
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
23o  Mín.

34o   Máx.
21o  Mín.

36o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,115 (compra) R$ 2,116 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,080 (compra) R$ 2,200 (venda)
EURO   R$ 2,775 (compra) R$ 2,776  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

05h00

17h17

2.5m

2.6m

baixa

baixa

11h02 

23h30

0.2m

0.1m

l Paraibanos têm até dia 12 para adotar uma carta do Papai Noel dos Correios

l Museu Assis Chateaubriand apresenta a partir de amanhã a exposição Útero

l Estão abertas na UFPB as inscrições para os cursos de idiomas da Codisma

l João Pessoa sedia etapa dos Jogos Sul-Americanos escolares até amanhã

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 266

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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PB sobe no ranking de atração 
de investimentos estrangeiros

Uma pesquisa feita pelo 
grupo inglês The Economist 
mostrou que a Paraíba subiu 
oito posições no Ranking 
de Competitividade dos 
Estados Brasileiros, saindo 
do 26o lugar para o 18o. 
A Paraíba se destacou na 
abertura de empresas, in-
centivos para investimentos, 
qualidade das estradas, da 
infraestrutura e da legisla-
ção ambiental. PágInA 18

Governadores querem derrubar 
veto aos royalties do petróleo

Pré-SAL

PágInA 19

Mostra Crimes 
Passionais será 
aberta amanhã 
na capital

PágInA 8

Nova barragem 
vai beneficiar 
120 mil pessoas 
em Santa rita

PágInA 17

Cooperar aplica 
r$ 900 mil para 
agricultores de 
seis municípios

PágInA 4

A comitiva de deputados 
estaduais que está percor-
rendo cerca de 2 mil quilô-
metros de áreas atingidas 
pela seca na Paraíba está 
recebendo reivindicações 
das populações para serem 
encaminhadas ao Governo 
Federal. PágInA 17

Parlamentares
visitam áreas 
atingidas pela 
seca no interior

caRavana

O governador ricardo Coutinho lança hoje o Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri e Seridó (Procase), que vai beneficiar 28 mil famílias de 55 municípios. PágInA 15

Estado investirá r$ 100 mi  
em projetos sustentáveis

Mulheres protestam contra a violência na Praça da Independência, na capital PágInA 14

Porto de Cabedelo começa a receber carregamentos de pás eólicas vindos dos Estados Unidos. Mais dois navios estão programados para atracar PágInA 14

Francisco Cavalcanti lança hoje 
sua primeira ficção PágInA 5

FOTO: Marcos Russo FOTOS: Divulgação
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“...Naquela noite sonhei com o frio. Era 
um frio áspero, o frio de um mundo que 
desdenhava dos bípedes pelados que pen-
savam mandar nele. Era um frio íntegro, 
casto. Sem a conveniência de casas aqueci-
das. Um frio sem contornos, sem estações 
e contraestações, só o frio”.

Estava lendo o livro “Azul Corvo”, de 
Adriana Lisboa e este trecho me fez pen-
sar primeiro no encantamento que senti, 
quando testemunhei a neve pela primeira 
vez. Foi em 2009, em janeiro, no inverno 
rigoroso de Paris. A lembrança íntegra, 
toda branca, com seu perfume suave de 
neve nova fugiu logo como um pássaro 
assustado, substituída pela dura realidade 
que tem povoado meus dias, realidade 
cáustica que transtorna implacavelmente 
os dias dos camponeses nordestinos, esca-
va a terra, esboroa planos, aguça os olhos 
inquietos fitos num horizonte incerto.

Ao contrário da neve, a seca não cobre 
nem oculta nada. A seca descobre, escava, 
devasta, cresta. A seca, essa espécie de 
antimáquina,bebe insaciável a pouca água 
dos riachos, o suor dos homens, a seiva 
da planta, o sangue do gado, morrendo à 
míngua , rebanhos dizimados para além 
de porteiras fechadas, que a seca, este 
outro nome para a implacável e renitente 
morte não precisa de ferrolhos nem de 
passadiços.

Pudéssemos nós ir atrás dos jornais 
antigos, veríamos as mesmas manchetes, 
a mesma fala substantiva das fotografias, 
reses mortas, terra esturricada, corvos, 
muitos corvos, rondando os rescaldos da 
velha morte.

O Nordeste é seco a muito tempo. Nas 
gavetas da política, toneladas de papéis 
guardam os projetos, os planos de salva-
ção. Nas mesmas gavetas, notas fiscais 
amarfanhadas, enquanto os primeiros 
dutos da promessa de água que nunca 
chegou, racham pela ação da seca e da 
inércia da política. 

E cada um de nós que se levanta, bebe 
água, agoa suas plantas, vai ver o mar e 
escuta o som das ondas quebrando na 
areia, cada um de nós, em alguma medida, 
é filho dessa máquina de matar. Cada um 
de nós tem a obrigação de fazer algo, um 
gesto que seja. Fechar a torneira, organizar 
uma passeata, uma cerimônia de chamado 
da chuva, uma novena a São José.

Cada um daqueles que já segurou 
neve branca nas mãos, cada um daqueles 
que tem abundância de água ao alcance da 
mão, tem obrigação de ir ao Sertão, tanger 
os corvos, espantar a morte, desmantelar o 
covil das moscas, abrandar a sede da terra, 
escutar o canto triste da seriema, desatarra-
xar a inércia da política, solidarizar-se com 
o povo do Sertão.

Na sua história recente pode-
mos encontrar vários exemplos 
dessa vontade de ser grande: 
citamos dentre estes a reinaugu-
ração do Museu de Arte Assis Cha-
teaubriand, (o MAAC) bela obra 
arquitetônica que abriga o acervo 
do museu originalmente inaugu-
rado em 1967. Além do seu rico 
acervo, o MAAC oferece atividades 
artístico-culturais, coordenadas 
pela poetisa Fidélia Cassandra. 
Algumas já aconteceram, a exem-
plo do sarau em homenagem ao 
poeta Augusto dos Anjos. A próxi-
ma acontecerá hoje, com a coleti-
va “Útero”, quando nove artistas 
plásticas (uma referência explícita 
aos nove meses de gestação) cele-
brarão o sagrado poder feminino 
de transformação através de suas 
criações. Atrelado a este evento 
haverá um sarau em que poetisas 
como Anayde Beiriz e Florbela 
Espanca serão lembradas.  

No dia 28 de novembro últi-
mo, foi inaugurado o Teatro da FA-
CISA, obra que alia o útil ao belo, 

um bom exemplo do empreende-
dorismo campinense. O Teatro 
Severino Cabral comemora seus 
49 anos, totalmente restaurado. E 
ainda vem mais inaugurações por 
aí!

Não poderíamos encerrar 
esta crônica sem mencionar 
as universidades sediadas em 
Campina Grande: a UFCG, a mais 
antiga, a UEPB, que cresce a olhos 
vistos e se interioriza por toda a 
Paraíba, chegando até a capital e 
a FACISA, uma instituição privada 
que, ao lado das duas universi-
dades públicas, oferece cultura 
e educação à Paraíba e a quem 
mais quiser.

Aproveito e deixo aqui uma 
dica para o prefeito eleito da 
cidade, Sr. Romero Rodrigues: 
naquela mesa na pracinha de 
Jackson do Pandeiro e Luiz Gon-
zaga está faltando ela: Marinês, a 
grande Marinês que tanto cantou 
e encantou Campina! Esta é uma 
dívida de gratidão que precisa ser 
saldada.

Editorial

Um
Os Corvos e a Seca

Ida ao deserto

 “O que há num nome?” 

O presidente da Asplan, Murilo 
Paraíso, anda preocupado com 
a onda de endividamento dos 
produtores e vai promover reu-
niões, no órgão,   para debater 
o problema e buscar alternati-
vas conjuntas para o setor.
-  Precisamos de ações políti-
cas para colocar um fim nesse 
endividamento desumano que 
atinge os produtores, que após 
a seca não conseguem nem 
repor suas perdas no cam-
po, quanto mais pagar o que 
devem ao banco”, lamenta o 
dirigente.
Ele defende uma negociação 
diferenciada, já que a situação 
é crítica, com  acesso rápido ao 
crédito e prazos de carência e 
descontos maiores. 

A UEPB realiza, hoje, das 
8h30 às 17h, no Auditório do 
Departamento de Psicologia, 
em Bodocongó, o 3º Encontro 
de Agentes Multiplicadores 
em Educação Ambiental da Pa-
raíba. O evento contempla gra-
duados e pós-graduados das 
diferentes áreas, profissionais 
da educação e da saúde, líde-
res comunitários e gestores 
públicos.

A decoração natalina  da Assem-
bleia Legislativa, com o Auto de 
Natal a ser exibido dia 18, vai apro-
veitar ao máximo material reciclado 
e  reaproveitado na própria Casa. 
Será a 10ª edição do Auto de Natal, 
que acontece em frente ao prédio 
da ALPB, na Praça João Pessoa.

