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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l UFPB realiza workshop dias 21 e 22 sobre integração universidade/empresa

l IFPB inscreve até o próximo dia 25 para concurso público com 73 vagas

l Litoral paraibano possui 53 praias próprias ao banho no final de semana

l Estação Cabo Branco exibe Os falsários e Trainspotting no fim de semana
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O Botafogo está aproveitando a folga 
na tabela para recuperar fisicamente os 
jogadores para a final da Série D. PágINA 21

Jogos dos Servidores Públicos são abertos 
com disputas em sete modalidades até 
o próximo dia 5 de novembro. PágINA 22

Esportes

HOMENAGEM

Paraíba realizou 
quase 5 mil 
cirurgias de 
catarata este ano

“Espaço Criança” 
levará música, 
shows e circo para 
a Praça Coqueiral

Bancários decidem 
terminar a greve e 
agências reabrem 
na segunda-feira

 

 

 

Saúde

diveRSãO

acORdO

Apenas na capital, através 
do Projeto Veja Bem, uma 
parceria com o Ministério da 
Saúde, foram feitas 1.192 cirur-
gias e não há fila para este tipo 
de procedimento. PágINA 14

A programação em Man-
gabeira começa às 17h e 
contará com apresentação 
da cantora Érica Maria, do 
Palhaço Aleluia e dos grupos 
Los Iranzi e Carroça de Ma-
mulengos. PágINA 9

Funcionários de bancos 
privados, BB e Caixa decidiram 
ontem em assembleia encerrar 
a paralisação e voltar ao traba-
lho segunda-feira. PágINA 4

O governador Ricardo 
Coutinho voltou a defender, 
durante fórum realizado on-
tem na capital, uma política 
diferenciada como estraté-
gia para o desenvolvimento 
do Nordeste. PágINA 17

Pavimentação da estrada entre Mataraca e o distrito de Barra de Camaratuba vai incentivar o turismo na região PágINA 15

DÓLAR    R$ 2,177 (compra) R$ 2,177 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,100 (compra) R$ 2,240  (venda)
EURO   R$ 2,946 (compra) R$ 2,948    (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

2oCaderno

Desenvolvimento do Nordeste 
requer política diferenciada
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Centro Piollin realiza 
campanha para reforma 
do galpão da escola de 
circo social PágINA 5

A União publica hoje 
quatro histórias 
selecionadas sobre 
crianças que revelam 
talento precoce nas 
artes e no futebol. 
ESPECIAL

Rammon Felipe (foto) 
faz show hoje à noite 
organizado pelo Vocatus 
Coral. PágINA 7

Orquestra Infantil da 
Paraíba se apresenta 
hoje na I Feira do Livro 
Infantojuvenil PágINA 8

PágINA 3

Cecéu e os 41 anos de 
parceria de sucesso 
na vida e na música 
com Antônio Barros
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Sol e poucas 
nuvens
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Editorial

No calendário das comemorações na-
cionais, o dia 12 de outubro é reconheci-
damente especial. Festejam-se nesta data a 
padroeira oficial do Brasil, as crianças do 
país inteiro e o descobrimento da América. 
De Nossa Senhora Aparecida registram os 
arquivos históricos que a imagem foi encon-
trada por dois pescadores em 1717 e desde 
então reverenciada como protetora dos ca-
tólicos brasileiros. Marco maior desta vene-
ração é a Basílica de Aparecida construída 
em sua homenagem e mundialmente conhe-
cida como um dos maiores templos de ora-
ções, para onde acorrem peregrinos de to-
dos os continentes.

Por uma feliz coincidência, o dia dedica-
do a Nossa Senhora Aparecida é também o dia 
das crianças. Quem mais do que elas precisa 
da proteção materna e dos cuidados familia-
res? Quem mais do que elas pode representar 
as mais legítimas esperanças de um povo? É 
de cada brasileirinho, pobre, rico, branco ou 
preto, que depende o futuro do Brasil. Embo-
ra pareça lugar-comum nunca é demais repe-
tir que elas são o nosso amanhã.

Neste especial capítulo das crianças, 
forçoso é admitir que o Brasil não conseguiu 
até hoje, apesar de todas as iniciativas re-
centes, resgatar uma dívida que já é secular. 
Milhões delas vivem em subnutrição, não 
frequentam escolas, morrem por falta de as-
sistência médica e quando sobrevivem aos 
primeiros anos de vida são submetidas ao 
trabalho infantil. Os dados mais atuais reve-

lam que pelo menos três milhões de crianças 
e adolescentes brasileiros são obrigados a 
“pegar no pesado” para ajudar no rendimen-
to de suas famílias.

A Constituição de 1988, que está com-
pletando os seus 25 anos de promulgação, 
dedica inúmeros artigos, incisos e parágra-
fos à proteção das crianças brasileiras, mas 
entre a lei que está no papel e a dura realida-
de das ruas há uma distância que só tem sido 
incontornável porque durante décadas e dé-
cadas elas nunca foram prioridade. E por fa-
lar na Constituição, esta jovem senhora que 
norteia os princípios de convivência entre os 
brasileiros, registre-se também que este dia 
12 de outubro marca o desaparecimento do 
seu maior ícone: o ex-deputado Ulysses Gui-
marães que  morreu (desapareceu) em 12 de 
outubro de 1992. 

O doutor Ulisses, um dos maiores políti-
cos brasileiros, era, além de tudo, um grande 
frasista. É de sua lavra o ensinamento que 
encerra este editorial:” ...Política não se faz 
com ódio, pois não é função hepática. É filha 
da consciência, irmã do caráter, hóspede do 
coração. Eventualmente, pode até ser açoita-
da pela mesma cólera com que Jesus Cristo, 
o político da Paz e da Justiça, expulsou os 
vendilhões do Templo. Nunca com a raiva 
dos invejosos, maledicentes, frustrados ou 
ressentidos. Sejamos fiéis ao evangelho de 
Santo Agostinho: ódio ao pecado, amor ao 
pecador. Quem não se interessa pela políti-
ca, não se interessa pela vida...”

Marcos de outubro
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João Pessoa precisa encarar, com urgência, o 
problema do trânsito que a cada dia se agrava 
mais. Encontrar alternativas eficientes de modo 
a diminuir os congestionamentos e aumentar o 
fluxo nos momentos de maior intensidade de 
veículos.  Sabe-se, é verdade, que a exemplo de 
outras grandes cidades brasileiras, na capital 
paraibana por décadas o assunto não mereceu 
maior atenção, de modo a elaboração de plane-
jamento que absorvesse as demandas futuras.
As principais avenidas,  na hora do rush, não se consegue fazer um deslocamento sem estresse. Fal-
tam alternativas para contornar os congestionamentos, corredores alternativos. A chamada “crise de 
mobilidade urbana” de que falam  os especialistas está estabelecida, porque ao longo de décadas não 
houve  politica de urbanização e de infraestrutura que resolvessem questões de transporte que agora 
se apresentam.
Não é apenas um problema nosso. A maioria  das grandes cidades enfrenta esse caos urbano. Para 
especialistas, três fatores contribuíram para o crescimento da frota de veículos no país: o aumento 
da renda da população, as reduções fiscais do Governo Federal para as montadoras e as facilidades de 
crédito para a compra de carros. Acrescente-se a isso, a enxurrada de motos que se espraia como uma 
praga, a pontificar  sem lei e sem ordem pelas artérias. É preciso aumentar a malha viária, ampliando 
alternativa para o motorista.

Justiça seja feita. Quem procurou 
as agências do Bradesco nos últi-
mos dias, em plena greve, encon-
trou um certo ar de regularidade 
no atendimento, sem qualquer 
constrangimento para operações 
de pagamento e depósito. Já nos 
chamados bancos oficiais – Caixa 
e BB – o cliente ficou a pão e água, 
sem dispor, sequer de envelopes 
e caixas automáticos funcionando 
com  regularidade.

Na visão catastrófica do deputado Carlos Dunga, teremos navios ancorados e trabalhando com des-
salinizadores, transformando as águas do Atlântico e um produto potável para matar a sede das ci-
dades castigadas pela estiagem. Ele elenca uma série de  reservatórios que estão caminhando célere 
para o estado viscoso de lama. Pela seca que se vaticina, vamos precisar também do Pacifico.

A Escola Superior de Advocacia Professor Flóscolo 
da Nóbrega (ESA-PB), em parceria com a Faculdade 
Maurício de Nassau, ainda está recebendo inscri-
ção para a  1ª turma da Pós de Direito Tributário e 
Processo Tributário, com duração de 18 meses. Ex- 
alunos da Pós-Graduação da ESA da OAB-PB, advo-
gados em dia com a Ordem, e egressos do Grupo 
Ser Educacional, terão desconto promocional para 
matrícula e mensalidades. O curso terá início no 
próximo dia 28.

PÓS-DIREITO

AJUDAVA

CONSEQUÊNCIAS

EFEITOS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

ALTERNATIVAS VIÁRIAS

A obrigatoriedade dos ve-
readores serem atendidos 
pelos serviços do SUS, com 
certeza, vai melhorar algu-
ma coisa. Não, obviamente, 
a qualidade de saúde dos 
novos “beneficiários”, mas a 
qualidade do atendimento e 
as instalações públicas das 
unidades.
Afinal, quem sabe para onde 
vai cuida de tratar bem o 
ponto final do destino.

Já estamos preparados para 
a Copa do Mundo, estrutu-
ralmente falando. Nesse fim 
de semana o Aeroporto de 
Fortaleza, o Pinto Martins, 
teve um black-out   de quase 
três horas. E, mesmo com os 
geradores ligados, deixaram 
de funcionar as escadas ro-
lantes, sistema de ar condi-
cionado e parte da iluminação 
das lojas. A piada era uma um 
so: imagina na Copa!

Ao assumir na Asssembleia na 
vaga de Eva Gouveia, Monaci 
Marques(PPS) foi saudado pelo 
primo, deputado Carlos Dunga, 
com direito a mãe na plateia, a ex-
-deputada Socorro Marques. Em 
seu discurso, ao agradecer a Eva, 
Monaci disse que ela tirou licença 
por “motivos óbvios”. Na minha 
terra, em se tratando de man-
dato, “motivos óbvios” é quando 
o “dito cujo” não é renovado  por 
falta de votos.

A química da paz

Creio que não caberia neste espaço 
uma simples lista das armas utilizadas, 
atualmente, pelo ser humano, para matar 
ou mutilar seus semelhantes, seja em uma 
guerra entre países ou em um tête-à-tête 
no meio da rua. Entre a faca-peixeira e a 
bomba atômica deve existir um milhão 
de instrumentos letais.

No exato momento em que escrevo 
essas mal traçadas, centenas de pes-
soas no mundo inteiro têm suas vidas 
ceifadas por um tiro de espingarda, um 
disparo de fuzil ou uma explosão de 
granada. Dizem que ouvir o som de uma 
facada nas costas só não é pior do que 
ser a própria vítima desse ato brutal.

Dizem também que tem coisa pior. 
Um tiro de fuzil no crânio produz uma 
sonoridade tétrica, para quem está ao 
lado de quem recebe a bala. Até hoje só 
estive perto de uma pessoa que morria: 
meu pai, de “causas naturais”, e ele não 
emitiu som algum; apenas estilhaços de 
um olhar que perfurou meu silêncio.

Portanto não sei que barulho faz a 
morte nem estou interessado em ouvir o 
som de suas botas de chumbo e plutônio. 
Li Chuva Negra, do escritor japonês Masuji 
Ibuse, e até hoje não me saem da cabeça 
as imagens que ele criou das vítimas da 
bomba atômica que os Estados Unidos 
jogaram sobre o povo de Hiroshima.

Por isso, considero uma hipocrisia 
a preocupação que alguns líderes mun-
diais manifestam em relação ao uso das 
chamadas “armas químicas”, a exemplo 
do agente laranja, gás de mostarda, na-
palm, cianeto, sarim, soman, zyclon etc 
e tal. Pode metralhar, esfaquear, enfor-
car... Só não vale matar “quimicamente”.

Os Estados Unidos estavam pouco se 
lixando para a guerra civil na Síria. Para 
Obama, se não restasse um único sírio 
vivo, para contar a história, melhor para 
o seu país e mais ainda para o seu po-
deroso aliado no Oriente Médio – Israel, 
que mata palestinos como quem atira 
em patinhos de parque de diversão.

Mas os Estados Unidos precisavam 
mostrar autoridade na região mais con-
turbada do mundo, onde jorra o precioso 
“ouro negro”. Esperou que o exército 
sírio perdesse homens e munição e 
decaísse o apoio do povo ao governo de 
Bashar al-Assad, para só então pensar 
em alguma providência.

Para a invasão, o governo sírio deu 
a Obama o motivo das armas químicas, 
mas a Inglaterra, velha companheira de 
guerra, recuou. A Rússia se contrapôs e, 
sozinhos, os Estados Unidos não enca-
ram ninguém. Uma tal comissão escava-
cou os escombros, revirou os mortos e 
encontrou o Prêmio Nobel da Paz.

Considero uma hipocrisia a preocupação que alguns líderes mundiais 
manifestam em relação ao uso das chamadas “armas químicas.”

GOL CONTRA LICENÇA ÓBVIA



Cecéu
Cantora e compositora

Parceria de 41 anos 
no amor e na música

ão 41 anos de vida conjugal e, também, de música do casal 
paraibano Antônio Barros e Cecéu. Da união matrimonial 
a dupla gerou a filha, a cantora Mayra Barros. Na parceria 
artística, ambos já possuem, até agora, mais de 700 músicas 
gravadas e uma quantidade superior a 100 ainda inéditas. “É 
um dom divino”, garantiu a campinense Mary Maciel Ribeiro 
- nome de batismo de Cecéu -, ao confessar como encara o 
trabalho de composição. Um processo de criação, prosseguiu, 
que transcorre naturalmente, quando se senta com seu 
companheiro para criar mais uma canção. Nessa entrevista, 
criticou a pirataria, defendendo a ideia de que “deveria haver 
uma grande fiscalização para coibir isso”. Mas, apesar desse 
problema, incentivou o artista a nunca perder a motivação 
para continuar produzindo. E discorreu sobre outros assuntos, 
a exemplo do projeto que tem com o esposo de lançar CD 
e DVD convidando cantores para a gravação. E, também, de 
como está vivendo em Brasília, onde reside há dois anos, 
mas fazendo questão logo de assegurar não ter esquecido 
da Paraíba, que costuma visitar para recobrar as energias e 
receber “o carinho” do povo.  

Como se dá o processo de 
composição do casal?

O trabalho se dá naturalmen-
te, pela afinidade que nós temos. 
Estamos juntos no processo de 
desenvolvimento. É como se fosse 
uma cantoria. A letra e a melodia 
vão surgindo na mesma hora. Foi 
assim, por exemplo, com ‘Forró Nº 
1’ e ‘Homem com H’. No caso de 
‘Homem com H’ Antônio Barros 
assistia uma novela na televisão e 
ouviu algo em torno de lobisomem 
e achou que isso poderia dar numa 
música, até que saiu “nunca vi 
rastro de cobra em couro de lobi-
somem, se correr o bicho pega, se 
ficar o bicho come”. A ideia fica na 
cabeça. Sentamos com ela na cabe-
ça e, na hora, a desenvolvemos. Às 
vezes eu dou um mote ou, então, 
ele, que usa o violão na hora da 
composição. O trabalho de compo-
sição é como o do artista plástico. 
O instrumento maior de trabalho 
do artista plástico é o pincel, pelo 
qual ele passa a ideia para a tela. 
No compositor o instrumento é a 
ideia, que ele tem de desenvolver. 
Nós somos escolhidos para a músi-
ca e a composição. É um dom divi-
no, que não se aprende na escola. 

Qual sua opinião a respeito 
do forró eletrônico?

Eu venho de uma época de 
anos de ouro da música em Campi-
na Grande, dos assustados, da Bos-
sa Nova, da Jovem Guarda, da qual 
fizemos parte e foi um movimen-
to lindíssimo e da Tropicália. São 
épocas que resultaram em obras 
bonitas, belas. Por isso, só lamento 
ter chegado a essa situação, embo-
ra ainda haja artistas continuando 
a produzir obras musicais de qua-
lidade. 

E o que acha da pirataria?
Não acho bom. No entanto, 

apesar da pirataria, o artista não 
pode perder a motivação nunca. 

Mas é uma prática que traz preju-
ízos, inclusive para o governo, que 
perde por não ter a arrecadação de 
impostos. Mas também perde o ar-
tista, que vê seu trabalho - no qual 
foram investidos recursos, tempo, 
esforço e dedicação - ser copiado e 
vendido em carrinhos pelas ruas, 
ao preço de R$ 2, em média. E, ain-
da, é prejuízo para a gravadora, 
que representa o acesso do artis-
ta para o mercado, pois é preciso 
pagar, por exemplo, aos músicos e 
ao maestro responsável pela ela-
boração dos arranjos. Por causa 
da ação da pirataria, que colabora 
para o desemprego, o número de 
gravadoras foi diminuindo no Bra-
sil, mas algumas ainda operam, a 
exemplo da BMG e da Sony. Acho 
que deveria haver uma grande fis-
calização para coibir isso. 

O casal Antônio Barros e 
Cecéu também tem sido alvo da 
pirataria? 

Esse tipo de ação inibe um 
pouco. Já deveríamos estar com 
trabalho novo na praça. Mas nun-
ca perdemos a motivação. Segui-
mos com uma posição indiferente 
a essa prática, pois continuamos 
nosso trabalho de composição, 
tanto que temos mais de 100 mú-
sicas ainda inéditas. 

A propósito, vocês estão 
com algum projeto novo em vis-
ta?

Estamos com a ideia de gravar 
e lançar CD e DVD reunindo gran-
des nomes que já cantaram nossas 
músicas. Queremos continuar fa-
zendo um trabalho de qualidade e 
deixar um bom legado - na área da 
música - para o público. 

Como tem sido - no âmbito 
artístico - a vida do casal em 
Brasília?

Eu e Antônio Barros viemos 
morar em Brasília há dois anos, 

S

mas ainda estamos nos adaptando. 
Como a família é pequena, nós mu-
damos para também ficar perto da 
nossa filha, Mayra Barros, que ago-
ra é gestora da Associação Brasi-
leira de Música e Arte (Abramus). 
Além disso, de Brasília - que é bem 
localizada - para o Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, São Paulo e Goiás 
é um pulo. Ou seja, podemos su-
portar o atendimento de compro-
missos de shows e apresentações e 
voltarmos. 

E a agenda, como tem sido?
Já temos cumprido alguns 

compromissos. Recentemente, 
gravamos para um programa de 
uma TV local, que já foi ao ar. No 
dia 16 deste mês, iremos assistir 
ao Festival Musical da Rádio Na-
cional em Brasília, do qual Mayra 
Barros será uma das juradas e no 
qual eu e Antônio Barros nos apre-
sentamos, no ano passado. E, nos 
próximos dias 14 e 15 de novem-
bro, iremos participar de festival 
na cidade de Embu das Artes, em 
São Paulo. Mas ainda estamos nos 

preparando para começar a reali-
zar show, acompanhados de músi-
cos, a partir de 2014. No momento, 
estamos formando a banda para 
que estejamos prontos para come-
çar esse trabalho. 

Agora que está em Brasília, 
como fica a Paraíba?

Deixamos a cidade de João 
Pessoa e viemos morar em Brasília 
mas não esquecemos o Estado. Nós 
voltaremos à Paraíba, pois é onde 
nos reenergizamos e nos fortale-
cemos, além de ser o Estado onde 
o povo tem sido muito carinhoso 
conosco e com o nosso trabalho. 
A nossa intenção é regressarmos 
mais uma vez neste mês de novem-
bro. 

De que maneira a música 
surgiu em sua vida?

Desde criança que tenho afeto 
impressionante pela música. Meu 
dever de casa, em Campina Gran-
de, era com o rádio ligado. Naquela 
época, o apresentador costumava 
dizer o título da música, o cantor e 

o compositor, e isso, principalmen-
te, me chamava muita atenção. Em 
1971 conheci Antônio Barros, que 
nasceu em Queimadas, e aí forma-
mos uma parceria no trabalho mu-
sical e no amor. Naquela mesma 
década começamos a gravar mú-
sica romântica pela Copacabana, 
como a dupla Tony e Mary. Esse 
era o gênero musical que a grava-
dora queria. Depois é que decidi-
mos continuar compondo música 
regional, nordestina.            
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EXCLUSIVO

Por causa da 
ação da pirataria, 
que colabora para 
o desemprego, 
o número de 
gravadoras 
foi diminuindo 
no Brasil

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Em cima da hora

Bancários da PB encerram greve
dEcisão Em assEmblEia

Consumidores podem
procurar o Procon para
não pagar juros indevidos

As agências dos bancos 
privados, Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) e Banco do Brasil 
(BB)  voltam a funcionar nor-
malmente na próxima segun-
da-feira. A decisão foi tomada 
ontem durante assembleia 
dos bancários, em João Pes-
soa. Até o fechamento desta 
edição os bancários não ti-
nham resolvido apenas sobre 
o Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). A classe bancária da 
Paraíba encerrou a greve que 
já durava 23 dias no Estado. 
Eles seguiram o mesmo en-
caminhamento do  Comando 
Nacional dos Bancários, que 
fechou acordo na quinta-feira 
com a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban).

Os principais pontos do 
acordo com a Fenaban são 
8% de reajuste (1,82% de 
aumento real); 8,5% (2,29%) 
de reajuste para o piso da ca-
tegoria, e compensação pelos 

dias parados pela greve de 
até uma hora por dia (entre 
segunda e sexta-feira) até o 
dia 15 de dezembro.

O Procon Paraíba (Procon
-PB) orienta os paraibanos a 
procurarem o órgão de defesa 
dos consumidores do Estado 
caso os bancos cobrem juros 
ou correções monetárias em 
cima de contas vencidas e não 
pagas devido a impossibilida-
de de quitação destes débitos 
durante o período de gre-
ve dos bancários. De acordo 
com o secretário executivo do 
Procon-PB, Marcos Santos, a 
orientação é “não pagar nada 
além do que está na fatura, 
porque o consumidor não deu 
causa a greve e o banco tem 
que responder, já que não fez a 
sua parte para evitar a greve”.

Vale ressaltar que durante 
a greve, o Procon-PB orientou 
os consumidores a procurarem 
formas alternativas de quitar 
as dívidas, como pagar as con-
tas em casas lotéricas, lojas de 
departamento que são autori-
zadas a aceitar contas de con-
sumo (água, energia e telefone, 
por exemplo), nos terminais de 
autoatendimento dos bancos, 
ou pela internet, através de 
transferência eletrônica, uma 
vez que a obrigação dos parai-

banos pagarem suas contas em 
dia permaneceu mesmo com a 
greve dos bancários.

Marcos Santos lamentou 
o fato da Justiça Federal e Es-
tadual não terem se manifes-
tado até o momento a respei-
to da Ação Civil Pública com 
pedido de liminar movida 
pelo Procon-PB e Ministério 
Público na semana passada 
contra as instituições finan-
ceiras que atuam na Paraíba.

A Ação Civil Pública teve 
o objetivo de evitar uma so-
brecarga no Judiciário, já que 
a previsão do secretário exe-
cutivo do Procon-PB é de que 
muita gente busque órgãos 
da Justiça para resolver con-
flitos relacionados à cobran-
ça de juros, multas e demais 
encargos gerados por atrasos 
em pagamentos de débitos.

O pedido de liminar da 
ação requer que os bancos se 
abstenham justamente de co-
brar juros, multas e demais 
encargos gerados por estes 
atrasos que não puderam ser 
quitados em decorrência 
da paralisação, incluindo o 
período que vai do início da 
greve, dia 19 de setembro, 
até 72 horas (3 dias) após a 
volta do funcionamento nor-
mal das agências.

Herbert Clemente
Especial para A União

O governador Ricardo Coutinho 
participou ontem à tarde da solenidade 
de inauguração,  reforma e ampliação 
da Fundação Casa do Estudante (Fu-
necap), localizada na Rua da Areia, no 
centro de João Pessoa. A obra rendeu 
investimento de R$ 1,1 milhão. No seu 
discurso, o governador enalteceu o es-
forço do Estado. “Apesar do mundo pas-
sar por um crise, a Paraíba diferente de 
todos os Estados, vem paulatinamente 
crescendo numa  média maior dos que 
todos os Estados do Brasil. Já investimos 
muito em Educação, e muito mais ire-
mos investir para que a população tenha 
acesso a uma educação com qualidade e 
principalmente com dignidade”.

“Estamos hoje inaugurando um 
equipamento de fundamental importân-
cia não só para os estudantes que aqui 
residem, mas principalmente pelo signifi-
cado  que esta Casa representa no passa-
do, presente e futuro da Paraíba, pois por 
aqui passaram várias personalidades do 
mundo político, administrativo, cultural e 
jurídico, que engrandeceram a Paraíba”, 
ressaltou o governador.

O governador Ricardo Coutinho, 
ainda destacou que os atuais residentes 
da Casa do Estudante são na sua grande 
maioria oriundos de famílias carentes e 
do interior que não tinham condições 
financeiras para estudar na capital, mas 
com a nova  Casa ganham a oportunida-
de real e em condições de igualdade para 
mudar seus destinos.

A nova Casa do Estudante foi to-
talmente modernizada para adequar a  
obra às verdadeiras necessidades dos que 
delam necessitam para estudar. O novo 
equipamento ganhou a reforma comple-
ta do prédio, que hoje conta  um audi-
tório com capacidade para 150 pessoas. 

Também foram adaptados 12 quartos 
com acessibilidade para pessoas portado-
ras de necessidades especiais.

Conforme informações da Suplan 
(órgão responsável pela obra), a reforma  
foi iniciada em agosto de 2012 e concluí-
da neste mês.

Foram reformados refeitório, cozi-
nha, sala de estudo, biblioteca, sala de 
informática, sala de TV, banheiros, qua-
dra poliesportiva, almoxarifado e secre-
taria, e ainda foram realizadas melho-
rias estruturais nas instalações elétrica, 
hidráulica e sanitária.

De acordo com Othon Gama, presi-
dente da Funecap, o local não passava 
por reforma há 35 anos. “Agora, temos 
uma nova estrutura. Temos melhores 
condições de receber os estudantes e eles 
vão morar com dignidade”, afirmou.

A Fundação Casa do Estudante pos-
sui quatro blocos com 12 apartamentos, 
totalizando 48 quartos com capacida-
de para dois estudantes em cada um, 
podendo atender 96 residentes. Atual-
mente moram 40 estudantes que cursam 
o Ensino Médio na rede estadual. Eles 
vêm de diversos municípios paraibanos, 
a exemplo de Santana dos Garrotes, Ita-
poranga, Conceição, Serra Branca, Ibiara, 
Santana de Mangueira, São João do Rio 
do Peixe, Piancó, entre outros. O edital 
para o chamamento de estudantes que 
desejam residir na Casa  está previsto ser 
publicado em dezembro deste ano.

casa do Estudante 
Já passaram pela Funecap inúme-

ras personalidades, de ex-governadores 
a poetas, políticos e artistas, a exem-
plo do atual secretário de Estado da 
Cultura, Chico César, o ex-secretário 
de Comunicação da Estado, Gonzaga 
Rodrigues, do ex ministro Mailson da 
Nóbrega, e o ex- governador Wilson 
Braga. A Casa foi inaugurada em 1937.

Estado inaugura reforma 
da Casa do Estudante

invEstimEnto dE R$ 1,1 milhão

FOTO: Marcos Russo

Funecap atende estudantes carentes do interior e há 35 anos não passava por uma reforma

Um grupo de 30 em-
presários paraibanos está 
embarcando hoje rumo a 
Guangzhou, na China. Todos 
estão envolvidos na Missão 
Business - como ficou conhe-
cida -, que é um projeto fruto 
da parceria entre a empresa 
PJI Consulting e a especialis-
ta em turismo de negócios 
Classe A On-line, da capital 
paraibana. Na China, os em-
presários vão participar da 
Canton Fair 2013, maior fei-
ra multissetorial do mundo, 
onde empresários de diver-
sos países se encontram para 
negociar seus produtos.

