de Mangabeira-João Pessoa/PB, através 
do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, para famílias com renda de 03 (três) a 06 (seis) 
salários mínimos. O presente empreendimento contará com infraestrutura básica de abastecimento 
de água, esgotos sanitários, drenagem de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação, energia 
elétrica, telefonia, obras especiais e paisagismo, conforme projetos básicos, compreendendo os 
seguintes lotes: LOTE 01- Construção de 240               (duzentos e quarenta) apartamentos, distri-
buídos entre os empreendimentos residenciais ELZA ALMEIDA 96 ( noventa e seis) apartamentos e 
CALÊNDULA 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos. LOTE 02- Construção de 144 (cento e 
quarenta e quatro) apartamentos, compreendidos pelo empreendimento residencial HAMAMÉLIS. Os 
interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no 
valor de R$ 100,00 (cem reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da 
Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo 
telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 27 de setembro de 2012.

ESMERALDO ALVES LACERDA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Outubro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO para forneci-
mento parcelado de combustível tipo Diesel para atender as necessidades da Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 27 de Setembro de 2012
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 

 Pregoeira Oficial

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012
REGISTRO NA CGE: 12-01635-1
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, 
publicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste 
Órgão, situada na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 10/10/2012, às 14 
horas, para a aquisição de equipamentos  (instrumentos musicais) para esta Fundação.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386.

João Pessoa, 26 de setembro de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0015-66 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação N.º 2408/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Hospital com 102 leitos Na(o) – Rua Epaminondas de Azevedo, S/N, Centro, Município: 
Monteiro – UF: PB. Processo: 2011-005359/TEC/LO-1750.

HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0049-05 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 2412/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Hospital com 45 leitos Na(o) AV. DEP. Adauto Pereira de Lima, S/N, LOT. Nova Itabaiana, Município: 
Itabaiana – UF: PB. Processo: 2011-005348/TEC/LO-1741.

MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0022-95 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 2413/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Hospital com 75 leitos Na(o) Rua Elias Asfora - S/N, Município: Patos – UF: PB. Processo: 2011-
005352/TEC/LO-1743.

COMPLEXO HOSP. DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS – DR. CLEMENTINO FRAGA 
– CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0005-94 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação N.º 2414/2011 em João Pessoa, 03 de 
outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Hospital com 150 leitos Na(o) Rua Ester 
Borges Bastos, S/N, Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2011-005356/TEC/LO-1747.

HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROÁ – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0043-10 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 2415/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Hospital com 75 leitos Na(o) AV. Rua Epitácio Pessoa, 313, Centro, Município: Taperoá – UF: PB. 
Processo: 2011-005351/TEC/LO-1742.

HOSPITAL GERAL DR. PATRICIO LEAL DE MELO – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação N.º 2410/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Hospital com 45 leitos Na(o) Rua Projetada, S/N, Centro, Município: Queimadas – UF: 
PB. Processo: 2011-005357/TEC/LO-1748.

HOSPITAL PÚBLICO E PREF. DE BRITO – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0047-43 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção N.º 2416/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Hospital com 18 leitos Na(o) Rua Projetada, S/N, Roseira, Município: Itapororoca – UF: PB. 
Processo: 2011-005361/TEC/LO-1752.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ – CNPJ/CPF Nº 08.920.126/0001-96 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação N.º 2417/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Hospital com 16 leitos Na(o) Rua Projetada, S/N, Município: Belém do Brejo 
do Cruz – UF: PB. Processo: 2011-005360/TEC/LO-1751.

HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0004-03 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 2409/2011 em João Pessoa, 03 de outubro de 2011 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Hospital com 87 leitos Na(o) Rua Coronel João Pessoa Leite, 294, Município: Pombal – UF: PB. 
Processo: 2011-005358/TEC/LO-1749.

PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA – CNPJ – 12.924.395/0001-06, torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação de sua Licença de 
Operação nº 1462/2010 conforme processo nº 2012-007011/TEC/LO-3800, para a atividade de in-
dustria de panificação e lanchonete, situado a Avenida Dom Pedro II nº 246 – Centro – Guarabira/PB.

CASA BLANCA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.715.999/0001-02 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3764/2012 em João Pessoa, 26 de setembro 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação Residencial Multifamiliar com 33 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário 
interligado a rede pública da CAGEPA.  Na(o)– R. ABELARDO P. DOS SANTOS – ST. 08 QD. 098 
LT 0399 - BANCÁRIOS. Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2012-006480/TEC/LO-3700

JOSÉ DIÓGENES DIAS HOLANDA – CNPJ/CPF Nº 089.648.524-27, Torna público que à SUDE-
MA – (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu Autorização Ambiental 
nº 3483/2012, em João Pessoa, 14 de Setembro de 2012 – prazo 60 dias. Para atividade de: 
PUBLICIDADE VOLANTE – VEICULO FIAT/STRADA ADVENTURE CD – PLACA  NQC 4515/
PB – Na (O) - Em toda Cidade e Região MUNICÍPIO: MONTE HOREBE – UF - PB - PROCESSO 
DE Nº 2012-006165/TEC/AA-1515

SRS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.998.543/0001-99, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3664/2012 
em João Pessoa, 21 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Mul-
tifamiliar C/12 Unidades Habitacionais, na Rua Odisa Eliseu da Nóbrega. QD 013, LT 319 – Jardim 
Oceania – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006112/TEC/LO-3629.

RADIOMED – DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.765.965/0001-
75, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1780/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Serviço de Diagnóstico por Imagem com uso de Radiação Ionizante, exceto 
Tomográfico, na Rua Afonso Campos, Nº 56 Centro Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-002695/TEC/LO-2915.

L & J TRANSFER LTDA – ME, com CNPJ Nº 07.046.164/0001-07, IE: 16.143.428-2, pela qual re-
gistra a perda de 01 (Hum) Livro de Registro de Ocorrência número 42. Conforme Certidão datado 
de 27 de setembro de 2012.

EDINEA MELLO DE SOUZA LIMA – CPF Nº 083.073.855-04, torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Granja Xanadu, situado a Rua Profª 
Maria Pinheiro de Almeida Nº 354 – Castelo Branco - João Pessoa – PB.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES – CNPJ/CPF Nº 091.590.184-61, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 3533/2012 em 
João Pessoa, 18 de setembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Extração de Argila 
em terra firme. Referente ao Processo DNPM Nº 846.275/2012, de forma mecanizada, no Sítio 
Catolé S/N – Município: CUITE – UF: PB. Processo: 2012-004065/TEC/LP-0936.
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