Não passou pela Presidência 
da República o projeto que 
isentava de tributação do 
Imposto sobre Serviços (ISS) 
de atividades de publicidade. 
A alegação  para o veto é a de 
que a matéria veio eivada de 
erros na origem.

A Companhia Nacional de Abastecimento liberou mais 15 toneladas de milho para o 
Nordeste esta semana, visando a atender  pequenos criadores rurais e agroindús-
trias de pequeno porte, que utilizam o milho na ração animal e têm encontrado difi-
culdades para manter o plantel com a seca que assola a região. A Paraíba já recebeu 
2,6 mil toneladas, sendo o segundo Estado mais contemplado na região.

Quem viaja pelo interior não tem 
dificuldades para identificar ci-
dades onde a oposição venceu 
nas eleições passadas. A maioria 
não tem decoração de Natal e o 
lixo se acumula nas ruas. Os pre-
feitos que saem abandonaram. 
Não deviam.
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Com a nomeação pelo gover-
nador do Estado da Paraíba 
Ricardo Coutinho do mais 
votado da lista tríplice, 
Vanildo Brito, como defen-
sor geral do Estado, vai se 
consolidando a autonomia 
da instituição na Paraíba. O 
próximo passo do órgão será 
a autonomia financeira, de 
modo a planejar e executar 
seu próprio orçamento.
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Há quem veja oportunismo na 
decisão dos deputados estaduais de 
saírem em caravana, percorrendo a 
Paraíba inteira, para verificar in loco 
os efeitos da estiagem sobre a popu-
lação que depende de água para viver 
e trabalhar. Dizem, à boca miúda, que 
estariam “faturando” sobre a desgra-
ça alheia.

Não é bem por aí. Caberia ques-
tionar se a “Caravana da Seca” - como 
foi apelidado o grupo de parlamenta-
res atualmente em diligência pelo Es-
tado - resultará em medidas práticas 
que, efetivamente, ajudem a minorar 
o sofrimento dos homens e mulheres 
das cidades atingidas pelo fenômeno.

No entanto, seria pura mesqui-
nharia negar aos deputados o mérito 
de não se acomodarem entre as qua-
tro paredes da Casa de Epitácio Pes-
soa, discutindo o drama da população 
em um plano meramente teórico, e 
saírem ao encontro das pessoas, para 
ouvir seus reclames nos locais onde 
trabalham e vivem.

Aliás, a “Caravana da Seca” de-
veria ser bem mais representativa; 
uma verdadeira frente formada por 
representantes dos três poderes, par-
tidos políticos, sindicatos, organiza-
ções não-governamentais, enfim, pela 
chamada sociedade organizada, pois 
a seca configura-se em uma tragédia 
social.

Sendo assim, todos os esforços no 
sentido de minorar o sofrimento da 
população atingida pela estiagem são 
válidos. Os parlamentares querem ver 

com os próprios olhos a dimensão da 
tragédia, para, em seguida, elaborar 
um documento e entregá-lo aos Go-
vernos do Estado e Federal.

É válido. Até porque, a “Carava-
na da Seca” se faz acompanhar de um 
séquito de jornalistas, fato que, em 
tese, dará ainda mais publicidade aos 
fatos relacionados à estiagem, como 
falta de água, dizimação de reba-
nhos, queda nas safras agrícolas etc., 
atraindo ainda mais atenção, para o 
problema.

Do mesmo modo, é importante 
registrar, com a imparcialidade que 
a situação exige, as medidas postas 
em prática para ajudar a população a 
enfrentar a seca, tanto isoladamente, 
seja pelas prefeituras, seja pelo Go-
verno do Estado, como em parceria 
entre as gestões municipal, estadual 
e federal.

Felizmente, até agora, pelo me-
nos, não foram registrados saques nas 
cidades atingidas pela falta de água. 
Em outros tempos, as cenas protago-
nizadas por homens e mulheres fa-
mintos, arrombando supermercados 
e mercearias, para conseguirem “o de 
comer”, chocavam o país, principal-
mente o “Sul maravilha”.

Que venham as soluções huma-
nas possíveis, enquanto as chuvas não 
chegam. E que as próximas estiagens 
– que virão com toda certeza – encon-
trem as populações melhor prepara-
das para conviver com elas, o que sig-
nifica dizer que o que está sendo feito, 
hoje, foi consequente e duradouro.



Cintia Falaschi
Educadora

Aprender uma 2a língua na 
infância faz toda diferença

aber falar inglês nos dias de hoje é um pré-requisito e não mais um 
diferencial. Então, muitos pais pensam no futuro dos filhos e acham que é 
importante “internacionalizá-los”. E, quanto maior a expectativa deles, mais 
cresce a procura por escolas bilíngues e internacionais e aumenta também o 
número de instituições que oferecem esses serviços.
Cíntia Maria Falaschi, do suporte pedagógico de língua inglesa do Ético 
Sistema de Ensino, da Editora Saraiva, explica que estudos recentes 
confirmam que existe, sim, uma diferença na organização cerebral de quem 
é bilíngue antes dos 3 anos e de quem aprendeu a segunda língua depois dos 
10 anos, já alfabetizado na língua pátria. “As tendências atuais indicam que 
na primeira infância o aprendizado é mais simples, sem esforço; o cérebro 
da criança é como uma esponja e ela aprende brincando. Portanto, se for 
possível, é bom começar cedo, mas sempre levando em conta que o ensino 
deve acontecer com naturalidade”, recomenda.
Para a educadora, o primeiro passo a ser dado por quem busca uma 
educação bilíngue para os filhos é entender a diferença das propostas. Uma 
escola bilíngue, por exemplo, segue as exigências do Ministério da Educação, 
tendo currículo e calendário nacionais. Já as escolas internacionais adotam 
os padrões de seus países de origem, embora algumas também atendam aos 
requisitos da política educacional brasileira.
“Nas escolas bilíngues, as aulas são ministradas em português e na 
língua estrangeira, sendo, em geral, o número de aulas no idioma nativo 
ligeiramente maior. A maioria delas propõe um currículo forte e diferenciado 
que proporcione a imersão no idioma estrangeiro, a fim de desenvolver 
naturalmente a habilidade dos alunos com a segunda língua”, esclarece 
Cíntia. Nesses colégios, eles têm contato com a cultura do outro país, com 
novas referências e metodologias de ensino internacionais.
Já as escolas internacionais surgiram para atender à demanda de famílias 
estrangeiras residentes no Brasil, mas não são exclusivas para elas. Tanto 
que, hoje, são compostas por um número maior de alunos brasileiros. 
“Geralmente, essas escolas exigem alguma proficiência nos dois idiomas na 
admissão do aluno. Nelas, há a coexistência paralela das línguas e culturas, 
com o objetivo de tornar a criança fluente em ambas e também capaz de 
perceber os contrastes linguísticos e diferenciar os valores culturais de 
cada uma delas”, destaca a educadora que explica mais sobre o assunto na 
entrevista a seguir:

Qual a importância de aprender uma 
segunda língua?

A cada dia que passa fica mais impor-
tante e necessário saber falar outra língua, 
pois através da mesma podemos ter acesso 
a informações, tecnologias e outras cultu-
ras e grupos sociais. A justificativa é básica 
e pode até aparecer clichê por remeter ao 
“mundo atual cada vez mais globalizado”, 
mas o fato é que saber uma ou mais línguas 
estrangeiras, além de ser essencial no mer-
cado de trabalho, vem se tornando fator de 
inclusão social e o não saber infelizmente 
representa exclusão em muitas situações 
de nossa vida.

 
Existem pesquisas que comprovam 

os benefícios?
Este tema tem atraído cada vez mais 

atenção. As pesquisas e estudos sobre o 
mesmo são inúmeros, desde Jean Piaget 
no século passado até diversas correntes 
diferentes nos dias de hoje. De maneira 
geral, há quase que um consenso sobre os 
benefícios de ser bilíngue, variando apenas 
as abordagens. Há pesquisas, por exemplo, 
que afirmam que o cérebro das pessoas bi-
língues funciona de forma diferente e que 
as mesmas são mais rápidas e eficientes em 
certas tarefas. Uma pesquisa da University 
College, de Londres, constatou, ao avaliar 
o cérebro de 105 pessoas, que aquelas que 
cursaram inglês entre 5 e 10 anos de idade 
fizeram mais conexões cerebrais, tiveram 
aumento da massa encefálica e, portanto, 
adquiriram mais chances de serem fluentes 
na língua. Alguns especialistas afirmam que 
aprender uma segunda língua na infância 
ajuda a desenvolver melhor a capacidade 
de memorização, concentração, raciocínio 
e sociabilização, o que é também benéfico 
à autoestima das crianças.

 
Não há risco de atrapalhar o apren-

dizado?
O aprendizado infantil é praticamente 

inconsciente, a criança não impõe censura 
ou bloqueios ao que aprende. Aprender 
uma segunda língua, contanto que seja 
uma experiência prazerosa e enriquecedo-
ra, tende a contribuir para os processos de 
aprendizagem da criança como um todo e 
não a atrapalhar. Nas crianças, que estão 
com o cérebro em pleno desenvolvimento, 
a construção de novas habilidades se torna 
muito mais fácil.