A Canton Fair 2013, 
segundo o empresário Pau-
lo Júnior, executivo da PJI 
Consulting, é uma excelente 
oportunidade de os empre-
sários experimentarem uma 
nova dinâmica de comércio, 
tendo em vista a abertura de 
novos negócios em um am-
biente de alto nível profissio-
nal. O grupo permanecerá em 
Guangzhou de 15 a 19 deste 
mês, de onde segue para Du-
bai, onde participará de uma 
série de atividades entre os 
dias 20 e 22 deste mês.

“Nossa proposta é gerar 
de conteúdo para o empre-

sário, algo que seja prático 
para o seu dia-a-dia e que 
estimule novas ideias que 
favoreçam o empreendedo-
rismo”, afirmou Paulo Junior. 
Na opinião do executivo, a 
Missão tem sido um fator 
decisivo para decisões de in-
vestimentos, bem como um 
suporte a mais para mudan-
ça de relacionamento profis-
sional entre as empresas. Há 
um ganho monumental no 
processo de negociação.

 
Novas fases
Paulo Júnior disse que a 

Missão Business está em sua 
primeira fase do projeto, com 
a participação de mais de 30 
empresários paraibanos de 
diversos segmentos de negó-
cios. A segunda fase deverá re-
unir um número aproximado 
de empresários, que também 
está em pleno andamento.

A feira acontece em três 
fases com diversos segmentos, 
dentre eles máquinas e equipa-
mentos, bicicletas, motos, au-
topeças, máquinas e materiais 
para construção, eletrodo-
mésticos, comunicação, deco-
ração, artigos de cama, mesa e 
banho, móveis, vestuário, joias 
e semi-joias, dentre outros.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Paraibanos participam
da Canton Fair, na China

Arquidiocese encerra 
hoje festa da padroeira

novos nEgócios

n. s. apaREcida Campanha Cupom Legal
já registra 75 mil torpedos

Em sEis sEmanas

Com mais de 
27 mil associados e 
ativos superiores a 
R$ 830 milhões, o 
cooperativismo de 
crédito da Paraí-
ba já se destaca no 
cenário nacional 
e estará em pauta 
durante um evento 
que acontece em 
Campina Grande, 
na próxima segun-
da-feira. Voltado 
para dirigentes, só-
cios e funcionários 
das cooperativas do 
ramo, o II Encontro 
Paraibano do Coo-
perativismo de Cré-
dito será realizado 
no auditório da Fe-
deração das Indús-
trias do Estado Pa-
raíba (Fiep), das 8h 
às 17h30.

Entre os pales-
trantes do evento 
estão lideranças na-
cionais e regionais 
do ramo como: o 
vice-presidente da 
Confederação Bra-
sileira das Coope-
rativas de Crédito 
(Confebras), Manoel 
Messias da Silva; o 
presidente da Si-
credi Pioneira-RS, 
Márcio Port; o coor-
denador do ramo 
crédito da Organiza-
ção das Cooperati-
vas Brasileiras, Thia-
go Borba Abrantes; 
o presidente da Uni-
cred Central Norte/
Nordeste, Wilson Ri-
beiro Filho; e o pre-
sidente do Sicoob 
Central Norte/Nor-
deste, José Evaldo 
Campos.

Cooperativas 
de crédito
se reúnem 
em Campina

A Arquidioceses da Pa-
raíba, por intermédio da Pa-
róquia Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, no Bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa, encerra hoje a festa 
em honra à padroeira, que co-
meçou no dia 3. Com o tema 
“Bem-Aventurada aquela que 
acreditou”, o encontro preten-
de refletir sobre a Fé Católica 
e a Devoção Mariana. Todos 

os dias serão celebradas mis-
sas, seguidas de quermesse.

Às 6h haverá o Ofício 
da Imaculada Conceição. Às 
17h ocorrerá uma procissão 
saindo da capela de Nossa 
Senhora das Graças até a 
Avenida Dom Bosco, onde 
será celebrada uma missa 
campal. Já às 19h haverá a 
solenidade da Imaculada 
Conceição Aparecida.

Na 6ª semana de prêmios 
da Campanha Cupom Legal, 
foram sorteados cinco novos 
ganhadores paraibanos on-
tem, na sede da Lotep. Cada 
sorteado vai receber R$ 1 
mil em dinheiro. Os cinco 
códigos dos bilhetes eletrô-
nicos premiados com o valor 
de R$ 1 mil em dinheiro fo-
ram AA 005968, AA 042566, 
AA 036390, AA 049739 e AA 
038037. Concorreram aos 
sorteios todos os torpedos 
enviados desde o início da 

campanha até aqueles que 
chegaram ao banco de dados 
da campanha no horário das 
23h59 da última quinta-feira.

Atualmente, na base 
de dados da Campanha do 
Cupom legal, estão registrados 
75 mil torpedos já enviados, 
uma alta de 19% sobre a se-
mana passada. É bom lembrar 
que os SMS enviados para a 
campanha concorrem aos sor-
teios de prêmios durante 90 
dias, a contar da data do envio. 
Nas seis semanas de sorteios, 

o Cupom Legal já premiou 27 
paraibanos com prêmios de 
R$ 1mil e R$ 15 mil.

Os contemplados nos sor-
teios receberam ontem um 
torpedo pelo celular, comuni-
cando que foram os ganhado-
res da semana. Cada partici-
pante da campanha recebe um 
código, via SMS, do Programa 
Paraíba Legal, como confirma-
ção de validade de participa-
ção da campanha de sorteios. 
Cada cupom fiscal enviado 
equivale a um código.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Henrique Ornellas faz 
show para crianças no  
Centro Histórico
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Rammon Felipe se 
apresenta hoje em 
João Pessoa

Orquestra Infantil da 
Paraíba encerra Feira 
do Livro Infantojuvenil
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MÚSICA CONCERTO

FOtOS: Divulgação

Por que não aproveitar o 
clima de comemoração do 
Dia das Crianças e contri-
buir com uma campanha 
que visa beneficiar diver-
sos jovens com o ensino 
e vivência artística? É a 
campanha de financia-

mento colaborativo iniciada na segun-
da-feira passada, pelo Centro Cultural 
Piollin que pretende arrecadar vinte 
mil reais que serão destinados à es-
trutura física da escola de circo social 
da Instituição. Com a reforma do 
Galpão Escola Piollin, o Centro ganha 
um espaço adequado para a prática 
de circo e ainda dobra o número de 
crianças beneficiadas. 

A campanha de mobilização dura 
até o dia 9 de dezembro e as colabo-
rações podem variar entre dez e cinco 
mil reais, sendo realizada através do 
site da Benfeitoria: www.benfeitoria.
com/piollin. Parte da experiência 
sócioeducativa do Centro, o Galpão 
foi erguido na década de 1980 com a 
intenção de abrigar o Teatro Piollin. 
Com a sua recuperação física, os alu-
nos terão acesso a um local destinado 
a prática artística e terão a oportuni-
dade de ter uma educação em tempo 
integral. Além disso, também será 
possível atender a uma demanda de 
formação de professores de escolas 
da rede pública de ensino na área de 
circo e teatro.

Apenas com o alcance da meta 
de vinte mil reais, nesse prazo de 
sessenta dias, que garante o repasse 
da verba ao Centro Cultural Piollin, 
caso contrário os valores colabora-
dos serão devolvidos a cada pessoa 
e o projeto de reforma da estrutura 
física não será realizado. As contribui-
ções podem ser feitas tanto de forma 
financeira quanto material. No caso 
da primeira, o colaborador recebe 
uma recompensa ao final da Campa-
nha que varia de acordo com o valor. 
Por exemplo, apoiando com R$ 10, o 
nome do colaborador fica visível na 
página da campanha ou então com 
R$ 250, a pessoa recebe o DVD Crias 
da Piollin, documentário sobre a tra-
jetória da Instituição. 

A segunda forma de contribuição 
é por meio do repasse de materiais de 
construção, equipamentos de circo ou 
divulgação do projeto, que não retor-
narão aos seus colaboradores, caso a 
campanha não atinja a meta dos vinte 
mil reais. A campanha do Galpão Es-
cola Piollin conta com o apoio de dois 
importantes artistas nacionais: Cami-
la Pitanga e Luís Carlos Vasconcelos. 
Os atores atuaram no vídeo de promo-
ção do projeto, que teve a colabora-
ção de uma grande equipe técnica na 

Centro Cultural Piollin realiza campanha de financiamento colaborativo 
para reforma do galpão destinado a escola de circo social da Instituição 

sua realização: Thyego Lopes, Drica 
Soares, Carlos Eduardo, Fernando 
Dias, Américo Santos, Sandro Oliveira, 
Tavinho Teixeira, Aury Porto, Juliana 
Gonçalves, Jéssica Alves, Carambola 
Produções, Canário Filmes e Rataplan 
Festas e Fantasias.

“O Piollin tem trinta e seis anos de 
existência. Adquirimos, ao longo do 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

tempo, o reconhecimento pelas nos-
sas ações pedagógicas e artísticas. A 
campanha Galpão Escola Piollin tem 
recebido colaborações de pessoas em 
todo o Brasil. Queremos implementar 
efetivamente a primeira experiência de 
Escola de circo social na Paraíba, com o 
espaço adequado para as aulas. Duran-
te todo o projeto, estamos contando 

Em benefício da arte

com a participação de muitos artistas 
e profissionais. Ao participar da cam-
panha, as pessoas não estão doando o 
seu dinheiro, estão fazendo parte des-
se projeto, dessa reforma física, desse 
sonho do Piollin!, comentou Marcelina 
Moraes, coordenadora administrativa 
do Centro Cultural Piollin, em entrevis-
ta ao jornal A União.   

O galpão erguido 
na década de 80 
será destinado à 
prática artística 
após a reforma. 
A campanha tem 
apoio dos atores Luiz 
Carlos Vasconcelos e 
Camila Pitanga

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12  de outubro de 2013
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Naquele tempo (como dizem os Evangelhos), o 12 
de outubro tinha um significado bem diferente do atu-
al. Nossa Senhora ainda não tinha aparecido em São 
Paulo e as crianças não tinham data especial, porque a 
gente imaginava que todos os dias eram “dia da crian-
ça” porque até as mais  pobres -  como eu – eram  fe-
lizes, pois  mesmo  sem receber presentes caros,  po-
diam chutar livremente uma bola de meia nas poças 
d’água que se formavam nas ruas de Jaguaribe.

O 12 de outubro daquela época era também feria-
do – mas por outro motivo. É que na data se comemo-
rava a descoberta da América pelo navegador genovês 
Cristóvão Colombo. Vai ver que  os meninos de hoje  
não sabem sequer quem foi Colombo, a não ser pela 
estória do “ovo”... O dia 12, aliás, é bastante festejado 
em vários países da América, sobretudo na América 
Central e também na Espanha onde, com pompas e cir-
cunstâncias os ibéricos saem às ruas para comemorar 
“el dia de hispanidad” – eles que colonizaram quase 
toda a América Latina e, por isso mesmo, roubaram os 
nativos por muito tempo (é o que dizem os centro-a-
mericanos e mexicanos, de forma direta).

Pois bem, nos meus tempos de criança, a gente 
estudava, em História Geral, o significado do 12 de 
outubro, buscando entender como Colombo conse-
guiu chegar ao Novo Continente, à frente das carave-
las Santa Maria, Pinta e Nina, num dos maiores feitos 
já registrados na história deste mundo. Às vezes, a  
exigente professora convocava, na véspera do feria-
do, o aluno mais sabido para fazer  uma redação so-
bre o assunto, que era lida na hora da aula e valia para 
a nota do mês.

E a data de 12 de outubro era importante naquele 
tempo, embora ainda não fosse dia de N.S. Aparecida 
ou o dia das crianças.  O bairro de Jaguaribe, muito an-

O presidente do Uruguai 
não quer morar em Palácio. Sua 
residência oficial é a mesma em 
que reside há anos, desde que 
saiu da cadeia. Ele passou ca-
torze anos no cárcere, dos quais 
a maioria em prisão solitária, 
durante a ditadura militar, por 
ser um guerrilheiro tupamaro. A 
guerrilha do Uruguai teve todas 
as condições de vencer sua luta 
contra o regime ditatorial; só 
não o fez porque sabia que as 
tropas brasileiras invadiriam o 
país vizinho. Os 
gorilas brasi-
leiros não iam 
aceitar uma 
república inde-
pendente com 
um governo de 
esquerda ao sul 
do Rio Grande 
do Sul, para 
onde fugiriam 
os perseguidos 
pela ditadura 
brasileira.

Quem é 
esse presidente 
que mora numa 
casa modesta, 
sem mordomias e com muitos 
livros, onde ele mesmo é o co-
zinheiro do seu cardápio sim-
ples? Trata-se de Pepe Mujica, 
casado com a senadora Lucía-
Topolansky. Ele mesmo dirige o 
fusca do casal, e vai às ruas sem 
seguranças. Na frente de sua 
casa, a dez quilômetros de Mon-
tevideo, apenas dois seguranças 
montam guarda. Fazem o papel 
de recepcionistas, para atender 
os populares que procuram Pepe 
– nascido José Alberto Mujica 
Cordano. Não confundir com o 

nome do célebre cantor mexica-
no, o franciscano José Francisco 
de Guadalupe Mojica, que deixou 
a vida mundana para se tor-
nar frade, falecido em 1974, no 
Peru.

Pepe leva uma vida mo-
nástica. Ele mesmo maneja o 
pequeno trator com que ara as 
terras onde produz as hortali-
ças para seu consumo. Trans-
formou o Palácio presidencial 
num albergue para os sem teto. 
Só recebe 10% (dez por cento!) 

de seu salário. O 
resto, ele destina à 
construção de mora-
dias para os pobres. 
Pepe economiza até 
na cadela que ado-
tou: Manuela só tem 
três pernas. O animal 
foi acidentado, per-
dendo uma perna, 
mas recebeu toda 
assistência e amparo 
na casa do presiden-
te tupamaro, onde 
vive há dezoito anos. 
O país encontrou 
abrigo em Pepe, que 
vendeu a vivenda 

oficial de verão, em Punta del 
Leste, para investir o dinheiro 
em obras sociais.

Pepe não tem conta bancá-
ria nem cartão de crédito. Vive 
com o mínimo possível, que 
considera bastante. É a porciún-
cula a que se sujeitam os monges 
budistas, que se alimentam de 
um punhado de arroz, e os mon-
ges cristãos que fizeram voto de 
pobreza. Com isso, o presidente 
tupamaro quer dar um exemplo 
preservacionista, pois acredita 
que o planeta não tem condições 

de suportar, por muito tempo, 
o consumismo da civilização de 
consumo. Segundo o presidente 
tupamaro, a febre consumista 
logo esgotará os recursos natu-
rais não renováveis.

Ele é tido como o presidente 
mais pobre do mundo. Diz que 
não é pobre: pobres são os que 
precisam de muito, como ensina 
a máxima de Sêneca (precisar 
de muito é uma falsa necessida-
de). O presidente revela que seu 
estilo não é uma valorização da 
pobreza, mas uma valorização 
da sobriedade no viver. Pobreza 
é a falta do necessário, e isso 
Pepe não quer para ninguém; ele 
quer que todos tenham o bas-
tante, e isso só é possível com 
sobriedade no consumo. Ele tem 
sua própria visão do dinheiro: 
“as pessoas não compram com o 
dinheiro, compram com o tempo 
que tiveram e gastar para ter 
esse dinheiro”.

Pepe completou 78 anos, 
três como presidente, sobrevi-
vidos à luta, à prisão e à tor-
tura, para dirigir os destinos 
de seu povo e dar exemplo aos 
políticos do mundo e à humani-
dade. Ele mesmo vai ao merca-
dinho, com sua esposa, comprar 
sua modesta feira.“Nossa época 
continua dirigida pela acumu-
lação e pelo mercado. Prome-
temos uma vida de resíduos e 
desperdícios”.

Pepe é a favor de uma so-
ciedade libertária e sem classes: 
ninguém é melhor do que nin-
guém. Nem ele mesmo.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

É hora de dar um basta
Houve uma euforia sem precedentes 

quando brasileiros de todas as idades ga-
nharam as ruas com cartazes e deram seu 
recado. Em meio à multidão, havia até quem 
não soubesse por que estava ali, mas estava. 
As manifestações, sem dono e sem líderes, 
aproveitavam o momento em que as lentes 
do mundo estavam voltadas para a pátria de 
chuteiras. Era a Copa das Confederações. Pe-
diam-se escolas, postos de saúde e serviços 
públicos nos mesmos padrões exigidos pela 
Fifa, que dita as normas no esporte bretão e 
os governos das sedes dos eventos mansa-
mente obedecem. Pelo meio, um cartaz exi-
gia a volta das tomadas de dois pinos... mas 
isso era a exceção.

Protegidos pelo pacifismo dos manifes-
tantes, surgiram os primeiros gestos de vio-
lência. A polícia, temendo a criminalização 
da sua ação, correu, afastou-se,  e os policiais 
que se arriscaram a usar balas de borracha 
ou gás de pimenta, terminaram por ser in-
vestigados e processados. De lá para cá, não 
pararam mais. No Rio e em São Paulo, outros 
motivos surgiram. O mais recente, envolve 
os professores cariocas insatisfeitos com o 
seu plano de cargos e salários. Pedem  o go-
vernador fora do cargo, e que o prefeito os 
deixe em Paes, em infame trocadilho com o 
nome do soba guanabarino.

Não há quem me tire da cabeça que os 
manifestantes  não se ofendem com a pre-
sença dos mascarados. Não participam dos 
atos de violência, mas se acomodam com 
o que assistem e, muitos deles, participam 
das hostilidades aos policiais. Na verdade, a 
polícia deveria estar na área, para proteger 
o evento e os que dela compartilham, para 
usar a linguagem do facebook, um dos veícu-
los de convocação da massa, nos dias atuais. 
Quando são assediados pela imprensa,  as 
lideranças improvisadas protestam contra 
os atos de violência e os repudiam. Os deti-
dos são encaminhados à policia. Antes que 
cheguem à presença do delegado de plantão, 
se são oito os detidos, são dez os advogados 
para soltá-los.

Agora qualquer protesto vira baderna e 
a televisão se refere a protesto pacífico. Não 
concordo com a junção dessas duas pala-
vras. Se é protesto, não pode ser pacífico. O 
protesto já indica uma reação de força, uma 
emissão do inconformismo retido e que se 
libera em atos e gestos enérgicos. Quem co-
bre o rosto para participar de uma passeata, 
não está bem intencionado. O anonimato in-
funde coragem ao agente lesionador do pa-
trimônio público ou privado. Os martelos, as 
marretas, os aríetes, não se encontram nas 
ruas. Quem chega à rua, mascarado, já chega 
com seus instrumentos badernistas, como 
diria Odorico Paraguassú,criação imortal de 
Dias Gomes.

As cenas que vislumbramos diariamente 
pela televisão, e ainda bem que estamos lon-
ge delas, incomoda o cidadão e perturba a 
vida política e social do país. Até quando as-
sistiremos de mãos atadas ao quebra-quebra 
das casas bancárias, dos caixas eletrônicos 
e das casas comerciais?  A única diferença 
de quem destrói o caixa eletrônico perante 
a TV e aquele que bota dinamite nas caladas 
da noite, é que  este leva o dinheiro espalha-
do com a explosão. Ambos são criminosos e 
existem leis para puni-los igualmente.

Os olhos do mundo estão voltados para 
o Brasil da Copa e das Olimpíadas. Chegou a 
hora de reagir contra esse clima  de violên-
cia que assola, principalmente, o sul maravi-
lha. Separemos o joio do trigo. É hora de dar 
um basta!

Ramalho 
LeiteO 12 de outubro de antigamente

O presidente tupamaro

O presidente 

Pepe Mujica não 

tem conta bancária 

nem cartão de 

crédito. Vive com

o mínimo possível, 

que considera 

bastante

FAROLITO

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Otávio Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

tes, já prestava sua homenagem ao descobrimento da 
América, ao denominar uma de suas ruas mais movi-
mentadas, de Avenida 12 de Outubro (assim mesmo, 
Avenida para dar mais pompa!), exatamente o trecho 
que vai da antiga Vera Cruz (hoje Aderbal Piragibe), 
perto do Centro Administrativo do Estado até à mata 
de Buraquinho (lado da linha da Chesf).

Era ali que, entre casinhas de taipa cobertas de 
palha e modernos bangalôs, a vida se desenvolvia sem 
pressa,  as pessoas indo, vindo e ficando nas calçadas 
para, aproveitando a fresca da noite, botar em dia as 
conversas com os vizinhos que se gostavam como se 
parentes fossem.

Como o dia era feriado, aproveitávamos para brin-
car à forra, entretendo o tempo, entre brincadeiras 
daquele tempo – jogando bola de gude, empinando pa-
pagaios, correndo de barra-bandeira ou puxando pelo 
barbante um caminhãozinho de madeira que era o má-
ximo permitido pelas economias que meu pai conse-
guia fazer com o apurado da venda.

Pois bem, era assim o 12 de outubro daquele tem-
po. Cheio de brincadeiras da idade e da época, pleno 
de felicidade, marcado sem pressa nem aperreio como 
mais um dia qualquer do calendário que, visto no Al-
manaque Capivarol, parecia eterno... 

Agora,  perguntem às crianças e adolescentes 
de hoje  se eles sabem o que o 12 de outubro  as-
sinala além de ser o dia  das crianças e de Nossa 
Senhora Aparecida?

É possível que alguns  já tenham ouvido falar  que 
é a data em que Cristóvão Colombo veio a descobrir o 
continente onde vivem. 

 O mais provável,  entretanto, é que pelo menos a 
metade dos entrevistados diga que Colombo é o nome 
de antiga Confeitaria do Rio de Janeiro... 

(Otávio Sitônio Pinto escreve neste 
espaço às terças, quintas e sábados.)
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Roteiro

Música

Só a morte venceu o general 

Em 1970, eu e o repórter fotográfico Djalma Góes, fomos de-
signados pelo editor do jornal Correio da Paraíba, jornalista Carlos 
Roberto de Oliveira, para fazer uma reportagem especial, durante 
três dias, num campo de treinamento de guerrilha situado próxi-
mo ao Aeroporto Castro Pinto, no distrito de Mumbaba, em Santa 
Rita.

O local, mata fechada, dispunha de todos os apetrechos de 
guerrilha, inclusive armadilhas mortais, encenação de tortura com 
requinte de veracidade (prisioneiro colocado em buraco com al-
guns formigões gigantes ou caranguejeira próximos do seu rosto), 
tiros reais, travessia em túnel sob efeito de gás lacrimogêneo, tudo 
bem instalado e mantido pelo Centro de Instrução Especializada 
do então 15º Regimento de Infantaria.

Os militares graduados, interpretavam “comunistas”; eu e 
Góes éramos “correspondentes de guerra”. Para que o “teatro” ex-
pressasse o máximo realismo, recebemos fardamento completo 
– calça, blusa, coturnos e chapéu. Ganhamos, braçadeiras e paten-
te de oficial, para que fôssemos identificados e respeitados como 
“imprensa” no campo de guerra. E, se caíssemos prisioneiros do 
“inimigo”, poderíamos exigir tratamento conforme a Convenção 
de Haia (que de nada adiantaria, porque guerrilha é guerrilha, não 
tem esses faz de conta). E mais: ninguém era chamado pelo nome. 
Qualquer um, “comunista” ou “correspondente de guerra”, era 
tudo “camarada”. Fosse hoje, seríamos “cumpanhêro”, quem sabe...

Nem acredito que, em tal situação, os soldados rasos iriam 
querer saber de Convenção coisa alguma. Prisioneiros nas mãos 
malvadas dos “comunistas”; não podiam conduzir nem usar fós-
foros e sal para preparar suas próprias comidas (batatas doces, 
cruas, e um frango vivo que era jogado na mata para cada dois re-
crutas, que, certamente, deviam capturá-lo).

Na matéria, publicada no Correio da Paraíba, edição de 
30/08/1970, intitulada “CIESP – Guerrilha na Paraíba para asse-
gurar a paz”, fiz detalhada descrição da prática e táticas da guer-
rilha, enaltecendo a resistência do povo vietnamita que já haviam 
expulsado os franceses e logo repetiriam o feito contra os Estados 
Unidos.

Hoje, refletindo sobre aquele texto, acho que fui um tanto 
imprudente: em plena dominância da Ditadura Militar, além de 
narrar as táticas de guerrilha, em detalhe, enaltecer a valentia e 
resistência do povo vietnamita, eu ainda o começava com essa ci-
tação do general Vo Ngueyn Giap: ‘Quando é necessário, devemos 
mudar, em tempo, as formas obsoletas de fazer a guerra, adotando 
novas mais apropriadas”.

Essa recordação veio a propósito da última e única guerra 
que o invencível general perdeu, sexta-feira, dia 4 último: aos 101 
anos de idade, ele morreu no hospital militar de Hanói, onde es-
tava há muito tempo internado, desde antes ter chegado à idade 
dos 100 anos em 25 de agosto de 2012. Imortalizou-se na história!

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz
Tá Chovendo
Hambúrguer 2

Máquina inventada por protagonista cria alimentos mutantes

Após a desastrosa tempes-
tade de comida no primeiro filme, 
Flint  e seus amigos são obrigados 
a deixar a cidade de Boca Grande. 
Sem saída, ele aceita o convite de 
seu ídolo, Chester V, e junta-se 
à The Live Corp Company, que 
reúne os melhores inventores do 
mundo. Porém, quando descobre 
que sua máquina ainda funciona 
e agora cria perigosas comidas 
animalescas mutantes, Flint 
decide retornar e tentar salvar 
o mundo. 

Foto: Divulgação/Columbia Pictures

FILOSOFIA DE BANHEIRO

BARTOLO

Humor 

Samuel de Gois

Cristovam Tadeu
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Vocatus Coral promove show para arrecadar 
dinheiro e participar de Festival em Maceió

A banda Florbela Is Punk 
e o músico Rammon Felipe se 
apresentam hoje, a partir das 
20h, no Bar do Guerreiro, lo-
calizado no bairro dos Bancá-
rios. Os shows fazem parte do 
evento organizado pelo Voca-
tus Coral, onde o couvert será 
revertido para a viagem do 
grupo a Maceió com o propó-
sito de participar do XV Fes-
tival Nordeste, que acontece 
entre 18 e 20 de outubro. O 
Vocatus Coral é um grupo 
pessoense de canto, formado 
por pessoas de todas as ida-
des, entre estudantes e pro-
fissionais. Criado desde 2010 
e regido pelo maestro Onival-
do Júnior, o coletivo adquiriu 
o reconhecimento do público 
local pelas suas performan-
ces.  

A primeira atração es-
treia no circuito musical da 
capital paraibana, é a banda 
Florbela Is Punk, fruto da 
junção dos músicos Alana 
Franco, nos vocais; Luís Ven-
ceslau, no violão; Edy Gon-
zaga, no contrabaixo; e Mar-
celo Cavalcanti, no violão. O 
grupo surgiu com a vontade 
de fazer algo diferente, que 
o cenário do rock paraibano 
ainda não tenha apresentado. 
Os ensaios começaram esse 
ano e a maior parte do reper-
tório é formada por canções 
autorais. 

Já Rammon Felipe é o 
líder da banda Rammon e 
Os Siderais. O show promete 
canções de pop rock, reggae, 
MPB, músicas internacionais 
e ainda composições auto-
rais. O músico desenvolve 

Rammon Felipe, uma das atrações da noite, vai apresentar uim repertório diversificado

Foto: Divulgação 

paralelamente dois trabalhos, 
um com a banda Os Siderais 
e outro com voz e violão. 
Todas as canções estão dis-
poníveis para download nos 
sites: www.rammonfelipe.
com/ e soundcloud.com/rsi-
derais. Atualmente o artista 
está planejamento a gravação 
de um novo CD.

Além dos shows de hoje, 
o Vocatus Coral desenvolveu 
ações criativas para arreca-
dar dinheiro por meio das 
tradicionais rifas e de um lei-
lão virtual nas redes sociais, 
onde foram oferecidos pro-

dutos e serviços. Dentre os 
itens, estavam uma serenata, 
a ser realizada pelo próprio 
grupo; uma camisa com parte 
da letra da música Pra gostar 
de mim, da banda Rammon e 
Os Siderais, canção que inte-
gra o repertório do Coral; e 
um quadro da artista plástica 
Irene Barros. 

O Vocatus introduz per-
formances corporais para 
enriquecer as apresentações, 
são coreografias criadas em 
sintonia com as músicas, in-
tensificando a mensagem 
passada pelas canções inter-

pretadas pelo grupo. O coral 
já participou de encontros 
realizados na Paraíba, Bahia 
e Alagoas, além de receber 
convites para eventos acadê-
micos e particulares. Após a 
participação no Cantat, em 
Maceió, o Vocatus se apre-
senta no Festival de Coros da 
Paraíba, que acontece entre 
os dias 30 de outubro e 2 de 
novembro. Ainda no mês de 
outubro, o grupo abre o En-
contro Nacional de Secreta-
riado Executivo, evento do 
Campus IV que acontece na 
Reitoria da UFPB.

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
91 min. Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, 
com Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtem-
po. Interior do Ceará, década de 1970. A popularização 
da TV permitiu que os habitantes da cidade desfru-
tassem de um bem até então desconhecido. Porém, 
o televisor  afastou as pessoas dos cinemas. É aí que 
Francisgleydisson entra em ação. Ele é o proprietário 
do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade que 
terá a difícil missão de se manter vivo como opção 
de entretenimento. Manaíra 2: 12h (somente sexta 
e sábado) e 14h15.

DRAGON BALL Z: A BATALHA DOS DEUSES (Dragon 
Ball Z: Battle of Gods). Gênero: Animação. Du-
ração:  85 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Masahiro Hosoda e Yusuke Watanabe, com vozes 
de Wendell Bezerra e Tânia Gaidarji. Após dormir 
por 15 anos, o deus da destruição Bills desperta 
e logo fica surpreso ao saber que Freeza havia 
sido derrotado por um jovem sayadin chamado 
Goku. Não demora muito para que ele e seu mes-
tre partam para encontrá-lo, ainda mais após 
Bills lembrar de um sonho que teve envolvendo 
um duelo épico com um deus super sayadin que 
ninguém jamais ouviu falar. Ao encontrá-lo, Goku 
fica logo animado em enfrentá-lo num duelo, mas 
logo percebe que seus poderes são ínfimos perto 
do poderio de Bills. Manaíra 6: 13h30, 15h30, 
7h30 e 19h30. Tambiá 6: 17h30, 19:10 e 20h50.

É O FIM (This Is The End, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 107 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Seth Rogen e Evan Goldberg, com 
James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill. O ator 
James Franco está dando uma tremenda festa 
em sua casa. Diversas celebridades estão pre-
sentes no local, como Seth Rogen, Jay Baruchel e 
Emma Watson. O que eles não esperavam era, de 
repente, ter que enfrentar o apocalipse. Manaíra 
8: 13h10, 18h30 e 21h.

ELYSIUM (EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 
109 min. Classificação: 16 anos. Direção: Neill 
Blomkamp, com Matt Damon, Jodie Foster, 
Wagner Moura, Alice Braga. Em 2159, o mun-
do é dividido entre dois grupos: o primeiro, 
riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, 
enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, 
repleta de pessoas e em grande decadência. Por 
um lado, a secretária do governo Rhodes faz de 
tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de 
Elysium, por outro, um pobre cidadão da Terra 
tenta um plano ousado para trazer de volta a 
igualdade entre as pessoas. CinEspaço 1: 16h30 
e 21h30. Manaíra 6: 21h30. Tambiá 3: 14h20, 
16h30 e 18h40. 

FRANCES HA (EUA, 2013). Gênero: Comédia / 

Drama. Duração: 86 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Noah Baumbach, com Greta Gerwig, 
Mickey Sumner, Michael Esper. Frances é uma 
ambiciosa aprendiz de uma companhia de dança, 
que tem que se contentar com muito menos 
sucesso e reconhecimento do que ela gostaria. 
Mesmo assim, ela encara a vida de uma maneira 
leve e otimista. CinEspaço 3: 21h50.

GRAVIDADE (Gravity, EUA, 2013). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 90 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Alfonso Cuarón, com George 
Clooney, Sandra Bullock, Ed Harris. Matt é um 
astronauta experiente que está em missão de 
conserto ao telescópio Hubble juntamente com 
a doutora Ryan Stone. Ambos são surpreendidos 
por uma chuva de destroços decorrente da des-
truição de um satélite por um míssil russo, que 
faz com que sejam jogados no espaço sideral. 
Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, 
eles precisam encontrar um meio de sobreviver 
em meio a um ambiente completamente inóspito 
para a vida humana. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 
17h20, 19h45 e 22h10.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). 
Gênero: Terror. Duração: 110 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan, com Vera Farmiga, 
Patrick Wilson. Harrisville, Estados Unidos. Com 
sua família cada mais mais apavorada devido a 
fenômenos sobrenaturais que a atormentam, Ro-
ger Perron resolve chamar dois demonologistas 
mundialmente conhecidos, Ed e Lorraine. O que 
eles não imaginavam era ter que enfrentar uma 
entidade demoníaca poderosa, que demonstra 
ser a maior ameaça às suas carreiras. Manaíra 
8: 15h40.

MATO SEM CACHORRO (BRA, 2012). Gênero: Cóme-
dia. Duração: 122 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Pedro Amorim, com Bruno Gagliasso, 
Leandra Leal, Danilo Gentili. Deco vive jogado 
no sofá de sua casa, apesar de ter bastante 
talento com amúsica. Um dia, ele encontra dois 
grandes amores de uma só vez: a radialista Zoé 
e o cachorro Guto, que desmaia toda vez que 
fica muito animado. Não demora muito para que 
o trio viva como se fosse uma família. Só que, 
dois anos depois, Zoé termina o namoro, fica 
com a guarda de Guto e ainda por cima arranja um 
novo namorado. Motivos mais do que suficientes 
para que Deco fique revoltado e prepare uma 
vingança: seqüestrar Guto. Para tanto ele conta 
com a ajuda de seu primo Leléo. CinEspaço 1: 14h 
e 19h. Manaíra 2: 16h15, 19h e 21h45. Tambiá 2: 
14h, 16h15, 18h35 e 20h55.

RIDDICK 3 (Riddick, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 99 min. Classificação: 16 anos. Dire-

ção: David Twohy, com Vin Diesel, Karl Urban. 
Riddick, o homem mais procurado da galáxia, 
foi abandonado à própria morte em um planeta 
destruído pela guerra. Seu único desejo é voltar 
para o planeta de onde vem, mas para isso ele 
precisará enfretar vários demônios e caçadores 
de recompensas. Enfrentando dificuldades para 
cumprir a tarefa sozinho, ele faz um pacto com 
Vaako, que promete ajudá-lo no retorno à sua 
terra natal. Manaíra 3: 14h, 16h30, 19h15 e 
22h. Tambiá 4: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

ROTA DE FUGA (Escape Plan, EUA, 2013). Gênero: 
Suspense. Duração: 115 min. Classificação: 14 
anos, com Sylvester Stallone, Arnold Schwar-
zenegger e Jim Caviezel. Ray Breslin é a maior 
autoridade existente ao se falar em segurança. 
Após analisar diversas prisões de segurança 
máxima, ele desenvolve um modelo à prova de 
fugas. Quando é preso, Ray é enviado justamente 
para a prisão que criou.CinEspaço 4: 14h10, 
16h40, 19h10 e 21h40. Manaíra 4: 13h20, 
15h50, 18h45 e 21h15. Tambiá 1: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30.

SEM DOR, SEM GANHO (Pain & Gain, EUA, 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 129 min. Classificação: 18 
anos. Direção: Michael Bay, com Mark Wahlberg, 
Dwayne Johnson, Ed Harris. Flórida. Daniel Lugo 
é um fisiculturista que sonha com o chamado 
“sonho americano”, no qual tem dinheiro à 
vontade para levar a vida como quiser. Para 
alcançar este objetivo ele conta com a ajuda de 
um colega, Adrian Doorbal, e do ex-presidiário 
Paul Doyle . Juntos eles planejam o sequestro 
e a extorsão de um conhecido criminoso local, 
Victor Kershaw. Só que, ao realizarem o golpe, 
eles não contavam com as inevitáveis conse-
quências que ele traria. CinEspaço 2: 14h10, 
16h40, 19h10 e 21h40. Tambiá 3: 20h50.

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 (Cloudy With a 
Chance of Meatballs 2, EUA, 2013). Gênero: 
Animação. Duração: 95 min. Direção: Cody 
Cameron, Kris Pearn, com Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Após a desastrosa tempestade de 
comida no primeiro filme, Flint  e seus amigos 
são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. 
Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, 
Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, 
que reúne os melhores inventores do mundo. 
Porém, quando descobre que sua máquina 
ainda funciona e agora cria perigosas comidas 
animalescas mutantes, Flint decide retornar e 
tentar salvar o mundo. CinEspaço 3/3D: 14h, 
16h, 18h e 20h. Manaíra 5/3D: 11h (apenas 
sexta e sábado), 13h50, 16h, 18h15 e 20h30. 
Tambiá 5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. 
Tambiá 6/3D: 14h e 15h50.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Música

Orquestra Infantil da Paraíba se apresenta hoje, encerrando a bem sucedida 1a Feira 
do Livro Infantojuvenil promovida pelo Zarinha Centro de Cultura em João Pessoa

Sob a regência da maestrina titu-
lar Norma Romano, a Orquestra 
Infantil da Paraíba realiza con-
certo hoje - Dia das Crianças -, a 
partir das 18 horas, na Estação 
Cabo Branco, localizada no bairro 
Altiplano, em João Pessoa. O 
repertório da apresentação - cuja 

entrada é gratuita para o público e marca o 
encerramento da programação da 1ª Feira 
do Livro Infantojuvenil da Paraíba, promo-
vida pelo Zarinha Centro de Cultura, em 
parceria com a Cultura Inglesa - é baseado 
nas trilhas sonoras dos filmes de Walt Dis-
ney. Com o lema “Um universo de cultura 
a cada página”, o evento foi aberto no dia 
cinco deste mês, oferecendo 600 títulos, 
no intuito de aproximar a criançada das 
obras literárias e do hábito da leitura. E, a 
propósito, ao fazer um balanço antecipado 
do evento para o jornal A União, o diretor 

do Zarinha, professor Francisco Fernandes, 
confessou que o objetivo foi alcançado, ao 
ponto de chegar até a surpreender, pela 
repercussão positiva obtida entre os pais e 
seus filhos. 

Pelos cálculos do diretor do Zarinha 
Centro de Cultura, entidade que se localiza 
na Av. Nego, 140, no bairro de Tambaú, até 
a última quinta-feira foram comercializa-
dos 700 livros e a sua estimativa é de que, 
somando com o dia de hoje, o total chegue 
a 950 obras literárias. “Acredito que a nossa 
missão foi cumprida, pois percebemos 
o interesse dos pais em presentear seus 
filhos com os livros, o que foi uma surpresa 
e estamos extremamente felizes pela boa 
repercussão”, confessou Francisco Fernan-
des, cuja intenção é continuar promovendo 
a Feira a cada ano.

“Escolhemos incluir na programação 
a Orquestra Infantil da Paraíba porque o 
Zarinha também prima pela divulgação da 
música clássica. Além disso, queremos valo-
rizar a Orquestra, mostrar o talento dessas 
crianças e aproximar as crianças da música 

 

FOTO: Divulgação

erudita”, disse Francisco Fernandes, ao 
justificar o convite formulado à maestrina 
Norma Romano para realizar concerto na 
1ª Feira do Livro Infantojuvenil da Paraíba. 
A programação de hoje ainda inclui a Expo-
sição Harry Potter, que fica aberta das 8h 
às 11h, na Cultura Inglesa, situada na Zona 
Sul da cidade. E, às 17h, na Estação Cabo 
Branco, entrega dos brindes e bolsas de 
estudos aos ganhadores participantes das 
atividades promovidas durante o evento.

Quanto ao repertório do concerto 
que a Orquestra Infantil da Paraíba - que é 
vinculada ao Governo do Estado - apresen-
ta hoje à noite, a abertura será com ‘Pinoc-
chio’ (‘Que tem fé no coração’ / L. Harline). 
Na sequência, será executada ‘Pocahontas’ 
(‘The Virginia Company’ / A. Menken) e, de-
pois, os músicos cumprirão o seguinte pro-
grama: ‘A Dama e o Vagabundo’ (‘La La Lu’ e 
‘Bela Noite’ / P. Lee e S. Burque); ‘Rapunzel’ 
(‘Thema de amor’ / A. Menken); ‘Branca 
de Neve e os 7 Anões’ (‘Eu vou pra casa / 
F. Churchill); ‘A Bela e a Fera (Poutpurri de 
Themas Principais / A. Menken). O encerra-

Fotos tiradas pelas próprias crianças da comunidade são apresentadas em exposição, que ainda terá contação de histórias

Ornelas já havia trabalhado com o público infantil

Henrique Ornellas realiza show para a 
criançada no Centro Histórico da capital

Dentro do Projeto Pôr do sol com Música - e em 
comemoração ao Dia das Crianças - o cantor e compositor 
carioca Henrique Ornellas realiza o show O Camaleão 
Musical hoje, a partir das 16h30, no restaurante Vila do 
Porto, situado no Largo São Frei Pedro Gonçalves, nº 8 - 
defronte ao antigo Hotel Globo -, no Centro Histórico de 
João Pessoa. No repertório estão incluídas canções auto-
rais e composições de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Vinícius 
de Morais, Toquinho e do maestro Villa-Lobos, além de 
cantigas de roda. O ingresso custa R$ 10, mas crianças 
até 12 anos não pagam. “É o primeiro trabalho que farei 
direcionado ao público infantil na cidade”, disse para o 
jornal A União o músico, que já havia atuado nessa área 
no Rio de Janeiro.  

“Durante oito anos ministrei aulas de iniciação 
musical para crianças, além de ter trabalhado em espe-
táculos de teatro, no Rio de Janeiro”, lembrou Henrique 
Ornellas, que agora reside em João Pessoa há uma déca-
da. No show - durante o qual se fará acompanhado dos 
músicos Fabio Cavalcanti e Bruno Carneiro - o artista ca-
rioca vai mesclar a narração da história com as canções. 

mento será com ‘Aquarela do Brasil’, de Ary 
Barroso, para lembrar o filme Alô, Amigos. 
A propósito, a maestrina Norma Romano 
assina a maior parte dos arranjos, exceção 
dos temas de ‘A Bela e a Fera’ (C. Custer) e 
‘Pinocchio’, que elaborou em parceria com 
o regente Carlos Anísio. 

Criada em 1986 pela professora Izabel 
Burity, a Orquestra Infantil da Paraíba tem 
sido desde então coordenada e regida pela 
professora Norma Romano, nascida em 
Buenos Aires (Argentina). Tratado carinho-
samente como ‘Orquestrinha’, o grupo é 
considerado um bem cultural da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba e objetiva promover 
a formação cultural e social da criança e 
do adolescente por meio da prática instru-
mental, incentivando o convívio e a partilha 
de esforços. Nesse sentido, o intuito é o de 
incutir conceitos de trabalho em equipe, 
a exemplo da disciplina, do respeito e da 
superação. Por isso, a cada ano, estimula o 
ingresso de novas crianças, cuja seleção de 
promissores instrumentistas mirins se dá 
em audições. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Leitura musical

A Orquestra Infantil vai 
executar músicas das 
trilhas sonoras dos
filmes de Walt Disney

No decorrer da apresentação, a criançada - mas 
também os adultos, seus pais - vai testemunhar e vi-
venciar as aventuras de um camaleão pela floresta, 
cantando e conhecendo amigos entre ritmos e melodias 
do universo infantil brasileiro. De acordo com Ornellas, 
logo após o show, o público ainda vai continuar ouvindo 
muita música, em clima de descontração, inclusive para 
toda a família. 

O violonista Henrique Ornellas integrou - durante 
dois anos - a Orquestra de Violões da Paraíba e, ainda, 
ao longo de 12 meses  o Coral Sinfônico da Paraíba. Na 
cidade de João Pessoa, também estudou violão clássico 
na Escola Anthenor Navarro. Mas, antes de vir morar 
no Estado, fez parte - ao longo de seis anos - do Grupo 
Vocal ArtVozes e do Projeto Palco sobre Rodas, realizado 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Na Cidade Maravilhosa, ele ainda ministrou - por 
oito anos - aulas de Iniciação Musical para crianças do 
Jardim até a 4ª Série. Em outra área - a das Artes Cêni-
cas -, atuou por seis anos com o grupo de festas infantis 
Meleka de Jacaré (teatro, circo e música) e com a Com-
panhia Cara Lavada, para quem compôs e executou - ao 
longo de dois anos - as canções do espetáculo As Esque-
cidas do Agreste.
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Música, shows e circo animam Mangabeira hoje

A segunda edição do ‘Espaço 
Criança”, promovido pela Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), ocorrerá 
na Praça Coqueiral, no Bairro Man-
gabeira II, em João Pessoa, hoje, em 
comemoração ao Dia das Criança. 
A programação gratuita começa às 
17h e prevê brincadeiras, música 
e circo, com shows da cantora Éri-
ca Maria e dos grupos Los Iranzi, 
Carroça de Mamulengos e Palhaço 
Aleluia.

Já conhecida do público adulto, 
a cantora Érica Maria e sua trupe 
levarão à praça o show inédito “Éri-
ca Mainha”, dedicado às crianças 
em homenagem ao seu dia. A ideia 
é garantir a diversão dos pequeni-
nos com músicas de artistas locais 
e nacionais.

O grupo circense Los Iranzi 
e o Palhaço Aleluia, integrante do 
Grupo Carroça de Mamulengos se 
apresentarão juntos, promovendo 
atividades interativas com a parti-
cipação do público.

O evento tem objetivo de come-
morar o Dia das Criança de forma 
interativa, resgatando antigas mú-
sicas e brincadeiras que povoam o 
universo infantil e são transmitidas 
de geração a geração. A ação faz 
parte do projeto “Funesc tá na rua”, 
que consiste em levar atrações cul-
turais às praças públicas da capital 
e interior do Estado.

Palhaço Aleluia
Antônio Gomide é o primogê-

nito da família. Nasceu na cidade do 
Crato, aos pés da chapada do Arari-
pe (CE). Seu nome é uma homena-
gem ao mestre Antônio do Babau, 
artista que formou Carlos Gomide 
na arte de brincar bonecos. Antô-
nio, que foi o filho que mais demo-
rou para aprender a ler e escrever, 
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Na reta final do Enem, dicas de 
professores é foco nos exercíci-
os e análise de conteúdo

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Prefeitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) realiza, hoje, Dia das Crian-
ças, o projeto “Brincar e Ser Feliz”. O 
evento que acontece sob a coordenação 
da Secretaria de Desenvolvimento So-
cial (Sedes), terá início a partir das 12h 
e segue até as 18h, nos anéis interno e 
externo do Parque Solon de Lucena (La-
goa). Na programação constam shows de 
artistas como Kelly Key e Dadá Venceslau 
e Banda, além de brinquedos mecânicos, 
infláveis, camas elásticas e lanches, tudo 
gratuito.

“Estamos convidando toda a crian-
çada junto com suas famílias para uma 
grande festa de alegria, harmonia e di-
versão”, convocou o prefeito Luciano 
Cartaxo. “Toda a programação foi pen-
sada para que possamos comemorar 
juntos, de forma alegre e harmoniosa, 
este dia tão especial. Fizemos questão 
de envolver diversas secretarias e fazer 
uma verdadeira mobilização no Governo 
para que as crianças tenham, neste dia 
12, uma festa de muita qualidade e com 
todo o suporte necessário”, complemen-
tou o prefeito Luciano Cartaxo.

O “Brincar e Ser Feliz” contará com 
cinco tablados montados no anel interno 
da Lagoa. Neles se apresentarão trupes 
com palhaços, malabares, bailarinas e 
contorcionistas, além de performances 
técnicas circenses como swing e fitas. 
Para completar a programação, a Trupe 

Urso Amigo Batucada circulará nos espa-
ços da festividade, utilizando pernas de 
pau, em uma apresentação itinerante. 
O palhaço Baba Baby também animará 
a criançada durante a festa. As crianças 
que comparecerem ao “Brincar e Ser Fe-
liz” irão concorrer a 100 bicicletas que 
serão sorteadas durante a festa e tam-
bém poderão se divertir, de forma gra-
tuita, em  50 brinquedos entre infláveis, 
mecânicos e camas elásticas, instalados 
em diversos pontos da Lagoa. A secretá-
ria da Sedes, Marta Moura, destacou a 
iniciativa do Governo e a atenção espe-
cial dada às crianças do município.

“Esse Governo tem um carinho e um 
cuidado especial com as crianças e os 
adolescentes. Esse evento está contando 
com a participação de todas as secreta-
rias, pois valorizamos a intersetorialida-
de. Todo cidadão está convidado, mas 
nosso público alvo são as pessoas que 
vivem em situação de vulnerabilidade. 
Este sábado será um verdadeiro dia de 
festa, queremos que essas crianças se 
alegrem não só com os brindes, com o 
lanche e com os brinquedos de parque, 
mas que sintam que o poder público tem 
preocupação com o bem-estar delas”, 
disse a secretária. 

Durante a festa, tendas estarão 
montadas oferecendo informações e ofi-
cinas para a criançada, entre outras ati-
vidades.

Prefeitura da Capital realiza 
Brincar e Ser Feliz na Lagoa

KELLY KEY E DADÁ VENCESLAU

hoje é um estudioso autodidata que 
se tornou um poeta de rimas, de re-
pente perene. É o palhaço Aleluia, 
musicista-pifeiro, compositor, brin-
cante e artesão que herdou a ha-
bilidade e a linguagem estética do 
pai, a criação de bonecos, cenários 
e adereços cênicos.

Carroça de Mamulengos 
 É uma trupe formada por 

uma família de brincantes, atores, 
músicos, bonequeiros, contadores 
de histórias e palhaços que há 35 
anos viaja o Brasil apresentando 
a sua arte. Originalmente formada 
pelos irmãos Maria, Antônio, Fran-

cisco, João, Pedro, Matheus, Luzia 
e Isabel, e seus pais Carlos Gomi-
de e Schirley França, a companhia 
divide a cena com Elen Carvalho e 
Idalia Campos e os músicos Beto 
Lemos e Ana Rosa Guedes.

A união entre dois integrantes 
do grupo, o palhaço Chumbinho 
(Tarcísio Júnior) e a palhaça Mama-
dera (Viky Iranzi) no ano de 1997, 
dá início a uma nova família circen-
se os “Los Iranzi”. Com a chegada 
de Jujuba (Luana Iranzi), Espoleta 
(Pedro Iranzi) e Cochinha (Manuela 
Iranzi) o grupo se completa. O Gru-
po Los Iranzi mantém suas raízes 
levando a arte aos lugares mais in-

sólitos e carentes de cultura sempre 
com a ideia de resgatar os valores 
humanos o respeito pelo próximo 
de doar e de fazer rir. Com oficinas 
e espetáculos buscamos difundir a 
arte mambembe aos povos.

Uma família de brincantes! 
Seis palhaços em cena, Chumbinho, 
Mamadera, Jujuba, Espoleta, Cochi-
nha e Perna Bamba, brincam com a 
magia do picadeiro, transforman-
do números tradicionais em uma 
fantástica história possibilitando 
ao espectador um contato direto 
ao mundo imaginário do circo res-
gatando as tradições mambembes 
unindo música, teatro e um texto 

simples e popular. A proposta é de 
um espetáculo com músicas origi-
nais e releituras de sucessos infan-
tis, transportam as crianças para 
um momento de diversão, interação 
e alegria. 

No repertório, músicas de can-
tigas de roda, clássicos da MPB, 
em sua maioria, na versão da Ga-
linha Pintadinha e Patati & Patata, 
que diverte e encanta. Érica Maria 
também faz uma interação com as 
crianças, que tocam instrumentos 
de percussão junto com ela, dançam 
e cantam, como deve ser o mundo 
de uma criança, sem nenhuma preo-
cupação.

Criada no ano de 2006 pela artista pernam-
bucana Kika Farias, em uma residência artística 
com a Cia. Carroça de Mamulengo, a personagem 
Dona Mocinha é uma mistura de palhaça, anda-
rilha e brincante popular, que se fez contadora 
de histórias. Ela é uma das principais atrações 
da programação especial do Dia das Crianças do 
Centro Cultural Banco do Nordeste em Sousa, 
neste sábado, 12 de outubro.

Na apresentação, que acontece a partir das 
16h, Dona Mocinha reconta histórias de suas an-
danças pelo meio do mundo. Por meio de contos, 
fábulas e ditos populares, ela utiliza o corpo e a 
voz, desenha e colore bichos e lugares, e assim 
vai dando vida à imaginação dos seus espectado-
res. Eis o que move a andarilha: as histórias cria-
das na imaginação do povo, invenções poéticas 
que expressam valores e formas de ser e viver.

A programação especial do Dia das Crianças 
do Centro Cultural Banco do Nordeste em Sousa 
começa às 10h com a peça teatral “O Pequenino 
Grão de Areia”.

O espetáculo conta a estória de um grão de 
areia que de todas as formas tenta realizar o so-
nho de viver o seu grande amor por uma estre-
la. Na tentativa de ajudar o amigo, outros grãos 
de areia resolvem agir. No entanto, é a própria 
estrela quem soluciona o problema. Ao perce-
ber o amor do grão e a sua incapacidade para 
alcançá-la resolve cair nas profundezas do mar, 
onde só assim se pode viver um grande amor. “O 
Pequenino Grão de Areia” será reapresentado às 
16h30.

À tarde, as atividades culturais ainda in-
cluem oficinas de arte de brinquedos populares, 
origami e pintura facial e um passeio pelo Vale 
dos Dinossauros.

 
Segundo o gerente do Centro Cultural Ban-

co do Nordeste, Lênin Falcão, todas as atividades 
são gratuitas. “Para participar, as crianças, acom-
panhadas dos responsáveis, devem chegar uma 
hora antes do horário da atividade, quando co-
meça a distribuição dos ingressos”, explica. 

Sousa tem atividade especial

A Praça Coqueiral será palco de diversas atrações artísticas direcionadas à criançada a partir das 17h. A promoção é do Governo do Estado através da Funesc
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10h Teatro Infantil –. 60min.
13h Oficina de Arte – Brinquedos Po-
pulares. 60 minutos.
14h Pintura Facial e Literatura Infantil. 
90 minutos.
14h Oficina de Arte – Brinquedos Po-
pulares. 60 minutos.
15h Oficina de Arte – Origami. 60 mi-
nutos.
15h Bibliotequinha Virtual.50 minutos.  

15h30 Passeio Cultural – Vale dos Di-
nossauros. 90 minutos
16h Oficina de Arte – Origami. 60 mi-
nutos.
16h Contação de Histórias - Dona Moci-
nha e as suas histórias (RJ).60 minutos.
16h30 Teatro Infantil – O Pequenino 
Grão de Areia. 60 minutos.
17h Pintura Facial e Literatura Infantil. 
90 minutos.