 
Como os pais devem escolher a es-

cola para a educação bilíngue?
O primeiro passo a ser dado pelos que 

buscam esse tipo de educação é entender 
a diferença das propostas, pois uma escola 
bilíngue deve seguir as exigências do nos-
so Ministério da Educação e, portanto, tem 
currículo e calendário nacionais. Já as es-
colas internacionais seguem os padrões de 
seus países originários (embora algumas 
também já atendam os requisitos da polí-
tica educacional brasileira). E, caso seja fei-
ta a opção pela educação internacional ou 
bilíngue, o essencial é ter em mente que o 
ritmo de aprendizado é diferente para cada 
criança, portanto, não se deve exagerar nas 
cobranças.

     
E se a criança oferecer resistência, 

o que é indicado?
Não pode haver sobrecarga de tarefas 

e tensão. A criança deve estar à vontade e 
relaxada, sem alterações no sono e na ali-
mentação, gostar de ir à escola e se divertir 
com seus colegas, o que são sinais de boa 
adaptação, e também apresentar um de-
senvolvimento normal da linguagem e ne-
nhum distúrbio aparente de aprendizado. 
É fundamental perceber que a criança este-
ja feliz na escola, seja ela qual for. As boas 
instituições do setor estão bem preparadas 
para lidar com tipos diferentes de aprendi-
zes e o desafio que ensinar a cada um pode 
representar. Mas, em caso de forte resistên-
cia por parte da criança, o ideal é analisar a 
situação cuidadosamente e talvez ponderar 
que não seja o momento ideal para confli-
tos gerados por exigências que, em casos 

específicos, podem ser exageradas para 
algumas crianças. O importante é sempre 
levar em conta o bem-estar da criança, sem 
imposições.

 
Qual a diferença da escola bilíngue e 

internacional?
Nas escolas bilíngues, as aulas são 

ministradas em português e na língua es-
trangeira, sendo que geralmente o número 
de aulas no idioma nativo é ligeiramente 
maior. O que a grande maioria delas propõe 
é um currículo forte e diferenciado que pro-
porciona a imersão do aluno no idioma es-
trangeiro, a fim de que haja desenvolvimen-
to natural da sua habilidade com a segunda 
língua. Nelas, os alunos terão contato com 
a cultura de outro país, com novas referên-
cias e também com metodologias de ensino 
internacionais.

As escolas internacionais surgiram 
para atender à demanda de famílias es-
trangeiras residentes no Brasil, mas não 
são exclusivas para alunos estrangeiros (na 
verdade, atualmente são compostas por 
um número maior de alunos brasileiros). 
O seu corpo docente é misto e o inglês não 
é apenas objeto de estudo, mas sim um 
instrumento diário de estudo. Geralmente 
escolas, assim exigem alguma proficiência 
em ambas as línguas na admissão do aluno. 
Nelas, há a coexistência paralela das duas 
línguas e das duas culturas, com o objetivo 
de fazer com que a criança seja fluente em 
ambas e também capaz de perceber os con-
trastes linguísticos e diferenciar os valores 
culturais de cada uma delas.

 
O que é mais importante nesse tipo 

de aprendizado?
O fundamental no aprendizado de 

uma segunda língua é o diferencial que isso 
representa e as portas que abre para um fu-
turo mais pleno e satisfatório. Todos sabe-
mos que bons costumes, bons valores e boa 
educação são e serão sempre motivos de 
destaque das pessoas, em qualquer lugar 
do mundo. As famílias devem pensar e re-
fletir bastante sobre os valores que julgam 
essenciais na escola dos filhos e também 
ponderar se a bagagem cultural que virá 
junto com a aquisição do segundo idioma 
encontra eco nos valores cultivados dentro 
do próprio lar.

 
Do ponto de vista do desenvol-

vimento, existe alguma vantagem no 
aprendizado bilíngue?

O cérebro de uma criança é bastante 
flexível para aumentar sua atividade geral e 
criar novas conexões que são as responsá-
veis pelo aprendizado. Quanto mais cone-
xões se formam, mais o indivíduo aprende, 
e mais fácil o aprendizado se torna. Além 
do mais, crianças têm maior facilidade na 
pronúncia e melhor fluência devido à gran-
de capacidade de diferenciar sons e à maior 
flexibilidade muscular do seu aparelho arti-
culatório. Introduzir o aprendizado de uma 
nova língua na infância ou juventude pode 
refletir em benefícios cognitivos no futuro. 
Aprender uma segunda língua pode levar a 
melhoras em diversas áreas do aprendiza-
do e resolução de problemas.

Nas crianças, 
a construção 
de novas 
habilidades 
se torna 
muito 
mais fácil
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Em cima da hora

Cooperar vai liberar R$ 880 mil
PARA sEis municíPios dA PARAíbA

Recursos serão aplicados 
na construção de cisternas,
poços e chafarizes

Cerca de 500 agriculto-
res de treze comunidades dos 
municípios de Bananeiras, 
Solânea, Alagoa Nova, Ria-
chão, Picuí e Areia recebe-
ram ontem, a garantia de um 
investimento de R$ 880 mil 
para construção de cisternas, 
abastecimento d’água sim-
plificado (poço e chafariz) e 
aquisição de uma câmara de 
resfriamento para uma uni-
dade de beneficiamento de 
polpa de frutas. A ação encer-
rou a etapa atual de contrata-
ção de convênio do Governo 
do Estado com o Banco Mun-
dial, por meio do Projeto Coo-
perar.

Convênios
Os convênios vão ser as-

sinados na Gerência Regional 
do Cooperar, em Areia, onde 
funciona o projeto de benefi-
ciamento de frutas. Trata-se 
de uma associação que en-
volve cerca de 30 pessoas da 
comunidade Chã do Jardim, 
que trabalha em parceria 
com a UFPB e a Sudema. Com 
as assinaturas desta terça-

feira, o Cooperar alcança em 
2012 o montante de R$ 44,3 
milhões aplicados em 449 
comunidades, beneficiando 
diretamente 26 mil famílias 
de 147 municípios.

Paralelamente ao pro-
cesso de encerramento do 
atual contrato com o Banco 
Mundial, o Cooperar avança 
no processo de negociação 
da proposta de novo acor-
do de empréstimo junto ao 
banco. O governador Ricar-
do Coutinho já subscreveu e 
enviou à diretora de Opera-
ções do BIRD para o Brasil, 
Deborah Wetzel, o objetivo 
da nova proposta, que tem 
destaque para a capacita-
ção e avaliação dos impac-
tos na renda e vida dos be-
neficiários.

A proposta, submetida 
à apreciação do BIRD, al-
cança um montante de 68,5 
milhões de dólares, sendo 
US$ 50 milhões desembol-
sados pelo banco e US$ 18,5 
milhões em  contrapartida 
do Tesouro Estadual e das 
organizações sociais benefi-
ciadas.  Ao longo de quatro 
anos, serão 43 mil 890 fa-
mílias atendidas, em 1.254 
comunidades rurais, que 
receberão subprojetos inte-

grados de desenvolvimento 
sustentável, nas áreas de in-
clusão produtiva, segurança 
hídrica, sustentabilidade e 
inovação. 

Proposta
Um dos aspectos funda-

mentais da proposta é que 
o cronograma de implemen-
tação prioriza os municípios 
com maior concentração 
percentual da população em 
condições de pobreza extre-
ma e capacidade de resposta 
aos investimentos, em fun-
ção do potencial em recursos 
naturais e humanos. 

Provas do concurso 
para professor

As provas objetivas do concur-
so público para o cargo de professor  
do magistério estadual serão aplica-
das neste domingo (9), a partir das 
14h. A convocação dos 17.557 can-
didatos inscritos está publicada em 
edital no Diário Oficial de ontem.

O concurso público para o car-
go de professor de Educação Básica 
3 da carreira do Magistério Estadual 
será realizado em duas etapas: pro-
vas objetivas e de títulos. As provas 
objetivas serão aplicadas nas cidades 
de João Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos, Sousa e Cajazeiras. 

O candidato deve comparecer 
ao local das provas com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos do 
fechamento dos portões. Os portões 
serão abertos às 12h30 e fechados 
às 13h30.

campina ganha ouro 
para o futsal da Pb

O futsal masculino do Colégio 
Alfredo Dantas de Campina Grande 
conquistou ontem, a primeira meda-
lha de ouro para a Paraíba, ao golear o 
representante de Mato Grosso do Sul, 
por 9 a 1, nas Olimpíadas Escolares 
Brasileiras (categoria 15 a 17 anos), 
que encerram no próximo sábado (8), 
em Cuiabá/MT. Os gols da equipe ven-
cedora foram marcados por Vinícius 
Gomes (2), Mateus (2), Ramsés (2), 
Well, Pedro e Diego, descontando Luiz 
para o time da casa. O pivô paraibano 
Vinicius Gomes foi o artilheiro com 
oito gols. 

O treinador do representan-
te paraibano, Fábio Luiz, utilizou os 
seguintes atletas: Douglas Vinícius, 
Hellysson Ernani, Pedro Emanuel, 
Ramsés Rafael, Vinícius Gomes, Da-
niel  Augusto, Manoel Alexandre, 
Matheus Nascimento, Diego Oliveira 
e Túlio  Freire.

Enem é aplicado em 
16 unidades prisionais

As Secretarias de Estado da 
Educação (SEE) e da Administração 
Penitenciária (Seap), em parceria 
com o Governo Federal, por meio 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
encerram hoje o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 16 unida-
des prisionais da Paraíba. Duzentos 
e sessenta e três apenados estão se 
submetendo às provas, cujo número 
é cinco vezes maior do que o total de 
inscritos em 2011.

O Exame está sendo aplicado 
por uma equipe composta de um 
coordenador, dois aplicadores e dois 
agentes de segurança. O Enem é 
constituído por quatro provas objeti-
vas, contendo cada uma 45 questões 
de múltipla escolha e uma redação. 
Neste primeiro dia, são respondidas 
questões de Ciências Humanas e 
Ciências da Natureza em quatro horas 
e meia de prova.

começa transição 
municipal em sousa

Secretários da gestão do pre-
feito de Sousa, Fábio Tyrone, do PTB, 
mantiveram reunião com integrantes 
da comissão de transição nomeada 
pelo prefeito eleito André Gadelha, do 
PMDB. O encontro aconteceu na sala 
de reuniões do Centro de Prevenção do 
Câncer, localizado no Bairro da Estação.

A reunião definiu como os rela-
tórios sobre as mais diversas pastas 
da administração pública serão en-
caminhados ao novo gestor que será 
empossado em janeiro. A conversa foi 
conduzida pelo atual chefe de gabi-
nete da prefeitura de Sousa, Júnior 
Oliveira, que destacou a importância 
do processo de transição para o início 
de um novo governo.

João Pessoa é a pri-
meira do país a inau-
gurar um Centro Dia 
de Reabilitação e está 
entre as quatro primei-
ras cidades do Brasil a 
ganhar o equipamento 
que passa a funcionar a 
partir de hoje, no Bairro 
dos Estados. O local tem 
capacidade de atender 
até 150 pessoas com de-
ficiência que necessitam 
de cuidadores e foi cofi-
nanciado pelo Governo 
Federal, Prefeitura de 
João Pessoa e Governo 
do Estado. A ministra 
de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome 
(MDS) Tereza Campello 
esteve na capital e par-
ticipou da inauguração.

O equipamento vai 
beneficiar pessoas defi-
cientes que necessitam 
de cuidados especiais 
e cujos cuidadores pre-
cisam trabalhar fora. 
“Enquanto os respon-
sáveis por eles estão 
em seus empregos, es-
tas pessoas ficarão sob 
nossos cuidados. Vamos 
oferecer terapia ocu-
pacional, acompanha-
mento psicológico e 
assistência social”, de-
clarou a coordenadora 
do Centro Dia de Reabi-
litação Cibelle Almeida. 

Uma das benefi-
ciadas com a iniciativa 
é a dona de casa Eli-
zete Gomes da Silva. 
Ela mora no bairro do 
Rangel e trabalhava 
como lavadeira. Depois 
do nascimento da filha 
Lígia, de 24 anos, que 
tem paralisia cerebral, 
teve que abandonar o 
trabalho. Como o ma-
rido também perdeu o 
emprego, a única ren-

da da casa passou a ser 
o salário mínimo que 
a jovem recebe como 
pensão. “Vou poder 
voltar a trabalhar e ter 
um descanso. E ela po-
derá se divertir um pou-
co, porque vive muito 
trancada em casa”, co-
memorou.

Para a ministra Te-
reza Campello, o Centro 
Dia simboliza a esperan-
ça de poder levar equi-
pamentos semelhantes 
para outras cidades do 
País. “Ter o primeiro 
centro inaugurado do 
Brasil é um motivo para 
a cidade de João Pessoa 
se orgulhar. Aqui tere-
mos os primeiros erros 
e acertos, construindo 
um desenho para o Bra-
sil inteiro copiar. É esta 
união entre Estado, Mu-
nicípio e Governo Fede-
ral que fará esta política 
avançar”, destacou. 

Participaram da 
inauguração a secretá-
ria Nacional de Assis-
tência Social Denise Co-
lin, o prefeito de João 
Pessoa Luciano Agra, a 
secretária de Estado de 
Desenvolvimento Hu-
mano Aparecida Ramos, 
secretários, vereadores 
e beneficiários do equi-
pamento. A ministra Te-
reza Campello cumpriu 
outros compromissos 
de agenda, como a en-
trega de certificados do 
Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Prona-
tec) a duas mil pessoas 
de 27 municípios, no 
auditório da Federação 
Espírita da Paraíba. Em 
seguida, participou da 
abertura do Encontro 
de Gestão Estadual.

Capital ganha Centro 
Dia de Reabilitação

PionEiRismo

A ação encerrou 
a etapa atual 
de contratação 
de convênio do 
Governo do 
Estado com o 
Banco Mundial, 
por meio do 
Projeto Cooperar

O governo prevê a redu-
ção de 16,7% nas tarifas de 
energia elétrica, consideran-
do que 100% das concessões 
de transmissão com venci-
mento entre 2015 e 2017 
foram renovadas e 60% das 
de geração, informou o secre-
tário-executivo do Ministério 
de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann ontem.

A redução ficou aquém 
do pretendido inicialmente 
pelo Governo federal, que 
anunciou em setembro a in-
tenção de reduzir as tarifas 
em cerca de 20%, em média.

No total, 15.301 mega-
watts (MW) de capacidade 
instalada de usinas hidre-
létricas tiveram os contra-
tos renovados com os atu-
ais concessionários. Cemig, 
Cesp, Copel e Celesc estão 
entre as companhias que não 
aceitaram a prorrogação dos 
ativos de geração nos termos 

propostos pela União.
Ontem terminou o prazo 

dado pelo governo às conces-
sionárias de energia elétrica 
para assinar os novos contra-
tos. Segundo Zimmermann, 
todas as empresas de trans-
missão de energia aceitaram 
as condições impostas pelo 
governo, mas apenas 60% das 
geradoras optaram por pror-
rogar as concessões. 

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), Nelson Hubner, 
disse que a queda na conta 
de energia elétrica de 16,7% 
será sentida pelos consumi-
dores a partir de março do 
ano que vem.

Ainda ano que vem o 
desconto poderá aumentar, 
já que a concessão das usinas 
de Três Irmãos, da Cesp, já 
venceu. Por isso, o empreen-
dimento deve ser licitado no 
primeiro semestre de 2013.

Preço da energia deve 
ter redução de 16,7%

PREvisão do govERno
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História real sobre um valioso instrumento musical clássico encontrado na Paraíba do 
século XVIII inspira escritor a criar thriller de investigação em seu primeiro livro de ficção
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Marcela Tiboni expõe 
Crimes Passionais em 
João Pessoa

 MÚSICA ARTES PLÁSTICAS

FOTO: Divulgação

O surgimento de um ins-
trumento de valor ines-
timável, um violoncelo 
dos mais refinados, é en-
contrado na Paraíba em 
pleno século XVIII. Esse 
episódio, que realmente 
aconteceu e até hoje 

permanece um mistério, foi “solucio-
nado”. Ao menos na mente criativa do 
professor e escritor Francisco Antonio 
Cavalcanti, em seu romance de estreia, 
O Violoncelo - Uma Trajetória de Acasos 
e Mistério (Livre Expressão, 268 pági-
nas, R$ 39,90). A festa de lançamento 
do livro acontece hoje na Livraria Es-
quina das Letras, no Zarinha Centro de 
Cultura, em Tambaú, a partir das 19h. 
A apresentação da obra será feita pelo 
presidente da Academia Paraibana de 
Letras, Damião Cavalcanti.

Apesar do desdobramento ser 
fictício, o ponto de partida da história 
se baseia em um acontecimento real. 
“Esse livro é uma ficção, mas se mis-
tura com a realidade. Trata-se de uma 
crônica de caráter histórico-cultural, 
contando a história de um violoncelo 
encontrado na Paraíba do século XVIII. 
entretanto não foi investigado de fato 
como o instrumento acabou parando 
lá”, lembrou o professor Francisco 
Antonio Cavalcanti. “No meu livro, há 
toda uma busca sobre as origens e a 
manufatura desse cello. É um livro que 
se passa no Brasil, nos Estados Unidos 
e na Itália, cada um deles em um sécu-
los, do XVIII ao XX”, explicou.

Um antigo violoncelo, na posse de 
leigos que nem imaginavam a precio-
sidade que tinham, é adquirido por um 
músico norte-americano que o tocou 
algum tempo em uma orquestra sin-
fônica no Brasil. A partir daí, se inicia, 
com ajuda de um jovem violinista brasi-
leiro que faz estudos de Pós-Graduação 
nos Estados Unidos e, principalmente, 
de sua esposa, que se especializa em 
história da arte, uma busca obstinada 
pela autoria do instrumento.