Programação

SErviçO
Centro Cultural Banco do Nordeste – Sousa - rua Cel. José Gomes de Sá, 07, Centro, 
Sousa-PB. - Contato: (83) 3522-2980 – 
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3ª edição foi lançada ontem em JP
prêmio criança.pb de jornalismo

Objetivo é despertar na 
imprensa a defesa da causa 
da criança e do adolescente

Com o tema “Enfren-
tando as Violações de 
Direitos de Crianças e 
Adolescentes”, a terceira 
edição do Prêmio Criança.
PB de Jornalismo foi lança-
da na manhã de ontem no 
restaurante Mangai pelo 
Governo do Estado, na ca-
pital. Segundo afirmou a 
secretária do Desenvolvi-
mento Humano, Apareci-
da Ramos, o objetivo é fa-
zer com que a imprensa se 
volte mais para as causas 
da infância e da juventu-
de, defendendo os direitos 
previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Ela revelou que na 
Paraíba cerca de 70 mil 
crianças ainda são explo-
radas através do trabalho 
infantil, e para reverter 
esse quadro se faz neces-
sário uma ação conjunta 
do Estado, Ministério Pú-
blico, Tribunal de Justiça, 
Imprensa e de todos que 
fazem a sociedade. 

Cida informou também 
que nos últimos 10 anos a 
Paraíba conseguiu retirar 
mais de 100 mil crianças 
dessa condição. “O que de-
monstra que nós podemos 
eliminar as maiores ques-
tões sociais do nosso Es-
tado em relação a criança 
e o adolescente, que são o 
abuso e a exploração se-
xual, e o trabalho infantil”, 
afirmou Cida.

Ela enfatizou que as 
principais violações de di-
reitos das crianças e ado-
lescentes, são a violência 
física, o trabalho infantil, 
que ainda é muito alto nas 
feiras livres, nos semáfo-

José Alves
zavieira2@gmail.com

ros, na agricultura e nas 
residências com o traba-
lho doméstico. “Nossa luta 
é no sentido de colocar 
essas crianças em salas 
de aula para que elas de-
senvolvam seu potencial 
lúdico e criativo, afinal as 
maiores violações contra 
a criança são o abandono 
e a desproteção”. No com-
bate as violações contra as 

crianças e os adolescen-
tes, o Governo da Paraíba 
tem criado diversas ações, 
a exemplo da campanha 
“Não Finja que não Viu”, 
contra o abuso e a explora-
ção sexual. 

Disque denúncia
O programa envolve 

diversas secretarias, prin-
cipalmente as Secretarias 

do Desenvolvimento Hu-
mano, do Turismo e da 
Juventude Esporte e La-
zer. O Governo do Estado 
também está lançando o 
Disque Denúncia exclusi-
vo para a Paraíba. Através 
desse programa qualquer 
pessoa, a qualquer hora do 
dia ou da noite, pode ligar 
para o número 123 e fazer 
sua denúncia. Após a liga-

ção, o setor aciona a Polícia 
e o Sistema Judiciário, que 
vão averiguar se a denún-
cia é verdadeira ou não. 

Ela lembrou também 
que o Estado lançou o pro-
grama de proteção a criança 
e ao adolescente ameaçados 
de morte por causa do tráfi-
co. Com esse programa, as 
crianças envolvidas ou re-
fém de traficantes passam a 

ter proteção do Estado. Cida 
Ramos enfatizou que todas 
as políticas estaduais volta-
das para proteção da crian-
ça e do adolescente serão 
estendidas aos municípios 
de médio e pequeno porte 
que não tem uma estrutura 
existente hoje na capital. A 
finalidade é construir uma 
proteção nos pequenos mu-
nicípios.

Secretária Cida Ramos aponta a violência física e o trabalho infantil como as principais violações dos direitos das crianças e dos adolescentes nos tempos atuais
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Além do III Prêmio Crian-
ça.PB de Jornalismo, a Secre-
taria do Desenvolvimento 
Humano também lançou o 
I Concurso de Boas Práticas 
– Em Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes, vol-
tado para diversas institui-
ções. A premiação total será 
de R$ 34,3 mil. Este ano, o III 
Prêmio Criança.PB de Jornalis-
mo” vai premiar em dinheiro 
os 15 melhores trabalhos jor-
nalísticos e os três melhores 
trabalhos desenvolvidos por 
estudantes universitários dos 
cursos de Comunicação Social.

Já o I Concurso de Boas 
Práticas – Em Defesa dos Direi-
tos de Crianças e Adolescentes 
vai selecionar 10 experiências 
exitosas e premiar um finalista 
com R$ 5 mil e uma gravação 
de documentário sobre a ins-
tituição ganhadora. “A prote-
ção à criança e ao adolescente 
é tarefa de toda a sociedade. 
O Governo do Estado tem rea-
lizado ações e envidado esfor-
ços no sentido de fazer avançar 
a política da criança e adoles-
cente na Paraíba”, disse a se-
cretária de Desenvolvimento 
Humano.

No III Prêmio de Jornalis-
mo, podem concorrer profis-
sionais de cinco categorias, 

entre jornalismo impresso, 
radiojornalismo, jornalismo 
de internet, telejornalismo e 
fotojornalismo. Além disso, 
foi criada uma nova categoria 
para trabalhos de estudantes 
universitários do curso de Co-
municação Social. Ao todo, 
serão premiados os três me-
lhores trabalhos das seis cate-
gorias.

Valores dos prêmios
Os candidatos que ficarem 

nos primeiros lugares recebe-
rão R$ 3.000,00, e os segundos 
e terceiros lugares receberão 
R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00, res-
pectivamente. Já a Categoria 
Universitária premiará o pri-
meiro lugar com R$ 1.000,00 
e o segundo e terceiro lugar 
com R$ 500,00 e R$ 300,00, 
respectivamente.

inscrições
As inscrições podem ser 

feitas na sede do Criança.PB, 
localizado na ONG Amazona 
– Associação de Prevenção à 
Aids, entre os dias 1º e 14 de 
novembro, preferencialmen-
te pelo horário da manhã. A 
ONG Amazona está localiza-
da na Rua João Amorim, 342, 
centro, João Pessoa-PB. Estão 
aptos a concorrer, trabalhos 

em português produzidos, 
veiculados ou publicados em 
emissoras de rádio, televisão, 
jornais e revistas de comunica-
ção do Estado, no período de 
1º de janeiro a 16 de novem-
bro de 2013. Para estudantes 
universitários, estão aptos os 
trabalhos produzidos para 
disciplinas do curso de Comu-
nicação Social ou outros veí-
culos.

A participação dos con-
correntes se dará mediante 
o preenchimento da ficha de 
inscrição disponível no site 
do Criança.PB (www.crianca.
pb.gov.br). A ficha deve ser 
entregue acompanhada do(s) 
trabalho(s) concorrente(s), 
obedecendo aos requisitos 
nela solicitados. Cada profis-
sional poderá inscrever até 
três trabalhos assinados.

concurso de boas práticas 
O objetivo do Concurso 

de Boas Práticas é fortalecer 
os atores-chaves no Sistema 
de Garantia de Direitos por 
meio da disseminação e reco-
nhecimento de experiências 
exitosas em defesa da infân-
cia e adolescência como prio-
ridade absoluta. Considera-se 
uma boa prática toda experi-
ência que tenha sido efetiva 

na defesa de crianças e ado-
lescentes e que possua carac-
terísticas que, em parte ou em 
sua totalidade, podem ser re-
plicadas em outros contextos 
e situações.

Para participar, os inte-
ressados deverão realizar sua 
inscrição entre os dias 11 de 
outubro e 18 de novembro, 
no site www.crianca.pb.gov.
br, fazer o download, preen-
cher o formulário de inscrição 
e enviar para o e-mail crian-
capb@gmail.com. Não haverá 
cobrança da taxa de inscri-
ção. Cada participante poderá 
concorrer com até três expe-
riências. Os projetos finalistas 
serão publicados no site www.
crianca.pb.gov.br, reconheci-
dos pela Sedh como uma boa 
prática na defesa da infância 
e adolescência como priorida-
de absoluta e utilizados como 
materiais de difusão e gestão 
de conhecimento. Ao 1º colo-
cado será destinado o prêmio 
de R$ 5.000,00 e a gravação 
de documentário sobre expe-
riência exitosa.

proposta
O Criança.PB, tem como 

proposta defender os direi-
tos de crianças e adolescentes 
através do fortalecimento da 

interação entre a imprensa 
local, órgãos oficiais, opera-
dores de direitos e sociedade 
civil. Para isso, as ações bus-
cam que o indivíduo saia do 
senso comum e análise o tema 
a fundo, para que a cidada-
nia de crianças e adolescentes 
não seja garantida apenas nos 
papéis.

O Criança.PB é coorde-
nado pela Sedh e pretende, 
através de reportagens, arti-
gos, entrevistas, sugestões de 
pauta, seminários e oficinas, 
gerar um espaço de discussão 
capaz de provocar reflexões e 
transformações, dando visibi-
lidade aos direitos previstos 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), que nes-
te ano completou 23 anos de 
criação.

“Boas Práticas” oferece prêmio de R$ 5 mil

Concurso é des-
tinado a diversas 
instituições 
e visa divulgar 
as experiências 
bem sucedidas
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Dica é fazer exercícios e saber interpretar as questões

Reta final do Enem
A menos de quinze dias de se-

rem aplicadas as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
– que ocorrerão nos dias 26 e 27 
de outubro –, os alunos já entraram 
na reta final dos estudos. Focar nos 
exercícios, redobrar a atenção à in-
terpretação das questões e utilizar 
as provas de anos anteriores como 
ponto de apoio, são algumas das di-
cas dadas pelos professores. 

“O aluno que partir para a ‘de-
coreba’ não vai fazer uma boa pro-
va. Ele precisa analisar o conteúdo”, 
pontua o professor de Química, Fla-
viano Marques. Neste ano, mais de 
180 mil paraibanos se inscreveram 
no Enem, enquanto que, em 2012, 
esse número tinha sido de apro-
ximadamente 140 mil -, portanto, 
houve um aumento de 32%.

“Hoje, com a prova do Enem, 
você tem que estar sempre cons-
ciente do porquê você está estudan-
do aquilo. É isso que cai na prova – 
as aplicações do conteúdo. Por isso 
a interpretação das questões é tão 
importante”, explica Flaviano Mar-
ques complementando em seguida: 
“O aluno tem que sempre pergun-
tar ao professor - ‘por que eu estou 
estudando isso?’. Não é uma prova 
complicada, mas o aluno também 
não pode dispensar o estudo dos 
conteúdos. Continua sendo necessá-
rio estudá-los. Mas ele tem que fazer 
isso associado a uma boa interpreta-
ção e a uma boa leitura dos quesitos. 
Tudo isso conta”, explica.

Química
Segundo ele, ainda, embora 

os alunos costumem se preocu-
par bastante com assuntos como 
radioatividade, a abordagem do 
Enem sobre esse assunto é simples 
- não é, portanto, um assunto que 
deva ser aprofundado. Na verdade, 
de acordo com mapeamento feito 
por ele das provas do Enem dos 
anos de 2009 a 2012, os assuntos 
da área que mais foram exigidos na 
prova foram físico-química e quí-
mica geral. “Fora isso, o que mais 
nos surpreendeu foram as ques-
tões relativas ao meio ambiente. 
Superou nossas expectativas. As-
suntos ligados à questão do lixo, 
da reciclagem, da energia, biomas-
sa, tudo isso é química voltada ao 
meio ambiente e caiu bastante nas 
provas”, conta.

Meio ambiente
E não foi apenas no conteúdo 

de Química que o meio ambiente 
apareceu. Na Biologia, a expectativa 
é que, também, caiam várias ques-
tões acerca do meio ambiente. “Nos 
últimos anos, a ecologia sempre 
tem aparecido nas provas e sempre 
com bastante ênfase. Isso acontece 
porque a própria prova é uma forma 
de fazer as pessoas refletirem sobre 
o que está acontecendo, e no que é 
que o mundo deve pensar, hoje? Em 
como agir para ter um planejamen-
to mais limpo e saudável”, pontua 
o professor de Biologia Trajano Jú-
nior. De acordo com ele, um outro 
ponto que merece a atenção dos 
alunos é o formato das questões, de 
qualquer que seja a disciplina. “As 
questões do Enem tem uma ordem 
de comando. Ou seja, elas têm a se-
guinte formatação: existe um con-
texto, e a partir desse contexto se 
tira uma ordem de comando. As al-
ternativas podem ter informações 
verdadeiras, mas se não refletem a 
ordem de comando daquela ques-
tão, não é a que deve ser marcada. 
O aluno tem que estar atento ao que 
está sendo pedido”, diz ele.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

Números do setor

Para os alunos, a reta final é sinônimo 
de muita ansiedade mas, também, de mui-
to estudo. A estudante Ayrla Loane, por 
exemplo, irá concorrer às vagas do curso 
de Medicina. Segundo ela, durante todo 
o ano, além das aulas que assistia pela 
manhã, costumava estudar de 5h a 6h por 
dia. Agora, com a proximidade das provas, 
resolveu focar nos exercícios e nos aulões 
oferecidos pelo Geo, colégio em que estu-
da. “Como é muito conteúdo, é preciso ter 
um horário de estudo puxado”, elucida.

Já a estudante Natália Paz, embora 
não tenha certeza, ainda, do que quer, 
resolveu apostar no curso de Fisioterapia. 
“Penso em seguir pelo lado da Fisioterapia 
Estética. Mas se não der certo, tenho ou-
tras duas opções, que é o Direiro e o cur-
so de Assistência Social”, conta. Sua inde-
cisão, porém, não é motivo para diminuir 
o ritmo nos estudos. “Agora, também te-

nho apostado na resolução de exercícios”, 
pontua. No total, 187.321 paraibanos se 
inscreveram, neste ano, no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) - no ano pas-
sado, haviam sido 141.520, ou seja, houve 
um aumento de 32%, segundo dados do 
Ministério da Educação / Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Deste número, porém, ape-
nas 10.734 estudantes farão a prova para 
conseguir a certificação do Ensino Médio.

Crescimento de inscritos
De acordo com os dados do MEC/Inep, 

o percentual de crescimento do número 
de estudantes inscritos na Paraíba ficou 
acima do índice registrado no Brasil, que 
foi de 24%. No país, foram computadas 
7.173.574 inscrições, das quais 2.513.809 
no Nordeste, a segunda região com maior 
número de inscritos (32% do total), fican-

Alunos focados nos estudos e ansiosos
do abaixo apenas do Sudeste, que inscre-
veu 36% dos candidatos.

Dos mais de 7 milhões de inscritos, 
4.051.921 já concluíram o Ensino Médio, 
enquanto cerca de 1,6 milhão concluirão 
em 2013.  Outros 1.095.747 concluirão 
após o ano atual e 398.975 não concluíram 
e não estão cursando o Ensino Médio.

Estudantes farão provas do Enem nos próximos dias 26 e 27. Na Paraíba, números de inscritos teve crescimento de 24% e ficou em 187.321 alunos

Neste ano, a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) e a Univer-
sidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) utilizarão o Sistema de Se-
leção Unificada (SiSu) como única 
forma de ingresso. Já a Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB) uti-
lizará o SiSu como forma de ingres-
so para 50% de suas vagas. Confira:

- UEPB: Este ano, estão sendo 
ofertadas 2.884 vagas, sendo 50% 
destinadas para a cota universal e 
50% para a cota de inclusão (es-
tudantes oriundos da rede pública 
de ensino da Paraíba). As outras 
2.884 vagas para acesso à Universi-
dade são ofertadas pelo Enem-SiSU, 
conforme as normas da Resolução 
UEPB/CONSEPE/013/2013.

- UFCG: Desde o ingresso para 
2013, a UFCG passou a realizar dois 
vestibulares por ano, separando va-
gas para cada semestre. O critério 
único de seleção da UFCG é o de-
sempenho no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). O edital para 
o Vestibular deste ano ainda não foi 
lançado, porém, a perspectiva é de 
que seja publicado no próximo mês 
de novembro.

- UFPB: Neste ano, o Conselho 
Superior de Ensino e Pesquisa e Ex-
tensão (Consepe) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) decidiu 
pelo fim do Processo Seletivo Seria-
do (PSS) como forma de ingresso 
na instituição. Com 22 votos a fa-
vor e quatro abstenções, o Consepe 
decidiu por 100% de adesão ao in-
gresso por meio do Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) aos mais 
de 100 cursos de graduação dos 
quatro campi da UFPB.

Quem não participou do PB-
Vest pode acessar o conteúdo do 
curso por meio do endereço eletrô-
nico www.pbvest.pb.gov.br ou do 
link do PBVest, no portal da Secre-
taria da Educação (www.paraiba.
pb.gov.br/educacao). No mesmo 
local, os estudantes têm acesso às 

videoaulas de várias disciplinas. 
Outras informações sobre o projeto 
pelo número (83) 3218-4059.

Como a redação é um dos itens 
com mais “peso” nas avaliações, é 
importante dar uma atenção es-
pecial à escrita. Para isso, o aluno 
deve estar atento, primeiramente, 
às situações em que a redação pode 
receber nota ZERO: fuga total ao 
tema; texto com até 7 linhas; não 
obediência à estrutura dissertativo
-argumentativa; palavrões, xinga-
mentos, desenhos e outras formas 
propositais de anulação; inserções 
indevidas como ter parte do texto 
desconectada do tema proposto; 
desrespeito aos direitos humanos; 
folha de redação em branco, mes-
mo que tenha escrito no rascunho.

Já em relação às cobranças 
envolvendo Literatura, na prova 
de Português, o aluno deve estar 
atento a duas situações: algumas 
vezes, as questões requerem uma 
lembrança das condições estéticas 

da literatura brasileira e suas prin-
cipais obras; outra, é a questão da 
identidade nacional. “Pode-se per-
guntar, por exemplo, se determina-
da obra literária representa a brasi-
lidade de uma maneira idealista ou 
crítica; mas também pode-se pedir 
a interpretação dos textos vincu-
lada a uma questão estética, pura-
mente literária”, elucida o professor 
de Literatura Diego Cirne.

Um ponto que merece atenção 
dos alunos, porém, é a Bossa Nova. 
“Como esse foi o ano do centenário 
de Vinícius de Moraes e o Enem 
tem essa tradição de cobrar muito 
a interpretação de músicas, é possí-
vel que esse seja um dos temas das 
questões”, pontua o professor.   Uma 
redação recebe zero quando for 
constatado fuga total ao tema, texto 
com até 7 linhas, não obediência à 
estrutura dissertativo-argumenta-
tiva, palavrões, xingamentos, dese-
nhos e outras formas propositais de 
anulação, entre outros itens.

Universidades da PB irão utilizar o exame

FOTO: Divulgação
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Prêmio 

 O GOVERNO do 
Estado, através da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Humano lançou 
ontem, durante café da 
manhã no restauran-
te Mangai, o III Prêmio 
Criança.Pb de Jornalismo 
e o I Concurso de Boas 
Práticas - Em Defesa 
dos Direitos de Crianças 
e Adolescentes voltado 
para instituições.

A premiação total 
será de R$ 34,3 mil 
para os melhores tra-
balhos e as experiên-
cias mais exitosas.

Bancária Cyane Souto 
Maior, promotora So-
corro Mayer, hoteleiro 
Alberto Ribeiro Cou-
tinho, estilista Celene 
Sitônio, advogado Car-
los Frederico Rocha 
Pedrosa, executivo 
Zélio Marques, depu-
tado Robson Dutra, 
Sras. Socorro Pordeus 
e Celeste Martins 
Guerra, antropóloga 
Maria Botelho, can-
tora Gracinha Telles, 
ator Buda Lira.

Parabéns Dois Pontos
Zum Zum Zum
   O pastor Hugo, da Assembleia de Deus Madureira e professor de sax em Brasília, 
lançou ontem o CD “Hugo da Flauta no Sax para Jesus”. O evento foi no Sebo Cultural.

Momento feliz dos recém-casados Islânia Carneiro da Cunha e Albério Correia da Silva

O ano era 2007 
e o evento o 
desfile da grife 
Norma Pedrosa 
no Sonho Doce: 
Ruth Moura, 
Ildenir Palitot e 
Socorro 
Pordeus, que 
está hoje 
aniversariando

  A cantora e sanfoneira 
paraibana Lucy Alves fez bonito 
e com certeza emocionou a todos 
que assistiram daqui da Paraíba 
sua apresentação no programa 
The Voice Brasil ,  realizada na 
última quinta-feira na telinha 
da Globo.

    Uma das talentosas inte-
grantes do grupo Clã Brasil, Lucy 
encantou com a música “Que nem 
jiló”, um clássico do Rei do Baião 
Luiz Gonzaga, conquistando os 
votos de Lulu Santos e Carlinhos 
Brown, sendo este o escolhido por 
ela para integrar sua equipe. 

FOTO: Divulgação

Marcha nupcial
CASARAM-SE no último sábado na Igreja de São 

Francisco, com recepção no La Tertúlia, os jovens Islânia 
Carneiro da Cunha e Albério Correia da Silva.

A noiva é filha de Antônio Carneiro da Cunha e Ber-
nadeth de Lourdes Amorim da Cunha e o noivo, é filho 
de Alberto Lopes da Silva e Maria de Lourdes Correia 
da Silva.

   A cidade de Bayeux está entre as 100 cidades mais sustentáveis do país 
do Prêmio Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa 
do Brasil. A entrega do prêmio, promovido pela ANPV em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas e a Fremaprev será no dia 27 de novembro.

Velhos tempos, belos dias

Hellen e Talmon
A JOVEM HELLEN Ferreira de Freitas casa-se hoje 

com Talmon Félix Monteiro, com cerimônia religiosa e 
recepção no Paço dos Leões, a partir das 20h.

A noiva é filha da empresária Marilene Taurino Fer-
reira e Antônio Henriques de Freitas e o noivo, filho de 
Elias Félix Monteiro Fillho e Teodula Leite Félix Monteiro.

Promotora Socorro Mayer é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Encontro de legisladores
NA PRÓXIMA terça-feira acontece no Tropical Hotel 

Tambaú o 1o Encontro de Legisladores da Paraíba reunin-
do presidentes de câmaras municipais e vereadores para 
assistirem palestras do auditor do CGU, Rodrigo Márcio 
Medeiros Paiva, da controladora Geral de Belo Horizonte, 
Cristiana Maria Fortini Pinto, e do professor da UFPB, José 
Henrique Artigas.

A promoção é da Assembleia Legislativa da Paraíba.

Congresso do International Women´s Club: Odon Bezerra (OAB), Orchidéa Corccioli (da Confederação), 
Laís Arruda João Pessoa), Nadir Barbosa (Maceió) e Maria José Mendonça (Aracaju)

FOTO: Divulgação

 A PRIMEIRA Feira 
do Livro Infantojuvenil da 
Paraíba será encerrada 
hoje, às 18h, na Estação 
Cabo Branco Ciência e Ar-
tes com a apresentação 
da Orquestra Sinfônica 
Infantil da Paraíba.

A feira foi promovida 
pelo Zarinha Centro de 
Cultural e a Cultura Ingle-
sa e a entrada é grátis.

Livros

SERÁ realiza-
do nos dias 21 e 22 
deste mês em João 
Pessoa o Workshop 
de Integração Univer-
sidade - Empresa Para 
o Desenvolvimento 
Paraibano. 

O evento, que 
será realizado no au-
ditório da Reitoria da 
Universidade Federal 
da Paraíba, é uma 
ação da Fiep para 
aproximar empresas 
e instituições de 
pesquisas na reali-
zação projetos de 
inovação.

Workshop

“O homem chega à sua 
maturidade quando en-
cara a vida com a mesma 
seriedade que uma criança 
encara uma brincadeira”

“Sou uma mulher madura 
que às vezes brinca de 
balanço. Sou uma criança
insegura que às vezes
anda de salto alto”

FRIEDRICH NIETZSCHE MARTHA MEDEIROS

   O Esporte Clube Cabo Branco está em festa hoje com brincadeiras e apre-
sentações artísticas no seu ginásio, em comemoração ao Dia das Crianças.  Já à noite, a 
festa é dos adultos com o tracional jantar dançante com Almir Santana.

Cordel da Conciliação
O POETA  pernambucano Manoel Monteiro vai assi-

nar a cartilha “Cordel da Conciliação”, uma promoção do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos do TRT/PB, que tem por objetivo expressar 
em forma de poesia os benefícios do acordo trabalhista.

O lançamento será no dia 2 de dezembro quando se 
iniciará a Semana Nacional da Conciliação. 

Fernando e Magnólia Menezes marcarão presenças na nossa festa de 
17 anos da coluna no próximo dia 25

FOTO: Dalva Rocha

Prêmio Beleza Brasil
A MARCA de cosméticos O Boticário festeja a 

conquista do Prêmio Abihpec Beleza Brasil 2013, com 
a unidade de negócio “quem disse, berenice?”, que le-
vou o ouro na categoria Maquiagem, com a fragrância 
Malbec Grand Reserva na categoria Perfumaria Mas-
culina e com o Eau de Parfum S.Excés, na Feminina. 
A cerimônia de entrega foi em São Paulo.

Novidades 
A NATURA ESTÁ com novidades no mercado para 

auxiliar no momento da maquiagem. Trata-se do Kit de 
Pincéis Portáteis, ideal para carregar na bolsa e composto 
de pó, blush, base, olhos e lábios. E também a Necessaire, 
que possui divisórias para pincéis e outros acessórios. 

FOTO: Goretti Zenaide

   Não entendi a moção de repúdio a Ana Gondim aprovada pelos vereadores 
de Bananeiras. Esses políticos têm mesmo memória curta, pois quem é que não sabe 
que  foi justamente Ana Gondim, com o respaldo total da ex-prefeita Marta Ramalho, 
que abriu os caminhos para o turismo naquela cidade brejeira. Eu hem, Rosa!
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Cirurgias de catarata já 
chegam a quase cinco mil 
este ano na Paraíba

Página 14

O Hospital de Emer-
gência e Trauma, em João 
Pessoa, já registrou este 
ano 67 atendimentos de 
vítima de choque elétrico. 
Esse tipo de acidente ocor-
re geralmente com crian-
ças e adolescentes e na sua 
maioria é tratado como 
causa doméstica.

A maioria dos casos 
acontece dentro de casa. 
Por isso é importante se 
proteger e tomar cuidado 
com ‘armadilhas’ dentro e 
fora de casa, principalmente 
com tomadas inadequadas. 

Como forma de pre-
venção e para garantir a 
segurança, principalmente 
de condôminos, o Corpo de 
Bombeiros somente libera 
o laudo de segurança das 
edificações após a com-
provação da instalação 
de tomadas e interrupto-
res adequados, ou seja, os 
embutidos e que evitam a 
ocorrência de acidentes 
domésticos.

O ano de 2011 regis-
trou 119 atendimentos no 
Hospital de Emergência 

e Trauma, enquanto que 
2012 teve uma diminui-
ção no número de vítimas 
atendidas no Trauma, que 
foi de 112 vítimas.

O major Marcelo Lins, 
do Corpo de Bombeiros da 
Paraíba, orienta as pessoas 
para que tomem os cuida-
dos necessários para evi-
tar os acidentes e terem 
cuidados que vão desde 
nunca se aproximar de 
alta tensão ou estações de 
transmissão. Com dois me-
tros de distância já pode 
haver acidente.

Segundo ele, outro cui-
dado importante é evitar 
o uso de extensão e ben-
jamins de tomadas, não 
ajude uma vítima de cho-
que sem estar preparado e 
ainda, se um aparelho cair 
na água, desligue-o da to-
mada antes de recuperá-lo, 
bem como não ajude uma 
vítima de choque sem es-
tar preparada.

Outras orientações do 
Corpo de Bombeiros é com 
relação a fiação. Nos fios 
de casa é essencial mantê-
-los encapados com fita 
isolante para evitar o risco 
de choque. Na rua, a dica é 
manter-se sempre afasta-
do da fiação elétrica, espe-
cialmente dos fios que não 
estão encapados, já que os 

choques podem ser peri-
gosos.