O restaurador do instrumento é um 
famoso luthier, profissional responsá-
vel pela construção e manutenção de 
instrumentos musicais, que tenta, sem 
sucesso, descobrir algum indício de 
sua origem. A história muda de figura 
quando ele recebe uma tela em que é 
retratada uma camerata, um pequeno 
grupo de instrumentos de orquestra, 
onde são encontradas pistas sobre 
o misterioso violoncelo. O livro traz 
ainda um registro de informações bi-
bliográficas sobre pintores e luthiers 
italianos do século XVIII que criam um 
quadro referencial para o direciona-
mento de uma motivante investigação.

O mistério do cello

André Ricardo Aguiar
escreve sobre o hábito 
da leitura

O potiguar Francisco Cavalcanti se inspirou em um fato real para escrever sua primeira obra de ficção

Cantores participam 
do Tributo a Gonzagão 
na capital

Segundo o autor, o romance faz ele 
respirar de novos ares na produção es-
crita. “Para mim é uma satisfação muito 
grande entrar para o mundo da ficção, 
já que meus livros anteriores são de 
técnicos. É um sonho que realizo, es-
crever um romance com essa história 
instigante que envolve um violoncelo”, 
afirmou Francisco.

Ele revelou que o interesse por 
escrever sobre essa temática se deu 
também por observar o cenário da mú-
sica clássica paraibana. “A história des-
pertou interesse pelo valor do instru-
mento, sua presença logo nesse estado 
e por causa do crescimento da música 
clássica aqui. A Paraíba, no final dos 80, 
recebeu um grande estímulo à música 
clássica por parte da Universidade 
Federal da Paraíba, com a contratação 
de músicos estrangeiros, e do Governo 
do Estado, com o fortalecimento da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba, criada 
na década de 50”, lembrou Francisco.

Esta é sua primeira obra de ficção, 
gênero pelo qual se interessa há bas-
tante tempo, mas só agora pôde dar 
vazão à veia literária. Anteriormente, 
lançou vários livros técnicos, como Tec-
nologia e dependência: o caso do Brasil, 
pela editora Civilização Brasileira, Pla-
nejamento estratégico participativo: 
concepção, implementação e controle 
de estratégias e, recentemente, Êxito 
Profissional: conhecimentos e atitudes, 
ambos pela Editora Senac de São Paulo. 

O prefácio foi escrito pelo profes-
sor potiguar Rucker Bezerra, violinista 
e docente da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, e a capa é de 
Milton Nóbrega. O autor é natural de 
Natal, Rio Grande do Norte, engenhei-
ro mecânico radicado em João Pessoa, 
docente da Universidade Federal da 
Paraíba onde orienta trabalhos acadê-
micos e participou de vários projetos 
de pesquisa com a Universidade de 
Grenoble, França.

A história muda 
de figura quando 
ele recebe uma 
tela em que é 
retratada uma 
camerata, onde são 
encontradas pistas 
sobre o misterioso 
violoncelo
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Vivências

Graças ao meu irmão Flá-
vio Ribeiro, conheci “João Pato”. 
Na verdade, João Pontes – até 
recentemente o presidente 
da Associação dos Amigos do 
Leblon. Para se ter uma breve 
ideia de quem é esse homem, 
cito André Luiz Lacê Lopes, 
autor do livro “Capoeiragem no 
Rio de Janeiro – Sinhozinho e 
Rudolf Hermanny”.

Vou entrar num 
campo polêmico, 
porém não preten-
do me aprofundar 
(deixo isso para os 
historiadores pa-
cientes e admirado-
res da oralidade), 
pois a tal capoeira 
que se revela dentro 
do universo de “João 
Pato”, nada tem de 
influências africa-
nas, mesmo porque 
o seu Mestre era de 
origem francesa e 
o “babado” não era 
caracterizado como ornamen-
tal nem ritual, mas como luta 
marcial, se bem que os nossos 
escravos também a utilizaram 
como arma contra o crime da 
escravidão, ainda hoje dívida 
impagável, cujos herdeiros co-
lonizadores não gostam de falar 
sobre o tema.

Lacê diz textualmente: “João 
Fontes foi um dos melhores, se-
não o melhor aluno do extraordi-
nário Neyder Alves que, lá pelas 
tantas, consagrou-o mestre”. 

Mais adiante diz Lacê: “Valente 
e bom de briga, mas, sobretudo, 
amigo da paz e amante da vida, 
pouco a pouco foi prevalecendo 
no João o seu espírito comuni-
tário”. Enfatiza, ainda, o autor: 
“Vai daí que João Fontes vem 
dividindo seu tempo entre suas 
atividades profissionais e a pre-
sidência do AMA/Leblon”.

Conheci João há três anos – 
numa viagem que 
fiz ao Rio para 
me curar de uma 
depressão (uma 
viagem ao Rio é 
melhor que Rivo-
tril), porém nunca 
consegui enxergá-
lo como um Mes-
tre de Capoeira. 
Ele lembra mais 
um Lord Inglês 
com direito a todo 
rito de boa educa-
ção e cortesia.

Passear com 
ele pelas ruas do 

Leblon é algo complicado para 
os apressados. Um quilômetro 
de caminhada transforma-se 
em dez, dado a quantidade 
de pessoas que o abordam da 
forma mais respeitosa possível. 
Ostenta os seus bem vividos 73 
anos, embora ainda seja capaz 
de escalar um edifício, tal qual o 
Homem Aranha.

João é um sujeito muito “li-
gado”, seu conhecimento ultra-
passa as páginas de uma enci-
clopédia.  Ao passarmos na Rua 

General Urquiza, bem próxima 
a Ataulfo de Paiva, uma espécie 
de passarela do Leblon, pas-
sando em frente ao Pap Acorda, 
sem dúvida o melhor buffet 
daquele nobre bairro, João me 
revela que o seu proprietário é 
um grande amigo de uma per-
sonalidade política de proa, na 
Paraíba. Adentramos o chique 
ambiente e fui apresentado a 
Luis Teixeira.

Seu Luis não é um Lord, 
mas detém o estatuto de Sir. Sua 
polidez pode ser sentida de lon-
ge e foi com a gentileza de um 
cidadão de sua estirpe que me 
tratou no seu recinto comercial. 
Em local privilegiado, sentamos 
a mesa e o papo fluiu durante 
toda tarde. Ele me perguntou se 
eu era amigo da grande auto-
ridade paraibana. Como não 
vendo gato por lebre, respondi: 
Nem se quer mantenho muito 
contato com ele. Simplesmente,  
tenho a honra de trabalhar no 
seu governo.

Porém, apesar da diferença 
de idade, nossas histórias de 
vida iam se encontrando em 
muitas esquinas, de forma que 
a conversa se tornou livre e 
leve. Conversamos como dois 
amigos das antigas e, assim, 
compreendi com propriedade 
porque a grande personalidade 
Paraíba – inevitavelmente tão 
citada – é adepto daquela velha 
frase do Chico: “esqueceram 
uma semente\nalgum canto de 
jardim.” 

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Baú de recortes
E começo por dizer que, de vez em quando, 

me chegam em surtos depoimentos ou pesadelos 
sobre os livros que ainda faltam por ler. Como 
leitura ainda prometida, consigo enganar-me da 
fome de futuro por leitura com um antídoto: lendo 
(ou relendo) livros que me distraem da necessi-
dade de ler livros. Isso está bem passado, até que 
me chega a fase de ter pesadelo pelos livros que, 
por me tomar o tempo fundamental para ler obras 
melhores e mais divertidas. Prefiro, portanto, 
bibliotecas às livrarias. Desse arquivo emparedado 
de estantes posso armar um projeto de leitura que 
me consuma décadas ou milhões de horas em com-
prometer minha saúde, minha vista ou meu tempo 
numa saudável odisséia disfarçada de paranoia. 
Das livrarias, só tenho a lamentar essa mania ter-
rível de aceitar dezenas de caixotes com material 
abusivo e novo, tornando-me meu desejo em cruz, 
por insistir em devorar os novos sabores. Então 
chega finalmente a fase de desejar que os acervos 
definhem, que as editoras abram falências, que os 
escritores desistam e se dediquem à agricultura 
ou bolsa de valores: que parem a máquina enlou-
quecedora das edições adinfinitum para que um 
pobre leitor com mínimos dígitos na conta e com 
tempo de vida muito curto tenha a sensação de ter 
tudo à mão, saudade não-vivida de um tempo em 
que ainda se falava de uma possível invenção da 
literatura.