Outra recomendação é 
manter aparelhos eletrôni-
cos afastados da pia, chu-
veiro ou banheira, porque 
se caírem na água pode 
sofrer uma pane elétrica 
e provocar um choque em 
quem estiver usando.

Prevenção
A prevenção é consi-

derada muito importante 
para evitar acidentes do-
mésticos e manter a pro-
teção dentro de casa. A 
principal dica é fazer a ma-
nutenção da rede elétrica a 
cada dez anos, no máximo. 
Além disso, é bom usar chi-
nelo de borracha para tro-
car a temperatura do chu-
veiro.

Em relação a água, se 
ela tiver cloro, sal ou al-
guma outra substância, já 
vira condutora elétrica. Por 
isso, durante uma tempes-
tade é recomendado sair 
imediatamente do mar ou 
da piscina para evitar um 
choque por um raio. Outra 
medida que pode ajudar 
bastante em casa é o pro-
tetor de tomada, princi-
palmente em famílias com 
crianças e animais. Atual-
mente existem vários mo-
delos de protetores.
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Corpo de Bombeiros dá 
dicas para prevenir acidentes 
em casa e na rua

Trauma registra 67 casos este ano
Choques elétriCos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A maioria dos casos de choques elétricos ocorre dentro de casa, com crianças e adolescentes

FOTO: Marcos Russo

Fique alerto

orientações para socorrer uma pessoa 
vítima de um choque elétrico:

1. Desligue a fonte de energia
2. Chame ajuda e ligue para o Samu - 
192, Corpo de Bombeiros - 193 e para 

a empresa fornecedora de energia da 
região
3. Deite a pessoa
4. Cheque a respiração
5. Se não houver batimentos, faça 
massagem cardíaca
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Cirurgias de catarata já chegam 
a quase cinco mil este ano na PB

Em 2013 já foram rea-
lizadas 4.922 cirurgias de 
catarata na Paraíba. Ape-
nas em João Pessoa, atra-
vés do programa Veja Bem, 
parceria com o Ministério 
da Saúde, foram realizadas 
1.192 cirurgias, em pacien-
tes de 10 cidades. Na capi-
tal não há fila para realiza-
ção desse tipo de cirurgia. 
A necessidade do procedi-
mento é percebida em con-
sulta oftalmológica. 

De acordo com da-
dos da Secretaria Estadual 
de Saúde, em 2012 foram 
realizadas 8.025 cirurgias 
de catarata no Estado. Até 
o final de julho deste ano 
foram 4.922 cirurgias de 
catarata. Em João Pessoa 
foram realizadas 1.192 ci-
rurgias, entre maio e julho 
de 2013, através do progra-
ma Veja Bem, uma parceria 
do Ministério da Saúde que 
beneficiou paciente de 10 
cidades. Na capital não há 
fila para uma cirurgia, de-
pois de detectada a necessi-

Parcerias facilitam 
acesso da população a 
consultas oftalmológicas

dade, o paciente não espera 
mais que 30 dias para a rea-
lização do procedimento.

Além do Veja Bem, 
existe ainda o Projeto Olhar 
Brasil, que é uma parceria 
entre os municípios e os 
Ministérios da Educação e 
da Saúde. Na Paraíba 146 
municípios aderiram ao 
projeto. “O objetivo é iden-
tificar e corrigir proble-
mas visuais relacionados 
à refração e garantir assis-
tência integral em oftal-
mologia para os casos em 
que forem diagnosticadas 
outras patologias em saúde 
ocular e que necessitarem 
de intervenções, visando 
contribuir para a redução 
das taxas de repetência e 
evasão escolares e facilitar 
o acesso da população à 
consulta oftalmológica e a 
óculos corretivos”, explicou  
Talitha Lira, da Secretaria 
Estadual de Saúde.

 Ela disse ainda que são 
beneficiados por este pro-
jeto os educandos de esco-
las vinculadas ao Progra-
ma Saúde na Escola (PSE), 
gerido pelos Ministérios 
da Saúde e da Educação e 
alfabetizandos cadastrados 
no Programa Brasil Alfabe-
tizado (PBA), gerido pelo 
Ministério da Educação.

Uma ação social da 
Fundação de Ação Comu-
nitária (FAC) reuniu cente-
nas de pessoas na manhã 
de ontem, no Bairro Es-
planada, em João Pessoa. 
Além de oferecer serviços 
de saúde, emissão de do-
cumentos e assistência ju-
rídica, o evento celebrou 
antecipadamente o Dia 
das Crianças, que transcor-
re hoje. Várias secretarias 

do Governo do Estado, a 
Defensoria Pública do Es-
tado, o Hospital de Emer-
gência e Trauma e a Polícia 
Militar enviaram equipes 
para a prestação de servi-
ços à comunidade.

De acordo com o 
presidente da FAC, Flávio 
Moreira, a ação dá conti-
nuidade ao trabalho de 
inclusão social realizado 
pela fundação, em parce-

Ação da FAC leva serviços ao Bairro Esplanada
CIDADANIA

ria com diversas secretarias. 
“É uma determinação que 
recebemos do governador 
Ricardo Coutinho, de apro-
ximar o Governo do povo, 
levando para os bairros ser-
viços que, muitas vezes, a 
população não teria aces-
so”, disse.

Durante o evento, a 
FAC realizou o cadastra-
mento de famílias para o 
Programa Pão e Leite e o 

presidente da fundação 
adiantou que até o final do 
mês o bairro deve ganhar 
um ponto permanente de 
cadastramento.

A comunidade apro-
vou a ação perto de casa, 
que evitou o desgaste de ir 
até outros pontos da cidade 
para a execução de serviços 
simples. A empregada do-
méstica Luciara Pereira, 58 
anos, mora no bairro há 20 

anos e sempre tinha de ir até 
o centro para resolver pro-
blemas como a expedição 
de documentos. “Vim tirar a 
segunda via da minha Iden-
tidade e do CPF, e aqui está 
muito tranquilo. Sem esta 
ação, temos de sair de casa 
muito cedo, ir até o centro 
da cidade, enfrentar filas 
enormes”, disse.

Já a dona de casa Ema-
nuelly Leal, 33, destacou a 

importância de realizar 
todos os serviços que 
precisava no mesmo lu-
gar. “É muito prático. 
Fiz o teste de glicemia 
e tirei segunda via de 
documentos, tudo na 
mesma tenda. Onde 
eles fazem a segunda 
via de documentos es-
tão agendando para 
fevereiro, e aqui saiu na 
hora”, comemorou.

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Os agendamentos 
para consultas oftal-
mológicas são reali-
zados pelas Unidades 
de Saúde da Família 
(USFs). Em João Pes-
soa essas consultas são 
realizadas no Cais de 
Jaguaribe, já as cirur-

gias de catarata são 
realizadas no Centro 
Médico Audiovisual,  
Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, Hos-
pital General Edson Ra-
malho, Memorial Santa 
Luzia, Cenos e  Oftal-
moclínica Saulo Freire.

Agendamento de consultas 

Saiba Mais

   Caminho a percorrer para a cirurgia

l Quando recebe o diagnóstico de catarata do mé-
dico oftalmologista o paciente é encaminhado a um 
profissional para realizar a referida cirurgia pelo SUS. 
Para tal, deve seguir o seguinte caminho:

1. Unidade de Saúde da Família (USF), para agenda-
mento da consulta;
2. Avaliação com o médico no serviço realizador;
3. Realização dos exames pré-operatórios;
4. Consulta de retorno;
5. Diretoria de Regulação – Setor de Autorização 
das Cirurgias Eletivas, para autorização da cirurgia;
6. Realização da cirurgia.

Os usuários da Fundação 
Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad) dispõem agora de um 
moderno ônibus adaptado 
para cadeirantes e demais por-
tadores de necessidades espe-
ciais. A entrega do novo ônibus 
foi feita na última quinta-feira 
pela secretária de Estado da 
Comunicação Institucional, 
Estela Bezerra, à presidente da 
Funad, Simone Jordão.

O veículo foi adquirido 
com recursos do Fundo de 
Combate e Erradicação da 
Pobreza na Paraíba (Funcep) 
e custou R$ 368 mil. “Isto for-
talece a política para pessoa 
com deficiência, garantindo 
um transporte seguro, confor-
tável e adequado, que favore-
ce a mobilidade dos usuários”, 
disse Estela Bezerra.

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, comemorou a 
nova aquisição, que agora do-
bra a capacidade de mobilida-
de dos usuários. “Esse ônibus 
tem uma importância muito 

Funad recebe novo ônibus adaptado
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

De janeiro a julho deste ano foram realizadas 4.922 cirurgias de catarata no Estado, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde

grande para as pessoas que 
têm limitações porque garan-
te o acesso aos serviços com 
qualidade e maior segurança”. 

Além de conduzir usuá-
rios à Funad, o novo ônibus 
também será utilizado para 

transportar as pessoas porta-
doras de deficiência a eventos 
promovidos pela instituição e 
seus parceiros, a exemplo do 
Projeto Acesso Cidadão, na 
Praia de Cabo Branco.

Simone Jordão lembrou 

que os 223 ônibus escolares 
distribuídos pelo Governo do 
Estado com os municípios 
também são adaptados e têm 
sido úteis para os portadores 
de deficiência. 

A Funad hoje atende a 
mais de 3.500 pessoas e 70% 
residem em 98 municípios pa-
raibanos. Em maio deste ano, 
o  Ministério da Saúde reco-
nheceu a fundação como CER 
IV, um centro especializado 
nas quatro áreas de reabilita-
ção: auditiva, física, intelectual 
e visual. 

A Funad atende 
hoje mais de 
3.500 pessoas 
dos quais 70% 
residem em 
98 municípios 
paraibanos

A secretária Estela Bezerra entregou o novo ônibus à Funad

Foto: Arquivo

FotoS: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB
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O governador Ricar-
do Coutinho autorizou as 
obras de pavimentação da 
PB-065/61, trecho que liga 
Mataraca ao distrito de Barra 
de Camaratuba, com 11 km 
de extensão, que vai garantir 
melhor mobilidade a 7.500 
moradores e impulsionar o tu-
rismo em uma das mais belas 
praias do litoral paraibano. O 
Governo do Estado está inves-
tindo R$ 3,8 milhões na pavi-
mentação da rodovia que vai 
retirar Barra de Camaratuba 
do isolamento. As obras são de 
responsabilidade do Departa-
mento Estadual de Estradas e 
Rodagens (DER).

O governador Ricardo 
Coutinho e o vice-governador 
Rômulo Gouveia foram recebi-
dos na última quinta-feira, na 
Praça 8 de Março, pela popula-
ção e pelo prefeito de Matara-
ca, Olímpio Alencar. “Esse é um 
dia feliz e que ficará marcado 
na história. Quero agradecer 
ao governador Ricardo Cou-
tinho pela estrada que já está 
em obras e gerando empregos 
para nossa população”, disse o 
prefeito.

A solenidade contou com 
a participação dos prefeitos 
de Itapororoca, Celso Morais, 
de Capim, Edvaldo Freire, da 
vice-prefeita de Mataraca, 
Emília Brandão, do secretário 
de Turismo e Desenvolvimen-

to Econômico do Estado, Re-
nato Feliciano, da presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, do di-
retor de Obras do DER, Hélio 
Cunha Lima, e do presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira na Paraí-
ba (ABIH), Inácio Júnior, que 
falou que como hoteleiro e co-
nhecedor de Barra de Camara-
tuba sabe que a estrada ajuda-
rá o município a dar um salto 
no desenvolvimento turístico.

Ricardo Coutinho afir-
mou que a rodovia tem uma 
importância estratégica para 
o turismo do Estado e a inte-
gração sustentável com o Rio 
Grande do Norte. “Vamos am-
pliar para o Litoral Norte o que 
já estamos fazendo na costa 
sul com o binário de Jacumã, o 
saneamento básico de Jacumã 
e Lucena e a pavimentação da 
ladeira de Coqueirinho. Essa 
estrada era esperada há mui-
tos anos pela população de 
Mataraca e de toda a região 
que lamentava ter um acesso 
tão difícil a uma praia tão bela”.

As obras vão atingir 11 km 
de extensão e beneficiarão 
7.500 moradores da região

Governo inicia pavimentação da
PB-065 em Barra de Camaratuba

FOTO: José Lins/Secom-PB

Ricardo Coutinho in-
formou que a Energisa 
atendeu ao pedido do 
Governo do Estado e ins-
talará na Praia de Cama-
ratuba uma nova rede de 
energia reforçada, para 
suportar a demanda de 
desenvolvimento que a 
área terá a partir da con-
clusão do novo acesso. 
“Não tenho dúvida que 
com a estrada e a infra-
estrutura estaremos ge-
rando empregos no setor 
de pousadas, bares e res-
taurantes e no comércio. 
Sem perder de vista o mo-
delo turístico baseado na 
sustentabilidade e respei-
to à natureza”, destacou.

O secretário de Tu-
rismo e Desenvolvimen-
to Econômico do Estado, 
Renato Feliciano, afirmou 
que com a nova estrada 
essa área do Litoral Nor-
te, que durante muito 
tempo ficou esquecida, 
ganhará impulso turís-
tico. “Mesmo com uma 
estrada de terra de 11 km 
já existe uma movimen-
tação em pousadas, e 
acreditamos que agora o 
turismo ficará mais forte, 
o que vai refletir no setor 
hoteleiro, de bares e res-
taurantes, no comércio e 

na própria arrecadação 
do município”, destacou.

Paraíso virgem
O empresário Ivan Bu-

rity, que possui um hotel 
em Barra de Camaratuba, 
é um dos desbravadores 
da praia tendo montado 
seu empreendimento há 
20 anos. Ele contou que a 
pavimentação da estrada 
será fundamental e repre-
sentará uma nova história 
para a Barra, que é uma 
das mais belas praias do 
Nordeste – “e os parai-
banos não conhecem”, 
afirma. “São 11 km que 
isolam o município do res-
to do Nordeste e que nos 
períodos de chuva muitas 
vezes impedem o aces-
so de veículos pequenos. 
Mas hoje, que temos a 
BR-101 duplicada, ganha-
mos agora a conexão que 
faltava para que a Paraíba 
ganhe mais um destino 
turístico especial vizinho 
,a uma reserva indígena 
e com 14 km de praias vir-
gens com uma natureza 
exuberante, o que não se 
encontra mais no Litoral 
nordestino”, ressaltou o 
empresário.

A moradora de Ma-
taraca, Rosângela Nunes 

da Cruz, condutora da 
ambulância do muni-
cípio, será beneficiada 
diretamente com a cons-
trução da nova estrada. 
Ela disse que viaja dia-
riamente entre o centro 
de Mataraca e Barra de 
Camaratuba e que agora 
– depois de muitas pro-
messas – está vendo as 
máquinas e homens tra-
balhando na pavimenta-
ção. “Vai melhorar muito 
a nossa vida, pois vamos 
deixar para traz a poei-
ra e a lama do inverno. 
Hoje uma viagem que 
dura 25 minutos vai levar 
menos de 10 minutos, o 
que significa muito para 
um paciente que neces-
sita de um atendimento 
rápido. O governador 
demonstra que é um ho-
mem de palavra e que 
tem uma visão da impor-
tância do turismo para 
essa região”, completou 
Rosângela.

O comerciante Ivo-
naldo Luiz, morador de 
Mataraca, destacou que o 
governador Ricardo Cou-
tinho foi quem atendeu 
a maior reivindicação da 
população do município 
que era a construção da 
estrada. 

Nova rede elétrica será implantada Hospitais de Bayeux 
são inspecionados

Empresa é proibida 
de demolir chaminé

A Promotoria de Justiça de 
Pombal ingressou com uma ação ci-
vil e a Justiça concedeu liminar de-
terminando que a Empresa Maciel 
Construções e Terraplanagens LTDA 
se abstenha da prática de qualquer 
ato tendente à descaracterização, 
destruição, demolição ou mutilação 
da torre de chaminé da Fábrica Bra-
sil Oiticica, sob pena de suspensão 
de suas atividades empresariais 
por seis meses e multa fixa no valor 
de R$ 678 mil.

De acordo com o promotor de 
Justiça Leonardo Fernandes Furtado, 
a Promotoria ingressou com a ação 
para proteger a torre da chaminé que 
sofria risco de lesão em decorrência 
das atividades empresariais do pro-
prietário do respectivo imóvel. 

“A empresa adquiriu o terreno 
onde se situa a torre, realizando um 
empreendimento imobiliário no local, 
exatamente onde funcionava a fábri-
ca da Brasil Oiticica (indústria de óleo 
instalada na cidade de Pombal em 
meados da década de 40), causando 
a destruição de grande parte da cons-
trução fabril, que ostenta inegável 
valor histórico-cultural”, explicou.

O Hospital Materno Infantil 
João Marsicano e o Pronto Atendi-
mento Geraldo Santana, localizados 
no município de Bayeux, tiveram 
setores interditados e cirurgias sus-
pensas, na manhã da última quinta-
-feira, depois de uma inspeção rea-
lizada pela Promotoria de Justiça de 
Bayeux, Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren) e Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária - Agevisa.

A promotora de Justiça, 
Edilígia Chaves, que acompanhou a 
inspeção, disse que irá ajuizar uma 
ação civil pública contra o municí-
pio, para obrigá-lo a solucionar os 
problemas encontrados nos servi-
ços de saúde.

O pronto atendimento funcio-
na no mesmo prédio da maternidade. 
A direção do hospital recebeu prazo 
de 24 horas para solucionar as irre-
gularidades que levaram a Agevisa a 
suspender as cirurgias.

Dentre os problemas verifi-
cados pelos órgãos de fiscalização 
nos dois serviços estão número 
insuficiente de enfermeiros, equipa-
mentos quebrados, material de uso 
médico sem identificação, estrutura 
predial comprometida e falta de as-
sistência aos pacientes.

O Coren fez a interdição ética 
e proibiu os profissionais de enfer-
magem de atuarem na Central de 
Materiais e Esterilização.

A Secretaria da Ad-
ministração Penitenciá-
ria (Seap) está realizan-
do a transferência de 
presos com o objetivo de 
diminuir a superlotação 
nos presídios da Paraí-
ba. Anteontem foi ini-
ciada essa operação com 
a transferência de vinte 
internos da Penitenci-
ária Raymundo Asfora 
(Serrotão), em Campina 
Grande para o Presídio 
Regional de Patos.

Esse trabalho acon-
teceu 24 horas após a 
realização da Operação 

Drone, no presídio cam-
pinense, em busca de ar-
mas, drogas, celulares e 
outros objetos proibidos. 
Esse procedimento con-
tou com a participação 
de agentes do Grupo Pe-
nitenciário de Operações 
Especiais (GPOE), da For-
ça Tática Penitenciária 
e policiais militares do 
BOPE.

Segundo o secretário 
Wallber Virgolino, a ação 
trouxe uma novidade no 
Estado: a utilização de 
um quadricóptero, tam-
bém conhecido por ‘Dro-
ne’, equipamento não 
tripulável usado para 
capturar imagens aére-

as. O aparelho registrou 
toda a extensão dos nove 
pavilhões que existem no 
Presídio do Serrotão, en-
quanto os agentes e PMs 
faziam o ‘pente fino’ nas 
celas.

Wallber informou 
que, atualmente, a Seap 
conta apenas com um 
aparelho, mas está em 
fase de licitação a aquisi-
ção de outros que serão 
distribuídos para Campi-
na Grande, Patos e Caja-
zeiras.

De acordo com o se-
cretário Wallber Virgo-
lino, o Drone é útil para 
fazer varreduras em pre-
sídios, filmar o telhado 

das penitenciárias e ou-
tras áreas de difícil aces-
so que sempre são ocu-
padas por detentos, em 
situações de rebelião. O 
quadricóptero funciona 
à base de bateria e pode 
ser posicionado a uma 
altura segura, impossibi-
litando que os presos o 
derrubem arremessando 
pedras ou outros objetos. 
“Se for preciso, é aumen-
tar a distância e acionar o 
zoom da filmadora nele 
instalada”, frisou Wall-
ber. O mesmo procedi-
mento poder ser feito à 
noite, com sistema infra-
vermelho.

Foi a primeira vez que 

o sistema penitenciário da 
Paraíba realizou uma ope-
ração de segurança com 
imagens áreas. Segundo 
informou o secretário, a 
tendência é investir ain-
da mais tanto nas ações 
de vigilância quanto nos 
projetos de ressocializa-
ção da Seap.

Saldo da operação
Após a inspeção nas 

celas, os agentes conta-
bilizaram 15 aparelhos 
celulares, 17 facas artesa-
nais, 20 pedaços de ferro 
para produção de espe-
tos, além de duas pedras 
grandes de crack e 200g 
de maconha. 

Seap transfere presos de CG para Patos
SUPERLOTAÇÃO

O Estado fará 
investimento de  
R$ 3,8 milhões 
nas obras, que 
vão retirar  a 
cidade do 
isolamento.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Pela cidade

“Nossa participação teve o intuito de conhecer 
as novidades que serão implantadas em todo o país, 
visando o melhoramento da mobilidade urbana e do 
transporte público de Campina, problemática que atinge 
as grandes cidades do Brasil”, explicou Araci. 

l CutuCAdA 

Em sua mensagem alusiva ao aniversário 
de Campina Grande, a direção do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da 
Borborema (Sintab), que é presidido pelo vereador 
Napoleão Maracajá (PC do B), cutucou a gestão 
municipal. 

l Alusão 

Na mensagem, o Sintab faz “votos de que o povo 
conquiste saúde pública, gratuita, de qualidade e se 
livre dos males de uma ‘inovação’ perversa de uma 
gestão pactuada que transforma saúde em mercadoria”, 
alusão ao slogan do governo, “Cidade da Inovação”.

Compromisso  
O governador Ricardo Coutinho, que esteve em 

Campina Grande, onde, dentre outras ações, inaugurou 
o Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (Citta), 
falou sobre seu compromisso com a cidade. “Quero 
buscar sempre trabalhar em prol do desenvolvimento 
de Campina, pois assim estarei desenvolvendo todos 
os municípios da região. Ano que vem, quando 
Campina fará 150 anos, a cidade merecerá uma grande 
programação, por termos uma terra tão singular e 
privilegiada pelo seu povo”, disse.

Preferência

O vereador Rodrigo Ramos, que trocou o PMN 
pelo Solidariedade, afirmou que sua intenção é apoiar 
uma candidatura ao Governo do Estado do PMDB, mas 
reconheceu a possibilidade de sua nova sigla acabar 
apoiando outra candidatura no pleito de 2014.

Feira de Frankfurt

A Editora da UEPB (EDUEPB) está participando 
da Feira Internacional de Livros da cidade de 
Frankfurt, na Alemanha. O evento se estende até este 
domingo (13). A EDUEPB está sendo representada 
por dez títulos, dentre eles um dos que estão 
indicados para o Prêmio Jabuti 2013 – Midiatização 
da Ciência. Dois dos títulos, “América Andina” 
e “Turismo, Cultura e Desenvolvimento”, foram 
selecionados pela Associação Brasileira de Editoras 
Universitárias para o catálogo internacional da 
Feira.

Aniversário

       No dia do aniversário de Campina Grande, o 
prefeito Romero Rodrigues visitou o bairro do Novo 
Horizonte, onde entregou terraplanagem, drenagem 
e pavimentação de dez ruas, uma academia popular e 
uma praça. De acordo com a prefeitura, para realizar 
os serviços no bairro, a gestão municipal desapropriou 
62 casas e recuperou outras 108. As ações e obras 
no bairro são fruto de uma parceria entre o Governo 
Federal e a Prefeitura de Campina Grande, totalizando 
investimentos da ordem de R$ 8 milhões.

transportes Públicos

A Gerente de Transportes da Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, 
Aracy Brasil, participou em Brasília do 19° Congresso da 
ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos), 
que aconteceu de terça a quinta, 10. 

tema 

Este ano, o tema central do evento, segundo a 
assessoria da STTP, foi “Mobilidade Urbana para Cidades 
Sustentáveis - Planos de Mobilidade Urbana nas cidades 
brasileiras, Segurança Viária e redução dos acidentes, meio 
ambiente e matriz energética”. 

objetivo
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Parque da Criança terá um dia festi-
hoje

A festa vai culminar com a 
entrega de reformas feitas 
pela prefeitura do município

Neste sábado, 12, o Par-
que da Criança completa 
20 anos. Para comemorar 
o aniversário do Parque e o 
Dia da Criança, a Prefeitura 
Municipal de Campina Gran-
de está preparando um dia 
festivo, que vai ser iniciado 
com a entrega das reformas, 
implementadas na principal 
área de lazer da cidade.

Na gestão do prefeito 
Romero Rodrigues, o Par-
que da Criança teve sua 
pista de caminhada total-
mente reconstruída e a im-
plantação de uma academia 
popular. Outros setores que 
também ganharam melho-
rias foram a iluminação e a 
drenagem, completamente 
reformadas, aquisição e co-
locação de novos brinque-
dos, bem como a pintura, 
que foi integralmente refei-
ta, além da nova bateria de 
banheiros que está em fase 
de conclusão, toda em már-
more e porcelanato. 

Outro detalhe é que as 
reformas atendem às nor-
mas de acessibilidade, ga-
rantindo o acesso às pessoas 
portadoras de deficiência. A 
festa para o Parque e para 
as crianças ainda vai contar 

com palhaços, distribuição 
de pipoca e algodão doce, 
bonecos de Olinda, brinque-
dos infláveis, carros de bate-
-bate, carrossel e figuras do 
folclore brasileiro, como 
bois e cavalos-marinhos.

O secretário executivo 
de Esporte da cidade e coor-
denador dos programas es-
portivos da Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande, 
a exemplo “Mexe, Campina”, 
Teles Albuquerque, afirmou 
que a intenção do prefeito 
Romero Rodrigues é pro-
porcionar uma festa para 
um público acima de 20 mil 
pessoas.

“Quem vier ao Parque 
da Criança neste sábado, Dia 
da Criança, vai encontrar um 
ambiente bem cuidado, ale-
gre e acolhedor. Com muitas 
brincadeiras e muito lazer, 
um dia de encontro para as 
famílias campinenses,” asse-
gurou Teles Albuquerque. 

Ações
Neste sábado, 12, a Pre-

feitura Municipal de Cam-
pina Grande realizará ações 
comemorativas ao Dia das 
Crianças e a STTP, através 
da Divisão de Educação de 
Trânsito, preparou uma 
programação especial para 
o evento que irá ocorrer no 
Parque da Criança.

De acordo com Fátima 

LBV planeja 
ampliar serviço
socioeducacional
no bairro da Prata

Presente há mais de qua-
renta anos em Campina Gran-
de, prestando atendimento de 
excelência à população de baixa 
renda, a Legião da Boa Vontade 
(LBV) planeja ampliar seu traba-
lho socioeducacional na cidade. 
Para isso, mais uma vez espera 
contar com o apoio da sociedade, 
de generosos corações que que-
rem contribuir para melhorar a 
vida de todos.

Atualmente, a Instituição 
mantém um Centro Comunitário 
de Assistência Social no bairro da 
Prata. Na unidade, atende diaria-
mente, em média, cem pessoas, 
em especial por meio dos pro-
gramas LBV. Crianças, meninas e 
meninos de 6 a 12 anos no turno 
escolar.

A Legião da Boa Vontade 
promove ações voltadas a famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade social das comunidades 
Bela Vista, Centro, Conceição, Je-
remias, Monte Santo, Palmeira e 
Prata. Este trabalho só é possível  
graças ao apoio dos colaborado-
res. Mas a LBV deseja expandir 
o número de atendimentos e 
empreender novos projetos. “No 
prédio em que estamos hoje, 
além de pagarmos aluguel, está 
difícil atender mais pessoas,” ex-
plica a assistente administrativa 
da LBV na cidade, Ivonízia Vieira.