***
É quase como dizer: necessidades básicas. E o 

são de fato. Tenho como parâmetro as leituras diá-
rias, as visitas aos filmes (revisitas) e uma franca 
alegria de ter música passando perto de mim todo 
dia. E gosto de ter as três coisas muito perto de 
mim. Livros, bem, livros são a minha maior paixão. 
A fundamental, a essencial. Se um dia aderir a um 
meio mais eletrônico para ler, só o futuro pode-
rá dizer. Prefiro e não abrirei mão do papirus. O 
folhear (gosto dessa inter-relação com a folha da 
árvore) ainda é prazer, o tato, o concreto amor ao 
objeto. E convenhamos, tem algo de vivo, de enér-
gico nisso. Não admira que, se me fosse tirado do 
meu cotidiano um dia sequer sem leitura, sentiria 
fome. Só a comida estragada me faz mal. Mas dessa 
eu não padeço... filmes e livros ainda eu tenho o 
poder de escolha. Já a música que disparam na 
direção da gente... quanta indigestão!

***
A experiência de ler Júlio Cortázar é impres-

sionante. O primeiro sintoma ao se deparar com os 
textos do autor de Bestiário é um mal-estar que se 
quer e se busca – como se toda a linguagem fosse 
um mecanismo de espanto e o leitor, um recep-
táculo. Pode-se ler Cortázar de várias maneiras 
– até distraído. Mas em dado momento, enquanto 
pequenos ruídos indicam que se está montando 
uma bomba-relógio ou que um animal pequeno 
está tomando posse do forro do telhado, recebe-se 
a chave do universo particular e este autor espalha 
os arredores dos seus contos por todo o seu espa-
ço e uma a uma, todas as ideias sobre representar 
a realidade como justificativa caem como folhas – e 
nenhum outono será o mesmo.

Júlio Cortázar deveria ser lido dentro de uma 
piscina. Com escafandro. Sua leitura deveria ser 
acompanhada de uma mesinha de chá e um tigre 
pousado ao lado. Ou como amortecedor ante a ge-
ometria paranóica do labirinto. É o primeiro autor 
que eu recomendaria para sentir medo. Medo do 
que pode se abrir no próximo parágrafo, quando 
um personagem deixará de ser o que é, tornando-
se outro, talvez um peixe. Leiam o conto Axolotes e 
entenderão o que falo.

Causa-me imensa tristeza tentar resumir a 
dimensão cortazariana. A rota possível é a leitura 
imediata. Fechem as cortinas, adquira-se uma pol-
trona, pés descalços e olhos atentos. É uma grave 
doença não ler Cortázar.

André 
Ricardo AguiarParaíba é o quinto no Nordeste na competição

O Imperador do Leblon

Passear com ele 
pelas ruas do 
Leblon é algo 
complicado para 
os apressados, 
dada a 
quantidade de 
pessoas que o 
abordam

Artigo

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

Noaldo Ribeiro Jornalista - noaldoribeiro13@gmail.com 

Artigo

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2012

 Paraíba é o quinto estado mais competitivo no 
Nordeste e no país ficou no 16º lugar, igual ao ano 
passado, com nota de 33,0 numa escala de 0 a 100.  
Mas houve um crescimento de 2,8 pontos positivos 
em relação a 2011, enquanto alguns estados nor-
destinos tiveram decréscimo como Maranhão (-3,1 
pontos), Sergipe (-2,5) e Alagoas (-1,3).

É o que mostra estudo realizado pelo 2º ano 
consecutivo pela consultoria britânica EIU (The 
Economist Intelligence Unit) com patrocínio do 
CLP (Centro de Liderança Pública). A PB segundo 
este estudo possui um desempenho moderado no 
Ranking de Competitividade dos Estados Brasilei-
ros. 

O primeiro lugar no Nordeste está com a Bahia 
o segundo com Pernambuco e o terceiro com o 
Ceará. A PB poderia ter um ambiente de negócios 
mais atrativo para investidores de fora principal-
mente em relação ao turismo se tivéssemos um 
melhor aeroporto com voos internacionais, no-
tadamente para o Mercosul. O Porto de Cabedelo 
poderia receber os 40 navios de cruzeiros que 
iniciaram a temporada pela Costa Brasileira, se 
possuísse um terminal de passageiros, um maior 
calado e melhor infraestrutura.

O estudo detectou ainda fraqueza em regula-
ção, tributos e infraestrutura e segurança pública, 
mas indicou melhora em sustentabilidade econô-
mica e detectou a desaceleração da economia bra-
sileira que afetou todos os Estados brasileiros. 

A expectativa é de que com o novo Centro de 

Convenções, o destravamento do Costa do Sol, e a 
busca de investidores estrangeiros principalmente 
das grandes cadeiras hoteleiras, possa tornar a PB 
mais competitiva em 2013.

Neste estudo foram analisados 25 indicadores 
divididos em oito categorias: ambiente político; 
ambiente econômico; regime tributário e regula-
tório; políticas para investimentos estrangeiros; 
recursos humanos; infraestrutura; inovação e sus-
tentabilidade. 

A melhor nota da Paraíba foi alcançada na área 
de políticas públicas para investimentos estrangei-
ros, área em que o índice chegou a 41,7. A média 
nacional chegou a 58,8, enquanto Pernambuco 
surpreendeu com um índice de 70,8 pontos. A 
média geral nacional ficou em 41,5 pontos com a 
PB obtendo 33,0 pontos. O último colocado foi o 
Amapá com 17,7 pontos seguido pelo Piauí com 
22,6 pontos.

Durante a apresentação do ranking a questão 
da segurança pública no país, incluindo a Paraí-
ba foi descrita como um problema “epidêmico”. 
De acordo com o pesquisador responsável pelo 
ranking, Robert Woods, a taxa de cerca de 30 
mortes por cem mil habitantes é “altíssima” na 
comparação com a média mundial, de seis mortes 
a cada cem mil. “Os investidores internacionais 
veem os prós e os contras antes de investirem 
e, certamente, tomam precauções quando a 
questão da segurança não é resolvida”, concluiu 
Woods.



         

Tributo a Luiz Gonzaga chega à 10a edição 
e vai reunir vários artistas em João Pessoa

Música
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Roteiro

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Novo livro de J. K. Rowling vai virar 
série na TV britânica

O livro Morte súbita, de J. K. Rowling,  será trans-
formado em série nas telas da emissora britânica BBC. 
Segundo o porta-voz da emissora pública, o número e 
a duração dos episódios só serão decididos quando o 
processo criativo for iniciado formalmente. O novo livro 
de J.K. Rowling fala de um conflito na fictícia Pagford, um 
povoado situado no Sudoeste da Inglaterra, que surge 
após a morte de um vereador local, cujo posto deve ser 
ocupado com certa urgência. O livro de Rowling já é tido 
como um best-seller no Reino Unido, Estados Unidos, 
Nova Zelândia, Irlanda e Austrália.

Made in Natureza

O setor industrial foi a grande alavanca do crescimento econô-
mico do Brasil, mais precisamente dos Estados do Sul e do Sudeste. 
Depois que o Brasil se livrou de Portugal, que não permitia a nossa 
industrialização, o país começou a dar os primeiros passos nessa 
direção no final do século XIX. De lá para cá, as indústrias foram se 
espalhando pelo país, embora bastante concentradas no Centro/
Sul, e desenhando a face econômica brasileira.

O século XX foi a era da indústria, que gerou milhares de em-
pregos, criou as bases do consumo, mudou a relações de trabalho, 
criou produtos que mudaram o comportamento da sociedade bra-
sileira, deu força ao surgimento dos sindicatos e até ajudou a ele-
ger um presidente da República,Lula, nascido das lutas sindicais no 
ABC Paulista. 

A indústria continua forte no Brasil, apesar dos altos e baixos 
da economia mundial. Pelo porte e pela importância, esse setor ain-
da vai ditar muitas regras e sustentar parte da nossa economia, in-
clusive na manutenção de outra indústria: a da comunicação.

Mais da metade dos 30 maiores anunciantes do Brasil é do 
setor industrial – o último estudo é do Ibope Monitor, referente ao 
ano passado. A Unilever Brasil e a Ambev, por exemplo, ocupam o 
segundo e o terceiro lugares no ranking. Somadas, elas investiram 
1,8 bilhão de reais em mídia. Ficaram atrás apenas de Casas Bahia, 
que sozinha investiu 1,6 bilhão de reais.

Em 2012, o cenário não deve ser muito diferente. As indústrias 
devem continuar no topo dos investimentos. Mas fica cada vez mais 
evidente que três setores, telecomunicações, bancário e varejo, es-
tão cada vez mais fortes. Mas, assim como no setor industrial, as 
grandes empresas continuam concentradas no Sudeste brasileiro. 
E boa parte do restante do país, distante do centro das decisões, as-
sume apenas o papel de consumidor.

Se o Brasil crescer no mesmo ritmo dos últimos 10 anos, nos 
próximos 10 anos o país será a terceira economia mundial, atrás 
apenas da China e dos Estados Unidos. Esta é a opinião do econo-
mista Ricardo Amorim, em recente palestra no Recife. Ou seja, pre-
cisamos pegar essa onda. 

Sem grandes indústrias e sem grandes empresas em número 
suficiente para impulsionar a nossa economia, por razões secula-
res, cabe à Paraíba de hoje continuar apostando principalmente nas 
suas próprias potencialidades.A natureza é o nosso melhor produto 
– tipo exportação. E o turismo será a nossa grande indústria.

Allysson Teotonio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

A Sociedade Interna-
cional de Filmes de Ani-
mação (Annie) anunciou 
a lista dos vencedores da 
40ª edição do prêmio. 
Trata-se do “Oscar das 
animações”. Em 2010, a 
Disney boicotou a pre-
miação, alegando que 
a votação tem furos e é 
injusta. Isso não impediu 
que Valente e Detona Ral-
ph de serem indicadas. Os 
outros longas indicados 
são Hotel Transilvânia, 
A Origem dos Guardiões, 
Frankenweenie, Para Nor-
man, O Gato do Rabino 
e Piratas Pirados! Serão 
premiadas ainda as cate-
gorias Melhor curta-me-
tragem de animação, Me-
lhor animação feita para 
TV, Melhor animação 
para videogame e Melhor 
animação infantil

Sai lista dos
indicados ao “Oscar 
da Animação” 

O thriller A Hora Mais 
Escura (Zero Dark Thirty), 
de Katheryn Bigelow, que 
reconstitui a operação mon-
tada para matar o terrorista 
Osama Bin Laden, foi elei-
to o melhor filme do ano 
pelo New York Film Critics 
Circle. Em 2009, Guerra ao 
Terror, da mesma diretora, 
ganhou o mesmo prêmio e 
acabou levando o Oscar de 
melhor filme. O thriller de 
ação mostra como a Casa 
Branca caçou e eliminou o 
terrorista mais temido dos 
últimos anos, e líder da Al 
Qaeda, Osama Bin Laden, no 
Paquistão em maio de 2011. 
Bigelow repete a parceria 
anterior com o também 
vencedor do Oscar, o ro-
teirista Mark Boal (Guerra 
ao Terror). A Imagem Filmes 
lança o filme por aqui dia 18 
de janeiro de 2013. 

A Hora Mais Escura é 
eleito o melhor filme 
do ano em Nova York

Mídias em destaque

Drops & notas

Cerca de seis horas ao 
som de músicas que fica-
ram eternizadas na voz do 
Rei do Baião. É o que o pú-
blico - e em especial os fãs 
do saudoso artista - terá 
a oportunidade de ouvir 
durante a 10ª Edição do 
“Tributo a Luiz Gonzaga”, 
evento que será realizado 
nesta sexta-feira, a partir 
das 21h, na APCef (anti-
ga boate da Caixa Econô-
mica Federal), localizada 
no bairro Altiplano Cabo 
Branco, em João Pessoa. 
Promovido pelo produtor 
e radialista Orlando Cam-
boim, estarão se apresen-
tando no projeto os mú-
sicos Israel Filho – que 
abrirá o evento – Adelson 
Alves e Ton Oliveira, que 
na ocasião lançará um CD 
em homenagem a Gonza-
gão. 

O produtor Orlando 
Camboim disse para o jor-
nal A União que o objetivo 
do projeto é prestar uma 
homenagem ao cantor e 
compositor pernambuca-
no, enfatizando que o “Lua” 
- como também o artista da 
cidade de Exu era conheci-
do - completaria 100 anos 
no próximo dia 13. “Luiz 
Gonzaga é o maior nome da 
música nordestina, de raiz, 
e um dos grandes artistas 
do país. Foi ele quem mais 
cantou e defendeu a região 
e é a cara do Brasil”, disse 
o radialista se referindo a 
Gonzagão, que morreu no 
dia 2 de agosto de 1989, 
aos 76 anos de idade.

Serviço

Evento: “Tributo a Luiz Gon-
zaga”
Participações: Ton oliveira, 
Adelson viana e israel Filho
Data: Sexta, dia 7
Hora: 21h
Local: APCeF (antiga boate 
da Caixa), Altiplano, em João  
Pessoa
Ingressos: r$ 40 (individual) 
e r$ 200 (mesa para quatro  
pessoas)

Gonzagão será homenageado por Ton Oliveira e outros artistas

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Fotos: Divulgação

Em cartaz

A Saga
Crepúsculo:
Amanhecer
Parte 2

Kristen Stewart e Robert Pattinson no último filme da saga

OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Andrucha Waddington, com Marcelo Adnet, Eduardo 
Sterblitch, Mariana Ximenes. Marco Polo é um 
sujeito bem-humorado, sedutor e manipulador, 
que sempre tenta levar vantagem. Em um de seus 
golpes, ele cruza com Beto um homem tímido e 
inseguro, que acabou de ser rejeitado por sua amada 
Laura, e tem vários problemas com a família. Vendo a 
situação financeira privilegiada de Beto, Marco Polo 
promete conversar com Laura, e tentar convencê-la a 
voltar para o colega. Enquanto isso, ele tira vantagem 
do outro. Mas os planos mudam quando Marco Polo 
conhece esta mulher. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h. Manaíra 4: 13h45, 16h, 18h15 e 30h30. 
Manaíra 4: 12h30, 14h45, 17hh, 19h15 e 21h45. 
Tambiá 4: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

A ORIGEM DOS GUARDIÕES (Rise of the Guardians, 
EUA, 2012). Gênero: Animação. Duração: 97 
min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: Peter 
Ramsey. Papai Noel e o Coelho da Páscoa reúnem 
um grupo de seres folclóricos, como Jack Frost e a 
Fada do Dente, para combater o Bicho-Papão, que 
tenta fazer com que o mundo viva em sombras 
eternas. CinEspaço 3/3D: 10h10, 18h20, 18h40 e 
21h. Manaíra 7: 12h, 14h15, 16h30, 18h45 e 21h. 
Manaíra 8: 13h10, 15h25, 17h55 e 20h20. Tambiá 
1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10. Tambiá 6/3D: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2 (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, EUA, 2012). 
Gênero: Romance. Duração: 117 min. Classificação: 
14 anos. Dublado e legendado. Direção: Bill Cordon, 
com Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Laut-
ner. Após um parto quase fatal, Bella é finalmente 
transformada por Edward e se torna imortal. O bebê, 
que é uma menina chamada Renesmee, irá desenca-
dear uma série de acontecimentos, encaminhando 
tudo para uma sangrenta batalha. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 2: 14h, 16h45, 19h30 
e 22h. Manaíra 3: 13h30, 16h15, 19h e 21h30. 

Manaíra 6: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Tambiá 5: 
14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

AS PALAVRAS (The Words, EUA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Legendado. Direção: Brian Klugman, Lee Sternthal, 
com Bradley Cooper, Olivia Wilde, Dennis Quaid e 
Jeremy Irons. Rory Jasen trabalha em uma editora 
e sonha em ter o seu próprio livro publicado. Um 
dia ele encontra uma pasta com maço de folhas 
amareladas e sente-se rapidamente ligado à 
história. Tomado por um impulso, ele começa a 
transcrever todo o conteúdo para o computador e 
termina publicando seu primeiro livro, que lhe dá 
prêmios e fama. Até que um senhor o encontra e 
conta como as palavras de seu best-seller foram 
escritas. Manaíra 8: 22h30.

M U I T O  A L É M  D O  P E S O  ( B R A ,  2 0 1 2 ) . Gênero: 
Documentário. Duração: 84 min. Classificação: 

Livre. Direção: Estela Renner. Pela primeira vez 
na história da raça humana, crianças apresentam 
sintomas de doenças de adultos. Problemas de 
coração, respiração, depressão e diabetes tipo 2. 
Todos têm em sua base a obesidade. O documen-
tário discute por que 33% das crianças brasileiras 
pesam mais do que deviam. As respostas envolvem 
o governo, os pais, as escolas e a publicidade. Com 
histórias reais e alarmantes, o filme promove uma 
discussão sobre a obesidade infantil no Brasil e no 
mundo. CinEspaço 1: 16h50.

G O N Z A G A ,  D E  PA I  P R A  F I L H O  (BRA,  2012).
Gênero: Drama. Duração: 130 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, 
Chambinho do Acordeon, Land Vieira. A história do 
relacionamento conflituoso entre Luiz Gonzaga, 
cantor de enorme apelo popular conhecido como 
o rei do baião, e seu filho Gonzaguinha, que 
também seguiu a carreira musical, mas que nunca 

foi valorizado como artista pelo pai. Baseado em 
gravações reais feitas entre os dois músicos, o 
filme pretende representar uma homenagem a 
Luiz Gonzaga no centenário de seu nascimento, 
em 2012. CinEspaço 1: 14h20, 18h50 e 21h20. 
Manaíra 1: 12h40, 15h15, 18h e 20h45. Tambiá 
2: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

AT É  Q U E  A  S O RT E  N O S  S E PA R E  (BRA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 104 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Roberto Santucci, com Leandro 
Hassum, Danielle Winitz, Ailton Graça. Tino é um 
pai de família classe média que vê sua vida e seu 
casamento transformados após ganhar na loteria. 
O problema é que ele perde tudo em dez anos de 
uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda 
do vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, 
ele tenta esconder da esposa que está falido. 
Manaíra 8: 13h05 e 18h20. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

Após um parto qua-
se fatal, Bella é finalmente 
transformada por Edward 
e se torna imortal. O bebê, 
que é uma menina chamada 
Renesmee, irá desencadear 
uma série de acontecimen-
tos, encaminhando tudo para 
uma sangrenta batalha.