Por isso, a Legião da Boa 
Vontade solicita aos que podem 
que ajudem a Instituição a en-
contrar um novo imóvel para o 
seu trabalho. O Centro Comuni-
tário da LBV em Campina Grande 
está na Avenida Getúlio Vargas, 
837. Mais informações acerca 
do trabalho desenvolvido ou so-
bre como colaborar podem ser 
obtidas pelo tel. (83) 3341-1426 
ou na página eletrônicawww.lbv.
org/campina-grande.

Rodrigues, coordenadora de 
educação de trânsito, a festa 
será realizada a partir das 8h 
da manhã, se estendendo até 
o meio-dia, e a participação 
da STTP se dará através de 
dois stands estrategicamen-
te montados para oferecer 
à criançada inúmeras brin-
cadeiras com a animação da 
boneca PET. 

“Vamos proporcionar 
uma linda manhã para as 
crianças que nos visitarem, 
com a distribuição de pipo-

cas, pirulitos, balas, além de 
muita alegria que contagia-
rá a todos”, disse a coorde-
nadora

Em um dos stands da 
STTP, a criançada vai poder 
assistir a vídeos educativos, 
interagindo com educadores 
de trânsito que ao final das 
apresentações estarão distri-
buindo jogos educativos de 
tabuleiros, nos quais, brin-
cando, as crianças irão co-
nhecer as principais regras 
de respeito ao trânsito.

Programação no Parque da Criança hoje terá diversas atividades

Foto: Divulgação



Paraíba exige política diferenciada
nordeste 2030

Governador condena guerra
fiscal e defende estratégia
conjunta de desenvolvimento
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tre estabelece prazo para
que os partidos entreguem 
as listas de novos filiados

Página 18Políticas
17

Estratégias de desen-
volvimento para o Nor-
deste foram discutidas du-
rante todo o dia de ontem 
pelos integrantes do II Fó-
rum Nordeste 2030: Visão 
Estratégica de Longo Pra-
zo, no Hotel Cabo Branco 
Atlântico, em João Pessoa. 
O governador Ricardo Cou-
tinho participou da aber-
tura do evento ao lado do 
presidente do Banco do 
Nordeste, Ary Joel Lanza-
rin; do superintendente da 
Sudene, Luiz Gonzaga Paes 
Landim; e do vice-governa-
dor Rômulo Gouveia, entre 
outras autoridades.

O fórum foi promovido 
pela Sudene, em parceria 
com o Governo Paraíba e 
Instituto Nacional de Al-
tos Estudos (Inae), e teve 
como destaque a parceria 
firmada para  estudar a 
viabilidade de implantação 
do Trem Costa do Sol, uma 
rede de transporte ferrovi-
ário regular de passageiros 
e de cargas, de Salvador 

(BA) até São Luis (MA).
Ricardo Coutinho vol-

tou a defender uma polí-
tica diferenciada para o 
Nordeste e enfatizou que 
não tem como se pensar o 
Brasil em 2030 sem pensar 
o Nordeste. 

E ressaltou: “É preci-
so tratar diferentemente 
os desiguais. O Brasil está 
caminhando na contramão 
disso. Nenhuma região do 
país conseguiu se desen-
volver que não fosse atra-
vés dessa lógica. 

Em todos se teve a pre-
sença de uma política dife-
renciada. O Brasil hoje ca-
minha como se fosse todo 
igual e apelidaram tudo 
isso com o nome de guerra 
fiscal. Nós não queremos 
guerra fiscal alguma, nós 
queremos uma estratégia 
de desenvolvimento dife-
renciada”, disse. 

Mercado consumidor
Para o governador, ne-

nhuma empresa que neces-
site de um mercado consu-
midor poderá se instalar 
no Nordeste com a mesma 
lógica de ICMS, por exem-
plo, ou de incentivos con-
cedidos em qualquer outra 
região. “É um equívoco o 
que estão construindo den-
tro do país”, comentou.

Ainda em seu pronun-
ciamento, Ricardo apon-
tou a política do turismo 
integrado e que terá capa-
cidade de competir com 
o Caribe. Aproveitou para 
anunciar que a Paraíba vai 
passar por um ciclo de de-
senvolvimento que já conta 
com 13 hotéis de grande 
e médio porte  e também 
com a conclusão do Centro 
de Convenções. 

“É inevitável esse cres-
cimento, mas é fundamen-
tal compreender que, se 
outras ações não forem 
feitas, a qualidade existen-
te aqui dentro será com-
prometida. Isso deve estar 
incluído numa política que 
não é só de um Estado, mas 
de uma região”. 

E apoiou a proposta do 
Trem do Sol, porque pensa 
no Nordeste como um todo 
e interliga situações dife-
renciadas. Em contraparti-
da, manifestou indignação 
pelo fato da Paraíba não ter 
sido incluída no projeto da 
Transnordestina.

E indagou: “Como se 
pode excluir um Estado 
que tem uma reserva de 
600 milhões de toneladas 
de ferro ainda não explo-
rada, que vai ser o segundo 
maior produtor de cimento 
daqui a dois anos?”   

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O superintendente da Sudene, Luiz 
Gonzaga Paes Landim, por sua vez, disse 
que a questão regional continua a ser 
vista de maneira preconceituosa ou dis-
torcida nos círculos políticos, intelectuais 
e econômicos do país. Ao discursar na 
sequência, o vice-governador Rômulo 
Gouveia afirmou que, apesar de todas 
as dificuldades, a Paraíba está fazendo 
o seu “dever de casa”.

O secretário de Planejamento, 
Gustavo Nogueira, também esteve na 
organização e realização do fórum e, 
logo após a abertura, foram realizadas 
palestras com os temas ‘Nordeste com-

petitivo’, pelo diretor técnico da Ma-
crologística Consultores, Olivier Roger; 
O Nordeste e um ‘Novo Pacto Federa-
tivo’, pelo professor Paulo Lopo Saraiva 
(UFRN); e ‘Perspectivas para o Desenvol-
vimento’, pela representante do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento do 
Brasil (BID), Daniela Carrera.

Também foram abordados os temas 
‘Mercodeste: um Mercado Comum para 
o Nordeste’, por José Queiroz de Olivei-
ra, da ANTT, especialista em Marketing 
e Planejamento Estratégico; entre ou-
tros temas relacionados ao desenvolvi-
mento da região nos próximos anos. 

Sudene destaca o preconceito regional

Para Ricardo (D), a Paraíba não pode ser excluída das estratégias de desenvolvimento regional

Foto: José Marque/Secom-PB



Partidos têm até segunda para
enviar lista de filiados ao TRE
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GERAL

Pré-candidatos identificados 
em mais de uma lista vão ter
de se explicar na corregedoria 

zeeuflavio@gmail.com
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Lula manda o PT isolar Eduardo 
Campos e o PSB nos estados

Repercussão na Paraíba

A estratégia de Lula passa pela Paraíba. Ao mandar o PT 
isolar Eduardo Campos e o PSB nos estados, certamente o Governo 
de Ricardo Coutinho será atingido com o corte na liberação de 
recursos. Porque Lula e o PT não vão querer que governos do PSB 
tenham sucesso e possam transformar em votos, seja para Eduardo 
ou para Marina. 

O governador Ricardo Coutinho deve tomar cuidado, porque 
daqui para a frente o Governo Federal vai tratá-lo como aliado de 
Eduardo Campos e, portanto, como adversário. 

Ou seja a Paraíba está entre os estados que Lula recomenda 
isolar para evitar prejuízos políticos para Dilma.

Depois da união da ex-senadora Marina Silva 
com Eduardo Campos, o PT acendeu a luz vermelha 
com medo de perder as eleições do próximo ano para 
presidente. Antes, havia tomado um grande susto com 
as manifestações de rua no Brasil, mas os marqueteiros 
caíram em campo e a presidente Dilma abriu as 
torneiras financeiras do governo para evitar maiores 
estragos.

Em meio a isso tudo o PT mexeu com os pauzinhos 
e impediu que Marina registrasse seu partido no TSE. 
A tática foi usar o expediente sujo de um cartório em 
São Paulo, que alegou fraude na formação da rede 
e não enviou dados que tinha em mãos a quem de 
direito.  

Os petistas achavam que se impedissem a criação 
da Rede Sustentabilidade de Marina estariam com a 
reeleição de Dilma garantida. Mas se enganaram. Não 
esperavam que Marina fosse se unir a Eduardo Campos, 
união essa que na opinião de Ricardo Kotsho, ex-
assessor de Lula, foi uma “jogada de mestre”. 

Anteontem, em reunião que durou mais de cinco 
horas no Palácio da Alvorada, em Brasília, e da qual 
participou a presidente Dilma Rousseff e seu núcleo 
político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
defendeu que o PT antecipe a tática de isolar o PSB, de 
Eduardo Campos, nos Estados.

Lula quer evitar que petistas e outros partidos 
governistas se aliem ao partido de Campos, agora com 
seu projeto presidencial reforçado pela ex-senadora 
Marina Silva.Também participaram do encontro o 
presidente do PT, Rui Falcão, o marqueteiro João 
Santana, o ex-ministro Franklin Martins e o ministro 
Aloizio Mercadante (Educação).

Lula acreditava que o governador de Pernambuco 
pudesse recuar de sua pré-candidatura ao Planalto caso 
não decolasse nas pesquisas. Por isso, chegou a pedir 
que o PT mantivesse o diálogo com ele mesmo depois 
que o PSB entregou os cargos no governo, no final de 
setembro.

Segundo interlocutores, após a filiação de Marina, 
o ex-presidente passou a considerar o PSB como 
oposição. O ex-presidente aponta como prioridade a 
consolidação de alianças regionais com outros partidos 
da base de Dilma, como PMDB, PR e PTB.

O objetivo é montar o maior número de palanques 
distante do PSB e “fechar os espaços de Campos”, 
nas palavras de um aliado do ex-presidente. Ao 
deixar o encontro, Mercadante procurou enfatizar 
que o governo não está preocupado com o “quadro 
dos outros concorrentes” e elogiou o vigor da base 
governista.

O plano traçado com aval de Lula prevê que o PT 
estimule o lançamento de candidaturas próprias de 
partidos aliados em redutos socialistas, como o Espírito 
Santo, por exemplo.

Antes do rompimento de Campos com o Governo 
Federal, petistas pretendiam apoiar a reeleição de 
Renato Casagrande (PSB), indicando seu vice, com o 
apoio a Paulo Hartung (PMDB) para o Senado. Agora 
o PT já admite apoiar Hartung ao governo para isolar 
o PSB.

O PT também vê rompimento iminente com o 
PSB do Piauí, que se aproximou dos tucanos. Petistas 
buscarão palanque alternativo no Estado, a exemplo 
do que deve ocorrer em Pernambuco. Lula defende 
que o PT pernambucano deixe o Governo Estadual e 
embarque na campanha do senador Armando Monteiro 
(PTB).

O Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba alerta os partidos 
políticos que o prazo para enca-
minhar a lista de seus filiados à 
Justiça Eleitoral termina na pró-
xima segunda-feira. A lista, que 
valerá para o pleito eleitoral de 
2014, já deverá contemplar as 
filiações realizadas até o dia 5 de 
outubro de 2013, para os eleito-
res que pretendam se candida-
tar no próximo ano.

De acordo com a Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 
1995 (Lei dos Partidos Políti-
cos) o prazo para encaminha-
mento, via internet, da relação 
de todos os seus partidários 
deve ser entregue na segunda 
semana dos meses de abril e 
outubro de cada ano.

As listas, para cumprimen-
to dos prazos de filiação parti-
dária e para efeito de candida-
tura a cargos eletivos, devem 
ser disponibilizadas à Justiça 
Eleitoral por meio do Sistema 
Filiaweb, aplicativo que per-
mite a interação on-line com 
o Sistema de Filiação Partidá-
ria. E deverão conter, além dos 
nomes dos filiados, a data da 
filiação, o número do título e a 
seção eleitoral em que o eleitor 
estiver inscrito.

Caso as listas não sejam 
remetidas pelos partidos no 
prazo legal, permanecerão inal-
teradas as filiações de todos os 
eleitores constantes da relação 
remetida no semestre anterior.

Corregedoria
Após o recebimento da 

relação dos filiados, a Corre-
gedoria-Geral Eleitoral (CRE) 
inicia o procedimento de verifi-
cação das duplicidades de filia-
ção partidária, identificando os 
eleitores que estejam filiados a 
mais de uma legenda.

O eleitor que for identifi-
cado como filiado a mais de um 
partido, será notificado para 
informar a qual legenda se en-
contra efetivamente vinculado 
e comprovar a comunicação de 
cancelamento da filiação feita 
ao antigo partido e ao Juiz Elei-
toral de sua respectiva zona.

“Quem se filia a outro par-
tido deve fazer comunicação ao 
partido e ao juiz de sua respec-
tiva Zona Eleitoral, para cance-
lar sua filiação; se não o fizer no 
dia imediato ao da nova filiação, 
fica configurada dupla filiação, 
sendo ambas consideradas nu-
las para todos os efeitos”, versa 
o parágrafo único do art. 22, da 
Lei dos Partidos.

A competência para pro-
cessamento e julgamento da 
duplicidade identificada será 
do juízo eleitoral em cuja cir-
cunscrição tiver ocorrido a 
filiação mais recente, conside-
rando-se a data de ingresso no 
partido indicada na respectiva 
relação.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba disponibilizou, 
ontem, aos eleitores de João Pes-
soa que ainda não realizaram o 
recadastramento eleitoral bio-
métrico, um total de 18 mil va-
gas para atendimento, inclusive 
em três novos postos: Subprefei-
tura de Mangabeira, Fórum Tra-
balhista, no Shopping Tambiá; e 
Casa da Cidadania do Manaíra 
Shopping.

O presidente do TRE, de-
sembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, explicou que o 
mais recente recorde de vagas 
abertas é fruto do esforço da 
equipe de informática do Tri-

bunal, combinada com a efeti-
vação da contratação de reforço 
de pessoal para o atendimento 
a partir deste mês de outubro. 
“Entramos efetivamente na reta 
final da campanha da biome-
tria, que termina em março de 
2014. com esse reforço temos a 
certeza que atingiremos a meta 
dentro do prazo pré-estabele-
cido pelo nosso planejamento”, 
afirmou.

Conforme o secretário de 
Tecnologia da Informação do 
TRE, Leonardo Lívio, as 18 mil 
vagas que foram disponibiliza-
das se referem não apenas ao 
novos postos, como também aos 

já existente. “Detectamos algu-
mas vagas remanescentes, que 
podem ter sido de desistências 
e todas elas estão disponíveis 
aos eleitores, mas elas estão li-
mitadas até o dia 14 de novem-
bro. Mais adiante abriremos um 
novo lote”, disse.

O posto de recadastramen-
to do Fórum Trabalhista Maxi-
miano Figueiredo, no Shopping 
Tambiá, deverá ser aberto no dia 
21 deste mês. Já o posto da Casa 
da Cidadania de Manaíra deverá 
ser iniciado a partir do dia 23 de 
outubro e o posto da subprefei-
tura de Mangabeira deverá se 
iniciar já na próxima terça-feira. 

Mais 18 mil vagas na biometria

A Transparência Pública e Lei de Aces-
so à informação, Lei das Licitações e Prer-
rogativas do Poder Legislativo estão entre 
os principais temas que serão abordados no 
o 1º Encontro de Legisladores da Paraíba, 
promovido pela Assembleia Legislativa, na 
próxima terça-feira (15), a partir das 9h, no 
Hotel Tambaú, em João Pessoa.

O evento, que vai durar o dia todo, 
pretende levar aos presidentes de Câma-
ras Municipais e vereadores informações 
importantes para o exercício do seu papel 
constitucional. Para o presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Ricardo Mar-
celo (PEN) é dever da Casa colaborar para 
o fortalecimento das Casas Legislativas, 
já que os parlamentares são responsáveis 
pela defesa dos interesses da população. “ 
Vamos fazer o que for possível para levar 
informações e capacitar vereadores e servi-
dores”.  

As palestras serão ministradas por Ro-
drigo Márcio Medeiros Paiva (auditor da 
CGU), Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva 
(controladora geral de Belo Horizonte-MG) 
e José Henrique Artigas (Doutor em Ciência 
Política e professor da UFPB), entre outros. 
Ainda durante o evento, serão firmados 
convênios para levar cursos de Capacitação 
para os parlamentares e servidores das Ca-
sas Legislativas paraibanas. Para se chegar 
a definição de quais temas seriam discuti-
dos no encontro, uma pesquisa foi realiza-
da com as Câmaras Municipais para saber 
quais as principais dificuldades e quais te-
mas com maior necessidade de informação.

O  encontro é aberto ao público, mas 
principalmente a quem já é parlamentar e 
precisa obter conhecimentos sobre as prer-
rogativas do Poder Legislativo nas esferas 
federal, estadual e municipal.

Prerrogativas do Legislativo em 
pauta terça-feira no Tambaú

AULA PARLAMENTAR

O Comitê Estadual para Pre-
venção e Combate à Tortura na 
Paraíba promove o 1º Seminário 
Estadual de Prevenção e Combate 
à Tortura na Paraíba. O seminário 
conta com o apoio da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presi-
dência da República e da Associa-
ção para a Prevenção da Tortura 
(APT), organização internacional 
com sede em Genebra, Suíça e 
será realizado no próximo dia 23, 

das 9h às 18h, no auditório do 
Ministério Público Estadual, loca-
lizado na Rua Rodrigues de Aqui-
no, s/n, centro de João Pessoa.

O seminário tem como ob-
jetivo capacitar agentes públicos 
de entidades públicas para ações 
que visem à prevenção e combate 
à tortura na Paraíba, propiciando 
discussões para a compreensão 
do Sistema Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura, bem 

como ouvir os vários segmentos 
engajados na luta contra a tor-
tura e pela proteção dos direitos 
humanos amparados constitucio-
nalmente. 

Participarão do evento re-
presentantes do Governo Esta-
dual, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais, univer-
sidades e instituições relaciona-
das ao tema. O seminário também 
é aberto à população em geral.

Comitê realiza seminário no
próximo dia 23 em João Pessoa

COMBATE À TORTURA

Secretaria de Tecnologia disponibiliza número de vagas que é recorde desde o início do recadastramento

FOTO: Divulgação

Duplicidade de 
filiação acarreta 
anulação e deixa
“filiado” sem 
poder disputar 
eleição por 
nenhum dos 
dois partidos 



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 26/2013

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de CAMINHÃO 
COMERCIAL 6X4 PARA TRANSPORTE DE CARGA, visando atender às necessidades do Comando 
do 1º Grupamento de Engenharia (João Pessoa – PB), como órgão gerenciador, e suas organizações 
diretamente subordinadas, como órgãos participantes, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e demais anexos.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
08/10/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 18/10/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa, PB, 8 de outubro de 2013.
_________________________________
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nr 01/2013

OBJETO: Seleção de empresas, mediante tomada de preços, para contratação de empresa de engen-
haria especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente 
à construção de alojamento Companhia de Engenharia de Paz, nas dependencias do Comando do 1º Gru-
pamento de Engenharia (Cmdo 1º Gpt E), conforme especificações constantes no Projeto Básico do Edital. 

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 11/10/2013, 
no sitio www.comprasnet.gov.br ou no Comando do 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, 2.205 – Dos Estados – João Pessoa/PB. CREDENCIAMENTO: das 08:30 às 09:00 horas 
e ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:20 horas - (HORÁRIO LOCAL) do dia 29/10/2013,  no 
Auditório do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, no mesmo endereço acima. 

João Pessoa, PB, 10 de outubro de 2013.
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel

  Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 29/2013

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de MATERIAL DE 
INFORMÁTICA EM GERAL, para aplicação e consumo do Comando do 1º Grupamento de Enge-
nharia, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital 
e seus Anexos, visando atender às necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia 
(João Pessoa – PB), como órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
08/10/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 18/10/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa, PB, 8 de outubro de 2013.
__________________________________
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

PREFEITURTA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013 - SRP

A Prefeitura Municipal de Serra Branca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 007/2013 - SRP, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços 
para Aquisição de Medicamentos e Correlatos. Data de Abertura: 24/10/2013 às 10:00h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à Av. Deputado Álvaro Gaudêncio nº. 
60, Centro, Serra Branca – PB, maiores informações através do tel.: (83) 3354-1225 - De segunda 
a sexta-feira: das 08h00min às 12h00min. Serra Branca – PB.

Serra Branca - PB, 11 de outubro de 2013.
Jocimar Farias de Arruda

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de Janeiro de 

2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2013, 
cujo objeto é  Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: Clarindo 
Luiz da Silva no sitio Quixeramubim; Justino Ferreira do Nascimento no sitio Antas; Antonio Pedrosa 
no sitio Malhada das Flores,  Capitulina Maria de Jesus no sitio Riacho do Meio;  Maria França de 
Jesus no sitio Barra;  José Mariano no sitio Serra do Vital; João Sebastião no sitio Serrote das Flores; 
Ernani Sátiro no sitio Contenas;  Clemilda Pereira no Distrito Piranhas Velha;  Sebastião Vieira no 
sitio Mangação; Joaquim Lacerda no sitio Caldeirão; Antonio Lacerda Neto;  Francisco Emerson 
de Lucena;  e Umbelina Calvacante na sede do município; João Batista Campos no Distrito Bom 
Jesus;  Domingos Leite da Silva no sitio Picadas;  José Pereira Sobrinho  no sitio lagoa de Dentro 
e a Secretaria de Educação na sede deste município de São Jose de Piranhas- PB.

VENCEDOR/VALOR:
TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
R$ 714.465,11 (setecentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta a e cinco reais e onze 

centavos)
São Jose e Piranhas PB, 10 de outubro de 2013.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALHANDRA-PB - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA - Darcilene Silva Santos de Lira,CPF nº 677.749.034-53, residente 
na Rua Flor de Cactus, s/n – Centro, Alhandra-PB, CEP 58.320-000, Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Alhandra-PB, CNPJ nº 14.768.902\0001-87, convoca todos os 
servidores públicos municipais ativos e inativos da Prefeitura, Câmara Municipal, autarquias e órgãos 
públicos municipais de Alhandra-PB, para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária de 
acordo com as seguintes especificações: DATA: 05/11/2013 às 09h00min, em primeira convocação, 
com todos os servidores do município, e às 10h00min, em segunda convocação, com os servidores  
municipais presentes. LOCAL: Esc. Est. de E. F. M. Renato Ribeiro Coutinho. ENDEREÇO: Rua 
do Oitero, s/n – Centro, Alhandra/PB – CEP 58.320-000. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do 
Sindicato; 2 – Ratificação da última eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Modificação e 
aprovação do Estatuto; 4 – Eleição por voto direto ou aclamação para cargos vacantes ou de ajuste 
ao novo Estatuto; 5 – Filiação à CUT, CONFETAM e à FESPEM/PB; 6 – Outros pontos. Alhandra/
PB, 05 de outubro de 2013. Darcilene Silva Santos de Lira – Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

PREGÃO 0-0015/2013
Nº. CONTRATO 00088/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
Contratado: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos destinados a suprir as 

necessidades das USF de Itapororoca
Valor: R$ 248.027,13 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Vinte e Sete Reais e Treze Centavos)
Data do Contrato: 9 de Outubro de 2013
Vigência: 31/12/2013

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito Constitucional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINSPUN - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nazarezinho-PB, neste ato 

representado por sua Presidente, a Sra. MARIA DO SOCORRO AUGUSTA PEDROSA LEON, nos 
termos das disposições estatutárias, vem através do presente edital, CONVOCAR todos os servi-
dores públicos municipais, ativos e inativos, do município de Nazarezinho-PB, para comparecerem 
no dia 09 de novembro de 2013, às 8:30 horas, na Sede do Sindicato, Rua José Gomes, 03, Bairro 
Francisco Mendes Campos, Nazarezinho-PB, para participarem da Assembleia Geral Extraordi-
nária onde serão tratadas as seguintes pautas: I – Leitura da ata da Assembleia Geral anterior; 
II - Ratificação da fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nazarezinho-PB; 
III - Ratificação do Estatuto Sindical da Entidade; IV – Ratificação da diretoria Eleita com mandato 
de 16/03/2013 à 18/03/2017: e V - Metas das ações da entidade para o ano de 2014. A participação 
de todos será muito importante.

Nazarezinho/PB, 10 de outubro de 2013.
MARIA DO SOCORRO AUGUSTA PEDROSA LEON

Presidente do SINSPUN

ENILDO LUIZ GONZAGA – CNPJ/CPF Nº 05.556.783/0001-08 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2951/2013 em 
João Pessoa, 03 de outubro de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de 
combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante. Na(o) – RUA DO COMÉRCIO QD. 33 LTS. 
03 E 04 DIST. DE ACAU Municipio: PITIMBU – UF: PB. Processo: 2013-002807/TEC/LO-5215

IEDA MARIA DE PAIVA CARNEIRO, CNPJ/CPF Nº 203.762.004-72, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia, para a atividade 
de: LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM ÁREA TOTAL DE 29,0999 HA COM 32 
QUADRAS E 734 LOTES, situada na GRANJA NOSSA SENHORA DE FATIMA (LOTEAMENTO 
NOSSA SENHORA DE FATIMA), ZONA URBANA – ALAGOA GRANDE/PB. Processo: 2013-
006513/TEC/LP-1845.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2013

OBJETO: Execução de obra de Pavimentação em paralelepípedo no acesso ao Distrito Mocó.
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José 
da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 11 de Outubro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis-PB, às 10:00 horas do dia 25 de outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, Transferência da 
Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município de Pedro Régis, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 
130, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do 
Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Pedro Régis - PB, 11 de outubro de 2013.
SANDRA REGINA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EDITAL Nº 001/2013

A Prefeitura Municipal de São Francisco torna público, a realização de Concurso Público de 
Provas e Títulos destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de cargos públicos no 
total de10(dez) vagas para ocupar o seu quadro permanente de pessoal. O Concurso será realizado 
levando em consideração às disposições legais referentes ao assunto e, ainda, com as condições 
estabelecidas em Edital.

O Concurso será executado pela Empresa EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA, 
site: www.educapb.com.br.  As vagas oferecidas são para os cargos de Assistente Social, Psicólogo, 
Professor de Educação Física, Professor de História, Agente Comunitário de Saúde, Orientador 
Social do PETI, Orientador Social do PROJOVEM e Técnico em Enfermagem.

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do endereço; www.educapb.com.br, no 
período de 21 de outubro a 11 de novembro. As inscrições custam R$ 45,00 para nível médio e R$ 
65,00 para nível superior. As Provas Objetivas serão realizadas no dia 08 de dezembro de 2013, 
na cidade de São Francisco-PB.   

João Bosco Gadelha de Oliveira Filho
Prefeito Constitucional

Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO ME
CPF/CNPJ: 011082980/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.985,55
Apresentante: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059301
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO ME
CPF/CNPJ: 011082980/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.985,55
Apresentante: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059302
Responsavel.: MANOEL ROMUALDO DE MORAIS
CPF/CNPJ: 076377564-91
Titulo: C. A. MERCANTIL  R$4.067,74
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo: 2013 - 058885
Responsavel.: MARIA EUNICE FABRICIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 529073684-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,45
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059368
Responsavel.: OTONILDO MOREIRA UCHOA
CPF/CNPJ: 059469054-49
Titulo: C FINANCIAMENTO  R$2.204,23
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo: 2013 - 058868
Responsavel.: SS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 012261774/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.069,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059316
Responsavel.: SS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 012261774/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.527,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059367
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$35.270,01
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 058244
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/10/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANTONIO PAULINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 010391170/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059490
Responsavel.: COND ED RESIDENCIALO REVIERA
CPF/CNPJ: 002277268/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059325
Responsavel.: FIALHO COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 007157805/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.247,04
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059499
Responsavel.: JEANNE SOUSA CORDEIRO VALERIANO
CPF/CNPJ: 747334604-06
Titulo: NT PROMISSORIAR$500,00
Apresentante: CONSTRUTORA COBRAN LTDA
Protocolo: 2013 - 059698
Responsavel.: JEANNE SOUSA CORDEIRO VALERIANO
CPF/CNPJ: 747334604-06
Titulo: NT PROMISSORIAR$500,00
Apresentante: CONSTRUTORA COBRAN LTDA
Protocolo: 2013 - 059705
Responsavel.: JETTA CONST  E CONSULT  LTDA
CPF/CNPJ: 012209832/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$855,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 058842
Responsavel.: JL COM DE MAT ELETRICOS E CONS
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.115,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059402
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 014000938/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059387
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO ME
CPF/CNPJ: 011082980/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.985,56
Apresentante: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059300

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n. º 018/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do 
tipo menor preço, em sessão pública no dia 30/10/2013 as 15:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios Destinados a distribuição da MERENDA ESCOLAR do Município de Itabaiana; 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006; Maiores 
informações e aquisição do edital completo na RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CEN-
TRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 11 de OUTUBRO de 2013.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 
e Equipe de Apoio, sediados na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 10h00min do 
dia 23 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS 
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO 2013. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baía da Traição - PB, 11 de Outubro de 2013
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2013, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de Serviços de retífica de motores. Data 
de abertura: 29/10/2013 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, 
s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1040/3390-1020.

Prata, 11 de outubro de 2013.
Cristiana de Fátima da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n° 07/2013
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 16/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura dos 
envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 15/10/2013, às 15hs.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administra-
tivo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte 
– Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 11 de outubro de 2013.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Executar a obra de cons-
trução de  uma Unidade Básica de Saúde porte 01, no Lot. Nova Conquista na cidade de Dona Inês. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: cpl.donaines@gmail.com

Dona Ines - PB, 11 de Outubro de 2013
MARIA GORETE DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licita-

ção, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 29.10.2013 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
à Rua Almeida Barreto, 48, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS DE N.° 05.2013, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço 
global, destinada a Contratação de empresa para Construção de Academia da Saúde na Av. Jusce-
lino Kubtischec, Bairro do Juá – Centro, conforme Portarias de n.° 1.401, de 15/06/2011 e 389, de 
07/03/2012 – Ministério da Saúde. Recursos PRÓPRIOS – MIN. DA SAÚDE). Dotação consignada 
no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 11 de Outubro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, 
objetivando a contratação de uma empresa para prestar Serviços Técnicos Especializados, para 
assessoramento à Prefeitura e Secretarias do Município de Juripiranga na área de acompanhamento 
a convênios de forma permanente com o planejamento estratégico e elaboração de projetos técnicos 
ao nível de todos os Ministérios do Governo Federal para capacitação de recursos, no dia 24/10/2013 
às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até 
o dia 23/10/2013.

Juripiranga(PB), 11 de outubro de 2013.
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

PREGOEIRA OFICIAL

INDÚSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.757.649/0001-05, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2664/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Sabão em Pedra, Detergente, Amaciante e Desinfetante. Na(o) Rua Monsenhor 
Vicente Freitas -  Nº 503 – Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2013-004793/TEC/LO-5753.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LINHARES LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.078.150/0001-31, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2663/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Benefi-
ciamento, Moagem e Preparação de Torta de caroço e óleo bruto de algodão. Na(o) Rua Monsenhor 
Vicente Freitas – Nº 495 – Município:  SOUSA – UF: PB. Processo: 2013-004792/TEC/LO-5752.

MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 072.535.404-68, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3042/2013 
em João Pessoa, 9 de outubro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Duas unidades 
habitacionais. Na(o) – Rua Projetada, QD 18, LT 413 – LOT. PLANO DE VIDA ETAPA II Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2013-005837/TEC/LI-2478.

TIAGO DANTAS BEZERRA, CNPJ nº 07.085.906/0001-03, IE: 16.143.647-1, pela qual registra o 
extravio de cinco (05) talões da referida empresa, referentes às notas fiscais de nº 001 a 250 (não 
utilizadas). Conforme Certidão datada de 11 de outubro de 2013.

DROGATIM DROGARIAS LTDA – FARMÁCIA PERMANENTE – CNPJ/CPF Nº 06.198.619/0022-
63, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1242/2013 em João Pessoa, 2 de maio de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comercialização de Medicamentos, Conveniência e Perfuraria. Na(o) Rua Manoel Arru-
da Cavalcanti – Nº 805 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000541/TEC/LO-4642.

ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL TRABALHADORES DO REINO – CNPJ Nº 09.236.175/0005-
39, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Autorização Ambiental Nº 
010/2013 Nº Processo: 2013/303457, para atividade Templo Religioso, referente a Cultos Religiosos, 
à Rua Cecília Fortunato da Silva, S/N – Bairro Gramame – João Pessoa- PB.

ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL TRABALHADORES DO REINO – CNPJ Nº 09.236.175/0004-
39, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Autorização Ambiental Nº 
009/2013 Nº Processo: 2013/303458, para atividade Principal Templo Religioso. Autorização a Cultos 
Religiosos, à Rua Comerciante José Eliseu de Souza, S/N – Bairro João Paulo II – João Pessoa – PB.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
A Prefeita Municipal de Jericó, torna público para o conhecimento de interessados que a SUDEMA 

– Superintendencia de Administração do Meio Ambiente, EMITIU o Protocolo de Pedido de Licença 
Prévia Nº 2013006545/TEC/LI-2565 em João Pessoa-PB no dia 11 de Outubro de 2013. Para a 
Atividade de: Construção de um Centro de Com. de Frutas e Verduras AC/357,93m² – Na(o) – Rua 
Cirilo de Freitas – MUNICÍPIO: JERICÓ, UF: PB. Processo: 2013006545/TEC/LI-2565.

Jericó - PB, 11 de Outubro de 2013.
Claudeeide de Oliveira Melo

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA 
CNPJ 10.779.833/0001-56 no valor total de R$ 5.187,00, DENTALMED COMERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA CNPJ 16.826.043/0001-60 no valor total de R$ 1.288,00, CRM COMERCIAL 
LTDA CNPJ 04.679.119/0001-93 no valor total de R$ 4.038,00 e SANTOS E LUCENA LRTDA CNPJ 
09.478.023/0001-80 no valor total de R$ 3.296,58. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, 
em 11 de outubro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor da empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA 
CNPJ 10.779.833/0001-56 no valor total de R$ 5.187,00, DENTALMED COMERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA CNPJ 16.826.043/0001-60 no valor total de R$ 1.288,00, CRM COMERCIAL 
LTDA CNPJ 04.679.119/0001-93 no valor total de R$ 4.038,00 e SANTOS E LUCENA LRTDA 
CNPJ 09.478.023/0001-80 no valor total de R$ 3.296,58. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em 
lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 11 de outubro de 2013. Euda Fabiana de 
Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

BRAF TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 76.627.330/0001-73 torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para a instalação de uma transportadora, 
situado a Rua Dr. Walter Bellian, s/n - Distrito Industrial de João Pessoa/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 026/2013 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Data de Abertura: 25/10/2013 às 11:00h. O Edital pode ser obtido 
na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº. 06, Centro, São João do 
Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 11 de outubro de 2013.
Zenon Florêncio Lima – Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 438/2013

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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/11/2013 às 14:00 horas para:

Registro de Preço para a Aquisição de Flores, destinado à Secretaria de Estado do Governo – 
SEG e Secretaria de Estado da Administração – SEAD.

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 13-01924-3

João pessoa, 11 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 460/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 06/11/2013, às 09:00 horas para:

Aquisição de Material Permanente (pallet), destinado a Fundação de Ação Comunitária-FAC, 
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: 13-01941-6.
João Pessoa, 11 de outubro de 2013.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Comunicamos, a quem interessar possa, que o procedimento licitatório Pregão Presencial 
nº 344/2013 (fornecimento de refeições destinado a SEDAP/FUNDAGRO) realizar-se-á no dia   
08/11/13 as 09:00h.

Por oportuno, solicitamos aos licitantes que adquiriram o Edital que acessem o site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br para obtenção do novo

Edital.
(Reg.CGE: 13-01686-2)

João Pessoa, 11 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 20.06.13.515 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2013

DATA DE ABERTURA: 29/10/2013 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 13-01940-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA 
PARA OS CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E HEMOTE-
RAPIA DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS – CEFOR/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. Karla 
Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do 
tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom 
Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 060 – CONVÊNIO EDUC. PROF. NÍVEL TÉCNICO. 
Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 
18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 11 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 140513550 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2013

DATA DE ABERTURA: 29/10/2013 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 13-01939-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTIMULADOR MUSCULAR ELÉTRICO PARA O COMPLEXO DE 
PEDIATRIA ARLINDA MARQUES.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalida-
de Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/saude/
licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000 Decreto 
Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 010 – TESOURO 
DO ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e 
de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 11 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL
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Seleção Brasileira faz
mais um amistoso hoje 
contra a Coreia do Sul

dilma SanCiona lei

Profissão de árbitro reconhecida
Sindicato da Paraíba 
quer saber quem vai 
pagar os salários

Um grande sonho dos 
árbitros de futebol do país se 
tornou realidade, desse on-
tem. A presidente Dilma Rou-
sseff sancionou ontem a lei nº 
12.867, que reconhece a pro-
fissão de árbitro de futebol no 
Brasil. A medida vai benefi-
ciar os árbitros e auxiliares, 
que hoje são amadores, já que 
têm na arbitragem uma espé-
cie de complemento da renda 
familiar, e na verdade são pro-
fissionais de outras áreas.

Apesar do benefício, 
por enquanto a notícia veio 
acompanhada de  muitas dú-
vidas para a classe, sobretu-
do para os árbitros dos esta-
dos menores, como a Paraíba 
por exemplo. Para o Sindica-
to dos Árbitros da Paraíba, 
Genildo Januário, resta saber 
quem vai pagar os salários.

"Foi uma vitória da clas-
se, mas quem será nosso 
patrão? Nós sabemos que as 
federações mais pobres do 
país não têm condições de 
nos pagar salários. Hoje, ape-
nas São Paulo, Rio de Janeiro 
e Santa Catarina têm verbas 
próprias para investir na for-
mação de árbitros de futebol. 
São Paulo, por exemplo, tem 
uma verba de R$ 1.600,00 
destinada só para a arbitra-
gem paulista. É uma realida-
de diferente da nossa", disse.

Uma solução apontada 
por Genildo será apresen-
tada por ele no Congresso 
dos Árbitros do País, que vai 
se realizar nos dias 8,9 e 10 
de novembro, em Belém do 
Pará. "Nós vamos defender 
a criação de cooperativas 
de árbitro, como já existe 
em São Paulo. As federações 
criariam assim contrato de 
prestação de serviço por um 
período com os árbitros", 
disse o dirigente da classe.

Já o presidente da Co-
missão Estadual de Arbitra-
gem da FPF, Miguel Félix, 
é preciso ainda fazer uma 
análise mais profunda da lei 
para ter uma ideia dos bene-
fícios que ela trará. "A princí-
pio, será ótimo para a classe, 
mas temos que ver os direi-
tos e obrigações, questão 
de aposentadoria etc. Hoje 
por exemplo, a FPF trabalha 
com cerca de 80 árbitros. 
Será que ela teria condições 
de sustentar estes árbitros 
como funcionários? Hoje 
quem nos paga são os clu-
bes, com a renda dos jogos, e 
como ficará agora? Acho que 
vai reduzir o quadro de árbi-
tros, como é hoje na Europa, 
onde tem país com apenas 
8 árbitros. Prefiro aguardar 
para analisar melhor a lei", 
disse.

Para o árbitro João Bos-
co, a sanção da lei foi mara-
vilhosa para a classe, porque 
agora os árbitros poderão se 
dedicar melhor a profissão. É 
uma valorização do árbitro 
de futebol, que vai contribuir 
muito para a formação de 
grandes árbitros, e para o de-
senvolvimento do futebol no 
país", enfatizou.

O árbitro Renan Roberto 
recebeu a notícia com mais 
preocupação do que anima-
ção. "Quem vai pagar a con-
ta? O árbitro vive de escala, 
e quando não for escalado 
vai receber? Valerá a pena 
deixar uma profissão que 
se estudou para isto e que 
passou vários anos se dedi-
cando para se tornar apenas 
árbitro de futebol? Dá para 
sobreviver desta profissão? 
São estas perguntas que 
quero ver respondidas, por-
que a realidade da Paraíba 
e de estados pequenos não 
pode se comparar com a de 
São Paulo", argumentou o 
árbitro da CBF, que já apitou 
6 jogos do Campeonato Bra-
sileiro da Série B este ano, 
mas é da Polícia Militar da 
Paraíba.

Na opinião da maioria, esta pa-
rada do Botafogo, por quase um mês, 
antes da final do Campeonato da Sé-
rie D, foi prejudicial, mas na opinião 
do preparador físico, Alexandre Du-
arte,  ela veio em boa hora. Segundo 
ele, este é o momento de começar 
um trabalho para que a equipe che-
gue na decisão com 100 por cento de 
preparação física.

"Nós temos um time com uma 
média de idade muito alta, e estamos 
em final de temporada. Há jogadores 
que já atuaram mais de 50 jogos, e 
é muito normal que neste momento 
eles sintam dores e outros efeitos do 
cansaço muscular. Estamos recupe-
rando estes jogadores e ao mesmo 
tempo reforçando a preparação de 
outros, para que na decisão o elenco 
todo esteja com uma preparação uni-
forme e no melhor da forma física", 
disse o fisicultor.

Indagado sobre a perda de rit-
mo de jogo, por causa do grande 
período sem jogos oficiais, Alexan-
dre admite que existe, mas minimi-
za a situação. "Não há como negar, 
que jogo é jogo treino é treino, mas 
neste caso, o que mais prejudica é a 
ansiedade dos jogadores na espera 
pela decisão. Mas isto já está sendo 

bem conduzido pelo técnico Marce-
lo Vilar, e utilizaremos algumas so-
luções para amenizar o problema", 
enfatizou.

Dentre as soluções já definidas 
pela comissão técnica do Botafogo, 
está o aumento do tempo nos coleti-
vos. Ontem, por exemplo, o coletivo 
apronto da semana, realizado no es-
tádio de Pilar, foi mais longo, simulan-
do uma condição de jogo. O final de 
semana será de folga e os jogadores 
só se apresentarão na segunda-feira 
à tarde. Para a próxima semana, Vilar 
já solicitou à diretoria o acerto de um 
amistoso para o sábado, para manter 
o ritmo de jogo, motivando os joga-
dores e a torcida. 

Fora de campo, a diretoria tra-
balha duro para prorrogar os con-
tratos de alguns jogadores que ter-
minam no final do mês, e o último 
jogo da decisão do título da Série 
D está programado para o dia 3 
de novembro. "As conversas estão 
bem adiantadas e tanto o clube 
como os jogadores têm o interes-
se de não só disputar o título, mas 
também continuar no clube na pró-
xima temporada. São pequenos de-
talhes que fecharemos no máximo 
até o meio da próxima semana", 

disse o gerente de futebol, Giancar-
lo Dantas. Em relação ao adversário 
da decisão, jogadores e comissão 
técnica torcem que seja o Juventu-
de, porque assim decidiria o título 
no Almeidão. "Estamos preparados 
para enfrentar qualquer adversário. 
A princípio, não temos preferência, 
mas como fizemos bem mais pontos 
que o Juventude, se jogarmos con-
tra ele, temos a certeza que decidi-
remos o título ao lado da torcida", 
disse o meio de campo Gil Bala.

O técnico Marcelo Vilar pen-
sa da mesma forma, e não esconde 
que decidir em casa é uma vantagem 
muito interessante. "Temos uma tor-
cida que tem funcionado como um 
décimo segundo jogador, e jogar em 
casa, com o apoio dela, faz a diferen-
ça", disse o treinador.

Vilar já vai começar a estudar 
o possível adversário do Belo, neste 
sábado, na primeira partida das se-
mifinais, entre Juventude e Tupi, em 
Caxias do Sul. O técnico não vai estar 
presente, mas a diretoria do Belo já 
providenciou um olheiro que vai fil-
mar as duas partidas, para que Vilar 
possa analisar e passar para os joga-
dores, como joga o futuro adversário 
do Botafogo na grande final. (im)

Clube aproveita folga para recuperar os jogadores para a final
BoTaFoGo

Alexandre Duarte é quem cuida da preparação física do Botafogo

FOTOS: Marcos Russo/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Venda de ingresso vai encerrar hoje
A diretoria do Treze es-

pera encerrar a venda dos in-
gressos neste sábado, na loja 
do clube e o Estádio Presiden-
te Vargas, local da partida de 
amanhã às 16h, contra o Santa 
Cruz, pela 18ª rodada do gru-

po A do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. A venda anteci-
pada começou na quinta-feira, 
e mesmo ontem, feriado de 
aniversário de Campina Gran-
de, a Loja do Galo permaneceu 
aberta para atender aos torce-

TReZe x SanTa

dores. A procura vem sendo 
muito grande e a expectativa 
é de casa cheia, com cerca de 
8 mil pessoas, que é a lotação 
máxima definida pela comis-
são que cuida da segurança 
dos estádios na Paraíba.

Os ingressos estão sen-
do vendidos ao preço de R$ 
30,00 para a geral, R$ 50,00 
arquibancada principal, R$ 
120,00 cadeira e R$ 30,00 
para a cadeira cativa. As crian-
ças estão pagando R$ 10,00 
em qualquer arquibancada e 
R$ 15,00 nas cadeiras. Os visi-
tantes pagarão R$ 50,00, e só 
poderão comprar os ingressos 
amanhã, a partir da 13h, no 
próprio Estádio Presidente 
Vargas. A segurança para evi-
tar confrontos entre torcedo-
res alvinegros e tricolores foi 

reforçada. A Polícia Militar da 
Paraíba vai trabalhar com um 
efetivo de 320 homens, de 
Campina Grande e de cidades 
vizinhas. Os torcedores per-
nambucanos serão identifica-
dos logo na entrada do estádio 
e ficarão num local reservado 
especialmente para eles. Por 
decisão do Ministério Público, 
a Torcida Organizada Inferno 
Coral está proibida de assis-
tir o jogo, por causa dos inci-
dentes verificados na última 
partida entre as duas equipes 
realizada em Campina Grande.

Alheias aos problemas 
extra campo, o elenco do Tre-
ze continua treinando com 
muito afinco de olho na clas-
sificação para a próxima fase 
da competição e hoje faz um 
recreativo no PV.Luciano Silva conversa com os jogadores durante treinamento

Genildo Januário, do Sindicato; e Miguel Félix, da Comissão Estadual, no detalhe, acreditam que a  Lei pode trazer benefícios aos árbitros 



Festa marca a abertura dos
Jogos dos Servidores Públicos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de outubro de 2013

De uma torcida só ...
Agora é definitivo, o Ministério Público da Paraíba 

em reunião realizada na quarta-feira passada, tomou 
a decisão que já era esperada, porém questionada, e 
para evitar confrontos entre torcedores na partida 
do Treze com o Santa Cruz do Recife, marcada para 
domingo, no Estádio Presidente Vargas pela serie C 
do brasileiro, vai proibir e entrada das torcidas organi-
zadas do time pernambucano.

Como a medida afeta diretamente os torcedo-
res do time pernambucano, é claro que a diretoria do 
time coral não aceitou a tal medida e por esse motivo 
enviou um ofício a CBF pedindo o cumprimento do es-
tatuto do torcedor que determina a concessão de no 
minimo 10% dos ingressos do jogo ao time visitante...

Pelo que foi decidido na reunião da última 
quarta-feira que também contou com a participação 
da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da 
diretoria do Treze e FPF, os membros de torcidas 
organizadas uniformizadas e em especial a torcida 
Inferno Coral do Santa, além de não poderem acom-
panhar o jogo, também não poderão comparecer às 
imediações do Estádio PV.

Segundo o promotor Valberto Lira, procurador do 
Ministério Público, a Inferno Coral já tem um histó-
rico de confusões, inclusive em Campina Grande, e 
por esse motivo o órgão pediu que fosse proibido o 
acesso dessa torcida no confronto do próximo final 
de semana.

Para o promotor, a medida evita confusões e 
pode livrar o Treze de uma possível punição por parte 
da CBF.

Valberto Lira, que é coordenador da Comissão 
Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Es-
tádios, ainda comentou que o direito de ir e vir, além 
de uma segurança bem feita, é papel dos órgãos de 
segurança e com isso não vai abrir mão das medidas.

A Polícia Militar já começou a definir o esquema 
de atuação para o domingo, e segundo o comandan-
te do 2o BPM o tenente-coronel Souza Neto, serão 
realizados bloqueios nos principais acessos à cidade 
para fiscalizar alguém que queira descumprir a deter-
minação.

Já a Polícia Rodoviária Federal, terá a missão de 
fazer o chamado checkpoints, nas principais entra-
das de Campina Grande, o que significa dizer que uma 
operação de parada obrigatória será montada, onde 
serão fiscalizados, tanto o veículo como o condutor e 
passageiros do mesmo.

O torcedor do Santa Cruz pode até ir ao estádio, 
porem o que não vai poder acontecer é a aglomeração 
com camisas, bandeiras, etc.

Como o jogo será de fundamental importância 
para a classificação do Galo, o torcedor que for ao 
Estádio Presidente Vargas terá que passar por um 
pente fino da polícia e deverá ter um comportamento 
exemplar de torcedor para não causar problemas...

É bom lembrar que só uma vitória do Treze colo-
cará o nosso Galo na próxima fase da Série C, e como 
só teremos praticamente torcedores do Treze, todo 
cuidado é pouco..

Boa sorte Galo...

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Disputas acontecem 
em sete modalidades 
até o dia 5 de novembro

OutRas
modalidades

Uma grande festa marcou 
na noite da última quinta-fei-
ra, a abertura oficial dos Jogos 
dos Servidores Públicos Esta-
duais 2013, promovidos pelo 
Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer – Sejel/PB. A 
solenidade ocorreu no Ginásio 
do Esporte Clube Cabo Branco, 
no Bairro de Miramar, em João 
Pessoa. As equipes participan-
tes desfilaram para o público.

Após fazer a declaração de 
abertura oficial dos Jogos, o se-
cretário entregou a Comenda 
de Honra ao Mérito Esportivo 
Tarcísio Burity ao ex-jogador 
do Botafogo, Chico Matemáti-
co, que brilhou com a camisa 
alvinegra na década de 1980. 
Chico foi quem acendeu a pira 
olímpica. 

“O Governo mais uma vez 
dá uma demonstração de que o 
intercâmbio e interação entre 
os órgãos da administração di-
reta e indireta se faz necessário 
também através do esporte”, 
disse o secretário estadual de 
Esportes, Tibério Limeira. 

No primeiro jogo da com-
petição, logo após a abertura, 
o time de futsal masculino do 
Corpo de Bombeiros Militar 
venceu por 2 a 1 a equipe do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Até o dia 5 de novembro, 
as disputas da competição se-
rão nas modalidades de futebol 
de campo, futsal, vôlei, xadrez, 
dominó, tênis de mesa e fute-
bol de botão. “Serão várias mo-
dalidades em disputa nesses 
Jogos, que têm o objetivo de 
levar a interação entre os fun-
cionários públicos estaduais”, 
acrescentou Tibério.

Após a cerimônia, os atle-
tas se cumprimentaram e em 
seguida assistiram a uma apre-
sentação cultural no ginásio do 
clube. Conforme a programa-
ção divulgada pela Sejel-PB, a 
partir da próxima sexta-feira, 
começam definitivamente as 
disputas dos Jogos dos Servi-
dores. Quatro partidas estão 
programadas para esta data, 
no Ginásio do Departamento 
de Estrada de Rodagem (DER) 
na modalidade de futsal mas-
culino/feminino: Cedemex x 
Rádio Tabajara, Funad x DER, 
Fundac x Assembleia Legislati-
va e Polícia Civil x Empasa. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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O ex-jogador Chico Matemático, da Secretaria de Saúde, acendeu a pira e foi homenageado 

Equipes perfiladas após o desfile durante a execução do hino nacional no Esporte Clube Cabo Branco

Funcionários da Sejel participaram do desfile que marcou a abertura dos Jogos dos Servidores

As partidas finais do primeiro tur-
no do Campeonato Paraibano Adulto 
de Beach Soccer 2013 serão realizadas 
hoje, na arena montada nas areias da 
Praia de Cabo Branco, em João Pes-
soa, em frente ao Serviço Social do 
Comércio – Sesc. Às 15h se enfrentam, 
pelo feminino, Servicar x Associação 
Desportiva Mangabeira. Às 16h, no 
masculino, jogam Santa Cruz de San-
ta Rita x Gama/Menino Jesus. A com-
petição é promovida pela Federação 
Paraibana de Beach Soccer.

As equipes chegaram à grande 
final no último sábado. A ADM Man-

gabeira surpreendeu a todos na ca-
tegoria feminina e eliminou o Santa 
Cruz de Santa Rita, após empate nor-
mal em 5 a 5 e 0 a 0 na prorrogação. 
Na cobrança de pênaltis, a equipe 
venceu a Cobra Coral por 1 a 0. Em 
sequência, pelo masculino, o Santa 
Cruz de Santa Rita venceu o Porto de 
Cristo, da cidade de Jacaraú pelo pla-
car de 7 a 5, selando assim sua classi-
ficação para a final do primeiro turno 
do campeonato.

Para os jogos finais do primei-
ro turno, o presidente da federa-
ção, Ailton Cavalcanti estima que 

um bom público vai prestigiar as 
decisões. Para ele,  o campeonato 
vem atingindo seus objetivos, além 
do nível da competição está muito 
alto, devido os investimentos feitos 
pelos clubes participantes. “Todos 
estão de parabéns”, comentou Ail-
ton Cavalcanti. 

O Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer – 2013, masculino e fe-
minino é promovido pela Federação 
Paraibana de Beach Soccer e chance-
lado pela Confederação Brasileira de 
Beach Soccer. Conta com 16 equipes, 
sendo, oito em cada categoria. (ML)

Finais do primeiro turno hoje com dois jogos
paRaibanO De beaCH sOCCeR
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Jayme adota cautela no Flamengo
nada de euforia
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Técnico reconhece que
a situação ainda está 
delicada no Brasileiro

fuTeBoL 
naCionaL

Apesar de a vitória sobre 
o Internacional ter deixado o 
Flamengo na sétima coloca-
ção do Campeonato Brasilei-
ro, o técnico Jayme de Almei-
da adota a cautela e ressalta 
que ainda se preocupa com a 
zona de rebaixamento, uma 
vez que a diferença de pon-
tos entre os times está muito 
apertada.

O treinador rubro-ne-
gro celebrou que o Flamen-
go obteve uma melhora de 
rendimento, mas ainda não 
o suficiente para pensar em 
conquistar uma vaga na Li-
bertadores do ano que vem.

- Sonhar com o G4 é 
muita coisa ainda. Estamos 
muito próximos da zona do 
rebaixamento. (O campeo-
nato) Está muito parelho, 
tem muito time empata-
do. Estamos com os pés no 
chão, ainda não alcançamos 
o objetivo maior. Quando 
fugirmos do rebaixamento, 
podemos pensar lá na fren-
te. Tem de ser passo a passo. 
Demos uma arrancada boa, 
mas ainda não é o suficiente 
para pensar em Libertado-
res. Assim está dando certo, 
pensar um jogo de cada vez. 
Acho que temos condições 
de crescer ainda - disse.

No comando do Flamen-
go, Jayme de Almeida está 
invicto. Foram três empates, 
com Náutico, Vasco e Bota-
fogo (o último pela Copa do 
Brasil) e três vitórias, sobre 
Internacional, Criciúma e 
Santos.

Depois de chegar ao séti-
mo lugar, sua melhor posição 
desde que começou o Campe-

onato Brasileiro, o Flamen-
go agora já sonha com o G4, 
como avisou o atacante Her-
nane que se mostra animado 
com os resultados alcançados 
até agora no comando de Jay-
me de Almeida. Um dos res-
ponsáveis pelos gols, após o 
triunfo por 2 a 1, o camisa 9 
diz que o time está aprenden-
do a marcar e, depois, segu-
rar o resultado e confirmar o 
triunfo.

“Todos nós sabíamos 
da importância da partida 
contra o Inter e isso foi pas-
sado também pelo Jayme de 
Almeida. São três pontos que 
não dão uma tranquilidade 
maior no Brasileiro. Temos 
de ser inteligentes como fo-
mos. Tem de aprender a ga-
nhar de 2 a 1, 1 a 0... Porque o 
Campeonato é muito difícil e 
equilibrado” comentou o ata-
cante, que marcou o nono gol 
no novo Maraca e o 26 nesta 
temporada.

Mais otimista que Her-
nane, o goleiro Felipe acre-
dita que uma sequência nos 
próximos jogos poderá co-
locar definitivamente o Fla-
mengo na disputa por uma 
vaga na Libertadores do pró-
ximo ano.

“Teremos mais dois jo-
gos importantes em casa 
(Botafogo e Bahia) e isso faz 
com que possamos sonhar 
mais alto. Primeiramen-
te sair daquele grupo ali 
atrás e, depois, tentar uma 
arrancada nessa reta final. 
O grupo está empenhado e 
irá em busca disso” avisou o 
goleiro.

O grupo se reapresentou 
ontem no Ninho do Urubu, 
iniciando a preparação para 
o clássico contra o Botafogo, 
amanhã, no Maracanã. O técnico Jayme de Almeida não quer euforia. Ele sabe que para ir mais longe na tabela de classificação tem de manter a concentração
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Série a 
Times PG J V E D GP GC SG
10  Cruzeiro-MG 59 27 18 5 4 58 23 35 
20  Grêmio-RS 48 27 14 6 7 33 23 10 
30  Botafogo-RJ 46 27 13 7 7 40 31 9 
40  Atlético-PR 45 27 12 9 6 45 35 10 
50  Atlético-MG 39 27 10 9 8 32 28 4 
60  Vitória-BA 37 27 10 7 10 38 40 -2 
70  Flamengo-RJ 37 27 9 10 8 33 32 1 
80  Internacional-RS 37 27 9 10 8 39 39 0 
90  Goiás-GO 37 27 9 10 8 30 33 -3 
100  Santos-SP 36 27 9 9 9 32 29 3 
110  Bahia-BA 36 27 9 9 9 29 32 -3 
120  Corinthians-SP 36 27 8 12 7 22 17 5 
130  Portuguesa-SP 34 27 9 7 11 41 40 1 
140  Fluminense-RJ 34 27 9 7 11 31 34 -3 
150  Coritiba-PR 34 27 8 10 9 30 35 -5 
160  São Paulo-SP 33 27 9 6 12 26 29 -3 
170  Vasco-RJ 32 27 8 8 11 36 42 -6 
180  Criciúma-SC 29 27 8 5 14 34 45 -11
190  Ponte Preta-SP 26 27 7 5 15 28 40 -1
200  Náutico-PE 17 27 4 5 18 18 48 -30 

Classificação

O Cruzeiro segue líder folgado e o Botafogo esboça reação

Luís Fabiano 
pode reaparecer
no jogo contra
o Corinthians

O atacante Luís Fabiano 
deve retornar ao time titular 
do São Paulo amanhã contra 
o Corinthians, às 16h, no Mo-
rumbi, em jogo da 28ª roda-
da do Campeonato Brasilei-
ro. O camisa 9 participou do 
treinamento de ontem, assim 
como o zagueiro Rafael Toloi 
e o volante Denilson.

Luís Fabiano atuou no 
último sábado contra o Vi-
tória e marcou um dos gols 
da vitória da equipe tricolor. 
Na reapresentação, ele sen-
tiu dores na coxa esquerda 
e após um exame de imagem 
teve constatado um pequeno 
estiramento. Com isso, des-
falcou o São Paulo na vitória 
contra o Cruzeiro, na última 
quarta-feira.

Já Rafael Toloi sentiu 
uma lesão na partida con-
tra o Grêmio e ficou fora das 
partidas contra Santos, Vi-
tória e Cruzeiro. O zagueiro 
tinha um edema muscular 
na coxa direita, assim como 
Denilson, desfalque desde a 
partida contra o Universidad 
Católica, pela Copa Sul-Ame-
ricana.

Dos três, Luís Fabiano 
é quem mais tem chance de 
iniciar a partida. Assim que 
a lesão foi diagnostica, o mé-
dico do clube, José Sanchez, 
avisou que o tratamento já 
havia começado para que o 
jogador tivesse condições de 
atuar no clássico, mesmo que 
no sacrifício.

Marcos Assunção vive um 
drama em seu provável último 
ano de carreira. O volante luta 
contra as dores no joelho di-
reito para voltar ao time do 
Santos, mas admite que será 
difícil conseguir atuar.

A lesão do jogador é an-
tiga. Vem desde agosto do 
ano passado, quando operou 
o joelho no Palmeiras e vol-
tou a jogar antes do previsto. 
Tudo para ajudar o time a es-
capar do rebaixamento, sem 
sucesso. Agora no Peixe, ele 
vive com a rotina no Depar-
tamento Médico.

“Faço tudo quanto é tipo 
de tratamento e fortaleci-
mento, mas infelizmente ain-
da tenho muita dor. Está sen-
do um drama para mim esse 
ano, porque queria ajudar 
mais o time, mas o joelho não 
deixa” lamentou Assunção.

Aos 37 anos, o volante 
vê a idade jogar contra a le-
são, como explicou Rodrigo 
Zogaibe, médico do Peixe.

“Essa lesão condral é 
complicada na vida de um 
atleta que tem uma idade 
avançada, ela incomoda de-
mais, vai e volta” disse.

Por conta dessa incômo-
da situação, o jogador está 
praticamente decidido que 
se aposentará ao fim desta 
temporada. Apenas um “mi-
lagre” pode fazê-lo mudar de 
ideia.

“Se essa dor não passar 
não tem nenhuma chance de 
eu continuar a jogar. Doeu o 
ano inteiro, em dois meses 
vai parar de doer? Não sei se 

Assunção vive drama e deve 
antecipar fim de sua carreira

isso vai acontecer, mas 80% 
da minha decisão está toma-
da, que eu vou parar, porque 
o joelho não está aguentan-
do” admitiu o volante.

Contratado no início 
deste ano, Assunção tem 
apenas dez jogos nessa se-
gunda passagem e custa caro 
ao clube. Seu salário gira em 
torno de R$ 200 mil por mês, 
e ele sonha em ao menos 
marcar um gol para recom-
pensar um pouco o “prejuí-
zo”. Santista desde criança, 
o volante se sente na obriga-
ção de dar alegrias aos torce-
dores. Resta saber se o joelho 
direito deixará.

Assunção se destacou 
no Peixe na segunda meta-
de da década de 90 e não se 
arrepende de ter voltado ao 

clube, apesar de não ter con-
seguido uma boa sequência.

“Quem não gostaria de 
jogar no Santos? O Santos fez 
com que as pessoas me co-
nhecessem, fico muito feliz 
de estar aqui e tento ajudar 
sempre de alguma forma, 
mesmo sem poder atuar” 
afirmou o volante.

Com a certeza dos dias 
contados de Marcos Assun-
ção, a diretoria do Santos 
já faz o planejamento para 
2014 sem o jogador. Existe 
a possibilidade de a equipe 
começar o Paulista poupan-
do alguns titulares, a fim de 
realizar melhor pré-tempo-
rada. O martelo só será ba-
tido após a CBF divulgar o 
calendário final para o ano 
que vem.

O meia, hoje no Santos, vem sofrendo com as seguidas lesões
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Felipão prefere o paraibano 
no amistoso de hoje 
contra a Coreia do Sul

Hulk toma a vaga de Oscar
SELEÇÃO BRASILEIRA

Depois de deixar o atacan-
te Hulk fora do time titular no 
primeiro treino da seleção bra-
sileira para o amistoso de hoje 
contra a Coreia do Sul, o treina-
dor Luiz Felipe Scolari voltou a 
escalar o atacante do Zenit de 
São Petersburgo entre os titu-
lares, às custas de Ramires. E 
não foi para tentar sanar qual-
quer problema com Neymar: o 
jogador do Barcelona treinou 
normalmente na sessão de re-
conhecimento do gramado do 
World Cup Stadium, em Seul.

Atingido por Hernanes no 
treino da última quinta-feira, e 
poupado do restante da sessão 
por causa de dores no quadril, 
Neymar ontem participou 
tanto do trabalho tático como 
ainda passou um bom tempo 
treinando faltas. Ausente dos 
amistosos contra Austrália e 
Portugal, por lesão, Hulk pare-
cia ter sido preterido por Ra-
mires, que agradara ao formar 
um trio de volantes com Luiz 
Gustavo e Paulinho.

A manutenção do meia do 
Chelsea era dada como certa, 
ao ponto de Ramires ter res-
pondido como titular a per-
guntas feitas  numa entrevista 
coletiva. No treino de reconhe-
cimento, Hulk apareceu entre 
os titulares e não saiu quando 
Felipão trouxe Ramires de vol-

Jogos de hoje

Amistoso  
8h 
Brasil x Coreia do Sul

Série A 
18h30 
Vitória x Coritiba
18h30 
Fluminense x Grêmio
21h 
Santos x Ponte Preta

Série B 
16h20 
Avaí x Chapecoense
16h20 
Ceará x Paraná
16h20 
Oeste x Sport
16h20 
América-RN x Atlético-GO
21h 
São Caetano x Figueirense
21h 
Bragantino x ASA

Série C
19h 
Guarani x CRAC-GO
19h 
Grêmio Barueri x Madureira
19h 
Macaé x Vila Nova-GO
19h 
Duque de Caxias x Caxias
19h 
Betim-MG x Mogi Mirim

Série D
15h30 
Juventude x Tupi

ta - a “vítima” foi Oscar.
“Vou começar a partida 

com a equipe-base das Confe-
derações e depois fazer as tro-
cas necessárias. Hulk é mais 
atacante, Ramires prende mais, 
é taticamente mais equilibrado. 
Mas nos treinos vi que ficamos 
mais sem uma jogada de força 
como a do Hulk. Analisando o 
adversário, achei melhor come-
çarmos assim”, explicou.

Nas demais posições, as 

alterações foram as esperadas: 
Jefferson assumiu o lugar de 
Júlio César e Dante o de Thiago 
Silva ambos lesionados.

Críticas 
Felipão tentou evitar atri-

tos, mas ontem, não conseguiu 
se conter e resolveu criticar os 
responsáveis pela organização 
dos amistosos da seleção brasi-
leira. Durante entrevista coleti-
va, o comandante criticou a ex-

cursão da equipe pentacampeã 
no mundo asiático.

“Teremos algum prejuízo 
nessa viagem pela dificulda-
de que vamos ter para man-
ter o mesmo posicionamento 
da Copa da Confederações. 
Se observar o treino daquin-
ta-feira, tínhamos jogadores 
ainda com tempo descoorde-
nado”, criticou o comandante, 
revelando já ter conversado 
com responsáveis pelos jogos 

sobre os problemas do fuso 
horário.

Mesmo sem citar o nome 
das empresas responsáveis 
por organizar os jogos da sele-
ção – os direitos pertencem à 
ISE, dos Emirados Árabes, mas 
é a inglesa Pitch Internacional 
quem fica com a função –, um 
representante da Pitch procu-
rou alguns jornalistas brasilei-
ros para saber dos detalhes das 
declarações.

O paraibano Hulk chegou a treinar entre os reservas, no entanto, o técnico Felipão preferiu ele, optando em deixar Oscar no banco

FOTO: Divulgação
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Especial
Dia das Crianças

Crianças revelam talento na música, na pintura e no futebol

Para homenagear as crianças em seu dia, A 
União lançou uma promoção: inúmeros 
pais enviaram histórias de seus filhos, 
para o jornal, mostrando o que eles fazem 
de mais especial. Dessas, quatro foram 
selecionadas, e o leitor pode conferir suas 
histórias nesta edição. Uma, canta como 
ninguém; outra, pinta lindas paisagens; 

um menino com menos de dois anos já toca gaita; ou-
tro, louco por futebol, sonha em ser jogador. 

Entre os pais, o sentimento de orgulho é o mes-
mo. Todos eles não conseguem desgrudar os olhos 

Futuro promissor
Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

das crianças quando elas começam a mostrar todo o seu 
talento. Para eles, é claro, os rebentos são verdadeiros 
artistas – os melhores artistas que o mundo já conheceu, 
talvez. Para os outros, porém, mesmo não sendo pais 
“corujas”, é impossível conter a admiração ao ver crian-
ças tão pequeninas já cheias de talento.

De acordo com o diretor técnico de A União, Gilson 
Renato, essa é a forma que o jornal, como veículo de co-
municação do Estado, propõe para veicular o mais nobre 
dos sentimentos que é o amor pelo filho. “É normal que 
os pais, avós, tios, parentes, amigos e responsáveis sin-
tam prazer em ‘corujar’ as peripécias e talentos dos seus 
pimpolhos. O que A União está fazendo é nada mais 
do que ampliar as possibilidades para o exercício deste 
natural e fundamental carinho”, afirmou Gilson.

Com menos de dois anos, Caíque já encanta todos ao seu redor. 
Pai, mãe, tios e avós – ninguém consegue tirar os olhos do menininho 
que, logo cedo, aprendeu a tocar gaita e joga futebol como ninguém. 
Além disso, também arrisca algumas notas na flauta e no teclado. 
Desde que nasceu, tem, na música, um estímulo. “Tudo que é som ele 
gosta”, diz sua mãe, Jéssica Rodrigues.

Segundo ela, a gaita ele encontrou nos brinquedos antigos de seu 
pai, Iago Sarinho. Hoje, porém, a gaita já tem um novo dono: é sua. 
“Ele toca bem direitinho”, conta, orgulhosa. E não é só a gaita: Caíque 
também tem uma flauta, onde arrisca algumas notas. Em sua casa, 
porém, ele não sabe, mas ainda existe um universo inteiro a ser des-
coberto: lá, um violão, um pandeiro e inúmeros outros instrumentos 
aguardam ser descobertos.

Quando questionamos sua mãe se o dom é de família, ela diz: “O 
pai dele toca tão bem quanto ele. Na verdade, acho que é ele quem 
vai ser o artista da família”, afirma. E, se depender da família, incen-
tivo é o que não vai faltar. “Desde que ele nasceu, colocamos um cd 
chamado Beatles Baby para ele escutar. Depois, o avô dele começou a 
colocar Chico Buarque no computador quando estava com ele. Ele se 
acalma com a música. Acho que é uma paixão”, conta sua mãe. 

Caíque hoje tem apenas um ano e nove meses. Além da sua incli-
nação para o lado artístico, porém, ele já apresenta outras aptidões. 
Assim que completou um ano, por exemplo, já começou a andar e, 
logo depois, começou a jogar futebol. “Ele sempre gostou de bola. 
Quando começou a andar, compramos um brinquedo para ele que 
parecia uma ‘travinha’. O pai dele começou a jogar com ele e, hoje, ele 
joga melhor que o pai. E é canhoto!”, relata Jéssica.

CAíqUE Caíque

Sua paixão pela pintura começou na escolinha: desde cedo, 
Mariah perde-se entre as horas, analisando tintas, cores e 
paletas. Hoje, seu pai a considera uma autodidata: embora não 
frequente nenhuma escola de pintura, suas obras estão cada 
vez melhores. 

Embora ainda tenha nove anos, ela já encontra, na pintura, 
uma forma de se desvencilhar do mundo ao seu redor.

“Ela é de fase. Às vezes suspira e, simplesmente, começa a 
pintar”, conta seu pai, Nature Pontual. Hoje, Mariah já tem um 
acervo com mais de dez quadros. 

Quando se sente inspirada, pede para seus pais comprarem 
o material necessário – como tela, tintas e pincéis – e, assim 
que a matéria-prima chega em sua casa, ela logo começa a 
desenhar. Depois, é a hora da pintura: normalmente, são dese-
nhos de paisagens.

Os animais são sua fonte de inspiração preferida. Ela, na 
verdade, adora retratar a natureza: em suas telas, costuma 
pintar cachoeiras, sóis, jardins e animais. A tela favorita do seu 
pai, inclusive, não podia ser outra: trata-se de uma paisagem, 
imitando o paraíso, com um sol e uma cachoeira. “Transmite 
paz”, ele diz.

Embora inclinada para a arte, Mariah não pensa em ser 
pintora, em sua profissão: o que ela quer, na verdade, é ser 
bióloga. “Acho que sua paixão pelos animais é mais forte que 
sua paixão pelos pincéis. Ela já diz: ‘Quando crescer, quero ser 
bióloga”. Mas sei que ela também tem muito talento para a pin-
tura”, afirma, orgulhoso, o pai. 

MARIAH

Bom de gaita e de bola Natureza ao vivo e em cores
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Sarah

João PEdro (À ESquErda) com o Primo maXimuS

Entre o canto lírico e a Medicina

Sonho de craque

No seu repertório, incluem-se 
músicas temas de novela e, ainda, 
muitas músicas gospel. Sua preferida 
no momento, porém, é o “Show das 
Poderosas”, da cantora Anitta – hit 
que anda fazendo sucesso nas rádios. 
Sarah Milene é sertaneja, de Catolé 
do Rocha, e com apenas seis anos de 
idade já sabe muito bem o que quer 
da vida: ser médica e, se possível, 
cantora lírica.

“Ah, vovó! Mas eu acho lindo 

quando vejo uma pessoa cantando 
numa orquestra”, diz Sarah, quan-
do sua avó lhe questiona se ela vai, 
realmente, ser médica. O sonho da 
carreira em Medicina, na verdade, 
veio do seu avô, que, desde cedo, 
lhe dizia qual a profissão que devia 
escolher. Ele, no entanto, faleceu há 
dois anos, mas, mesmo assim, ela 
conserva seu sonho: será médica – o 
que não lhe impede de querer, tam-
bém, ser cantora.

Sarah é criada pelos avós – os 
pais de seu pai. Desde os dois anos 
de idade, já mostra jeito para a arte: 
na escola, destacava-se, ainda no 
Jardim de Infância, nas apresenta-
ções (Quadrilha Junina, Desfile de 7 
de Setembro, Carnaval). Na escola, 
participa das aulas de dança. Se-
gundo sua avó, a professora Naildes 
Xavier, quando chegar ao Ensino 
Médio, Sarah irá estudar em João 
Pessoa e, aí, provavelmente, entrará, 

também, em uma escola de dança, já 
que, em Catolé, não existe. 

Fora o talento para ser cantora, 
ela conta, também, com outras pai-
xões: ela costuma dançar, imitando 
as dançarinas da TV, e desenha mui-
tíssimo bem. “Ela fica dançando em 
cima da cama, na sala, em qualquer 
canto. Aprende as coreografias na 
TV e fica dançando. Já no desenho ela 
manda bem pra caramba. É muito 
viva e ativa”, diz a vovó “coruja”.

O que, para muitos, pode ser 
apenas uma meia, nas mãos de João 
Pedro logo se transforma em uma 
bola. E não é só isso: tudo, na verdade, 
transforma-se em bolas e em traves. O 
futebol, aparentemente, já nasceu no 
sangue do menino que, com apenas 
oito anos de idade, já sabe muito bem 
o que quer ser quando crescer: joga-
dor de futebol (e, claro, para jogar em 
algum time internacional).

Aqui no Brasil, porém, João Pe-

dro é flamenguista – torcedor (qua-
se) fanático. A paixão pelos esportes, 
no entanto, veio por conta de sua 
mãe, que herdou o gosto pela bola do 
avô do menino. Ele, sertanejo, sempre 
acreditou que é no esporte que as 
crianças devem gastar suas energias: 
só assim ficarão livres do mundo das 
drogas, do abandono, e, ainda, terão 
hábitos de vida saudáveis.

Sua mãe treinava ginástica 
rítmica; seu pai, é louco por futebol. 

Sua tia, no entanto, é que foi o des-
taque da família: jogava na Seleção 
Paraibana de Vôlei. O sonho de 
Elionne de Souza (sua mãe), portan-
to, é que ele seguisse os passos da 
tia, no voleibol, mas não foi o que 
aconteceu. “Como meu contato foi 
mais com o vôlei, porque costumava 
ir assistir aos treinos, queria que 
ele gostasse, mas vejo que o que ele 
gosta mesmo é do futebol”, diz. 

Hoje, o maior sonho do menino 

é ir assistir, ao vivo e em cores, um 
jogo num estádio. “Fico com medo de 
levá-lo por conta da violência, mas 
sei que isso não vai mais demorar 
muito para acontecer. Todo dia ele 
pede”, conta sua mãe. E, orgulhosa, 
ainda diz: “Ele joga bem. Todo mundo 
que vê, diz que ele tem jeito. Ele diz 
que quer ser jogador de futebol, mas 
sempre digo que ele tem que estudar 
e, paralelamente, jogar. Vamos ver o 
que acontece”, finaliza.
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Inúmeras pesquisas têm sido desen-
volvidas mostrando que as brincadeiras, 
além de tudo, estimulam a inteligência das 
crianças. A Universidade de Washington, 
por exemplo, fez um teste utilizando 
brincadeiras manuais com crianças vi-
sando estimular sua criatividade. Testes 
feitos seis meses depois apontaram que 
essas crianças aumentaram 15% o de-
senvolvimento de linguagem em relação 
às crianças que estavam fora da brinca-
deira.

Por quê? Porque, quando você se 
dispõe a construir algo, precisa pensar 
a respeito com o que tem em mãos, so-
nhar um objetivo, imaginar como ficaria 

pronto, recomeçar sempre que preciso e 
finalizar o que planejou. Se precisar, vai 
ter que mudar de ideia, muitas e mui-
tas vezes. Esse é o pensamento criativo: 
nada está pronto, nada é de uma manei-
ra só. 

Já outra pesquisa recente, da Uni-
versidade College London (Inglaterra) 
também reforça a ligação entre brin-
cadeira e inteligência. Ao acompanhar 
crianças até a adolescência, os cientistas 
notaram que aquelas que se divertiam 
com brincadeiras lúdicas, se saíam me-
lhor nos testes de QI e de leitura do que 
as que não brincavam. Além disso, eram 
menos ansiosas.

Para a estudante Anna Lívia Freire, 
de apenas 10 anos, suas bonecas são suas 
maiores companheiras. “Eu passo a maior 
parte do dia brincando”, diz, ela, sorriden-
te. “Semana passada, construí uma casa de 
dois andares para as minhas bonecas com 
as gavetas da minha mãe”, conta. Quando 
questionada sobre se sua mãe ficou ou não 
chateada, ela diz, taxativa: “Não. Ela gosta 
que eu brinque”. 

Como seus pais passam o dia inteiro 
trabalhando, Anna Lívia passa a tarde na 
casa de sua avó. “Lá, como a casa é gran-
de, fico subindo nas árvores do jardim”, 
relata. À noite, quando vai para casa, 
aproveita para cuidar de suas bonecas. A 
favorita se chama Frankie - uma ‘Mons-

ter High” (turma de bonecos que tem 
feito sucesso entre a criançada). Se ela 
gosta de usar a internet? “Uso meu tablet 
somente para ter ideias do que posso fa-
zer com minha boneca, mas nunca passo 
muito tempo nele,” diz.

Já o estudante Pedro Rolim, também 
de 10 anos, tem uma verdadeira paixão 
por futebol. “Costumo jogar em casa, no 
colégio, no clube, em qualquer canto. Com 
meus irmãos, meus amigos, com todo 
mundo”, diz. Fora isso,  adora brincar de 
“beyblade” (um brinquedo semelhante a 
um peão). Quando questionado sobre o 
tempo que gasta no computador, ele diz: 
“Não é muito. Meus pais não deixam. Prefi-
ro brincar com meus amigos”.

Passar muito tempo assistindo TV, jo-
gando videogames e navegando pela Inter-
net faz com que as crianças fiquem mais su-
jeitas a diversos problemas de saúde, entre 
os quais obesidade e fumo, de acordo com 
especialistas do National Institutes of Health 
dos Estados Unidos, da Universidade Yale e 
do California Pacific Medical Center. Eles 
analisaram 173 estudos conduzidos desde 
1980, em uma das mais abrangentes avalia-
ções já realizadas sobre a maneira pela qual 
a exposição a fontes de mídia pode afetar a 
saúde de crianças e adolescentes.

Os estudos, a maioria dos quais reali-
zados nos EUA, se concentram em televisão, 
mas alguns também consideram videoga-
mes, filmes, música e uso de Internet e 
computadores. Três quartos das avaliações 
apontam que o consumo mais alto de mídia 

está associado a resultados negativos de 
saúde. Os estudos oferecem, ainda, fortes 
indícios de que as crianças com mais expo-
sição à mídia têm maior propensão à obesi-
dade, ao fumo e a iniciar atividades sexuais 
mais cedo do que as crianças que passem 
menos tempo diante de uma tela, dizem os 
pesquisadores.

Para a bacharel em psicopedago-
gia pela Universidade Federal da Para-
íba (UFPB) Laíse Suassuna, assistir TV 
e o uso exacerbado de outros aparelhos 
tecnológicos faz, ainda, com que a crian-
ça perca a vontade de explorar o mundo 
ao seu redor. “A TV prende a atenção da 
criança e com isso ela perde a oportuni-
dade de conhecer as coisas ao seu redor, 
coisa que é de suma importância para o 
universo infantil”, explica.

A diversão estimula a inteligência infantil

Crianças ainda preferem brincadeiras a computador 

Passar muito tempo assistindo tV faz com que 
crianças fiquem sujeitas a problemas de saúde
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o ato de brincar ajuda as crianças a “descobrirem o mundo”

ue brincar é bom, todo 
mundo sabe. Mas pou-
cos reconhecem os 
benefícios que a brinca-
deira pode trazer para 
a aprendizagem e o de-
senvolvimento da crian-
ça. Estímulos à cognição 
e à linguagem são ape-

nas algumas das inúmeras vantagens 

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

 Importância do lúdico
trazidas pela interação lúdica infantil. 
Além disso, certas brincadeiras tam-
bém estimulam a autonomia, aprimo-
ra habilidades e faz com que a criança 
“descubra o mundo”.

Além da interação, a brincadeira, o 
brinquedo e o jogo são fundamentais 
como mecanismo para desenvolver 
a memória, a linguagem, a atenção, a 
percepção, a criatividade e a habilida-
de para melhor desenvolver a apren-
dizagem. É através das brincadeiras 
que a criança terá oportunidade de 

desenvolver capacidades indispensá-
veis a sua futura atuação profissional, 
tais como atenção, afetividade e o 
hábito de concentrar-se. 

“Os jogos e o lúdico vão beneficiar 
não somente a criança, mas também 
o psicopedagogo, como uma forma de 
trabalhar a dificuldade de aprendiza-
gem que aquela criança apresenta”, 
explica a bacharel em psicopedagogia 
pela UFPB Laíse Suassuna. Segundo 
ela, crianças que apresentam algum 
tipo de dificuldade pode superá-las 

brincando, desde que os jogos e as 
brincadeiras sejam supervisionadas, 
auxiliadas por um profissional.

“É importante, também, que os 
pais se envolvam nesse processo”, 
pontua a psicopedagoga. Jogos como 
dominó, por exemplo, são indicados. 
Já o xadrez é capaz de estimular a 
concentração. Damas, também. São, 
no geral, brincadeiras lúdicas, que de-
vem ser exploradas não somente pela 
família, mas, também, pelos próprios 
educadores. 

Q
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