“Na verdade, todo dia, 
toda semana e todo ano é 
para se lembrar do mes-
tre Luiz Gonzaga, que é a 
maior identidade musical 
do Nordeste e do Brasil”, 
ressaltou, ainda, Orlando 
Camboim, para quem o 
projeto ocorre há 10 anos 
consecutivos, como uma 
forma de manter sempre 
na lembrança o legado do 
Rei do Baião. 

O produtor e radialis-
ta antecipou que o Tributo 
será aberto pelo músico 
pernambucano Israel Fi-
lho, como representante 
do Estado onde Luiz Gon-
zaga nasceu. O artista se 
apresentará até as 23h. 
Depois, subirá ao pal-
co - onde vai permanecer 
até 1h da madrugada - o 
cearense Adelson Viana, 
a quem foi dada a incum-

bência de, na ocasião, 
saudar o Rei do Baião. 
“Ele está, na opinião de 
Dominguinhos, entre os 
cinco maiores sanfoneiros 
de todos os tempos”, res-
saltou Orlando Camboim. 
A terceira atração - repre-
sentando a Paraíba - é Ton 
Oliveira, que, até a s 3h, du-
rante o show, vai lançar o 
CD Ton Oliveira Canta Luiz 
Gonzaga, cujo repertório é 
de músicas de Gonzagão. 
“São cantores e músicos 
de gabarito e, certamente, 
o público vai ficar mara-
vilhado com suas perfor-
mances”, garantiu.   

Além dos shows, o 
público terá a oportuni-
dade para observar uma 
exposição sobre Luiz Gon-
zaga. Orlando Camboim 
informou que integram a 
mostra fotografias do Rei 
do Baião, vinis do artista, 
além de imagens dos fami-
liares e amigos do saudoso 
artista. Ele disse que os in-
teressados podem adquirir 
os ingressos discando para 
o número de celular 8833-
5000.  
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Artes Plásticas

Marcela Tiboni descontextualiza obras famosas na exposição 
Crimes Passionais, que será aberta amanhã em João Pessoa 

É uma característica da artis-
ta-plástica paulista Marcela 
Tiboni usar a arte como 
próprio tema de trabalho. 
Em 2005, ela realizou a 
exposição Habitantes da 
Pintura, em que refletiu so-
bre os pintores como seres 

susceptíveis e obsessivos com a tinta. 
Em outra, Meus Mitos, de 2010, brincou 
com quadros famosos como os de Hugo 
van der Goes para questionar a posição 
dos artistas de hoje diante de técnicas e 
obras do passado.

“Por que são importantes?”, se inda-
gou durante dez anos de estudo.

De amanhã até o final deste ano, ela 
estará expondo em João Pessoa toda 
essa sua visão crítica da pintura em uma 
exposição na Galeria Archidy Picado, 
que fica no Espaço Cultural. Trata-se de 
Crimes Passionais, em que ela se propôs 
subverter a trama de obras consagradas, 
a descontextualizá-las e a colocá-las em 
um espaço de tempo não determinável.

“Não se trata de uma releitura. É 
mais como uma tentativa de entrar 
nessa história, de descontextualizar. Não 
sei se enxergo mais como se a pudesse 
se desenvolver a história ou se pudesse 
fazê-la acontecer em um tempo flutuan-
te, em um tempo que não existe”, disse 
Marcela Tiboni.

A história de Marcela Tibone com 
a arte é curiosa, pois até os 17 anos, 
quando entrou na Faculdade de Artes 
Plásticas, ela nunca esteve em museu. 
Em entrevista ao jornal A União, ela 
revelou que se deparava com obras 
consagradas e não conseguia entender 
porque aquela peça que apresentava a 
ela naquele instante era tão importante, 
assim para a história.

Durante todo o seu curso, sempre 
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Subversão artística

Criações do artista plástica paulista Marcela Tiboni que integram a mostra Crimes Passionais, na qual ela muda o contexto de obras consagradas

 

Amanhã acontece a terceira 
edição do Sarau ao Pôr do Sol, 
realizado pelo Museu de Arte Con-
temporânea  Assis Chateaubriand, 
em Campina Grande. O evento faz 
uma homenagem à escritora parai-
bana Anayde Beiriz e à portuguesa 
Florbela Espanca. Celebrando a obra 
de Clarice Lispector, esta edição do 
sarau recebeu o nome de A Hora da 
Estrela. O evento começa às 18h. 

O sarau será dividido em duas 
partes. A primeira homenageia Anayde 
Beiriz, dirigida pela professora da UEPB 
e poetisa Vitória Lima. Já a segunda 
parte, ficará por conta do professor 
da UEPB Adalberto Teixeira Rodrigues. 
Participam do sarau as poetisas Almira 
Araújo,  Deborah Dantas, Sandra Me-
deiros, Rochelle Melo e Mirtes Waleska, 
que recitarão poemas autorais de ho-
menagem a Florbela Espanca.

No mesmo evento, será rea-
lizado o lançamento em Campina 
Grande da obra 50 Versões de Amor 
e Prazer - 50 Contos Eróticos por 13 

Autoras Brasileiras, livro do professor 
de literatura da UFPB e escritor Rinaldo 
de Fernandes. O livro é composto por 

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com 

teve que conviver com uma disciplina 
de pintura – o que se revelava para ela 
um fracasso, já que não conseguia re-
produzir as técnicas tal como pretendia. 
“Parecia que eu tinha um tremor nas 
mãos que não me deixava fazer o que eu 
pensava”, disse Marcela.

Foi desta inquietação com a pin-
tura que a arte de Marcela Tiboni 
floresceu. Em 2003, o primeiro grande 
trabalho de subversão: a videoperfo-
mance O Grito. Nele, cansada de sua 
relação tumultuosa com a pintura, ela 
expressou toda sua angústia e todo o 
dilema que tinha com a arte. Bebeu 
e vomitou tinta, como se tentasse 
pintar. Gritava: “Por que a pintura 
não grita, por que a pintura não pode 
gritar?”.

“O vídeo me abriu os olhos. A pro-
fessora disse que eu finalmente tinha 
entendido que poderia falar de pintura, 
discutir, dialogar com ela, sem neces-

sariamente fazer uma pintura”, disse 
Marcela Tibone.

“O grito foi  uma tentativa de fazer 
pintura, esse gesto da arte, mais a cor. 
Era isso que eu estava buscando. Falar 
de pintura sem precisar estar em uma 
tela”, completou.

Nos últimos dez anos, ela se debru-
çou sobre a arte europeia e produziu em 
cima destas. O auge desta sua relação foi 
com a exposição Meus Mitos. Depois, seu 
encantamento começou a desmoronar e 
ela então resolveu enterrá-lo em ‘Crimes 
Passionais’.

“Chegou a um ponto em que eu não 
conseguia nem mais olhar. Eu faço o 
paralelo com a foto de um ex-namorado 
que você não consegue mais ver”, disse 
Marcela Tiboni. “’Crimes Passionais’ vem 
finalizar esta relação de dez anos. Era 
uma relação de tanto amor que acabou 
virando de ódio. Então, resolvi terminar 
com uma alusão fictícia, de uma forma 

criminosa, mas passional”, disse.
Agora, a paulista está passeando 

pelas obras brasileiras. “Por quase oito 
meses, não produzi nada. Neste tempo, 
olhei livros de pintura que nunca tinha 
aberto e era coincidentemente de arte 
brasileira. Estava tão envolvida com a 
arte europeia que nunca tinha tocado 
neles. Encontrei o pintor Almeida Júnior, 
que é brasileiro e paulista que nem eu, 
e sua obra me estimulou a voltar a pro-
duzir”, disse.

“É uma tentativa de me encontrar”, 
finalizou.

Crimes Passionais vão ficar em 
exposição até o dia 30 deste mês. A 
mostra é mais uma das contempladas 
pelo Edital de Ocupação da galeria em 
2012 e pode ser vista todos os dias, 
das 8h às 18h. Durante o coquetel de 
abertura, a expositora participará de 
um bate-papo com o público. A entrada 
é gratuita.

uma série de contos produzidos por 13 
escritoras brasileiras, que são: Ana Mi-
randa, Ana Paula Maia, Andréa del Fuego, 

Ana Ferreira, Állex Leilla, Cecilia 
Prada, Heloisa Seixas, Juliana Frank, 
Leila Guenther, Luisa Geisler, Már-
cia Denser, Marilia Arnaud e Tércia 
Montenegro.

O escritor Rinaldo de Fernandes 
é premiado nacionalmente, e é Dou-
tor em Teoria e História Literária pela 
Unicamp, além de professor de lite-
ratura da UFPB. Já publicou diversos 
livros, com destaque para O Perfume 
de Roberta e Rita no Pomar. Também 
já realizou várias coletâneas, como 
O Clarim e a Oração: Cem Anos de 
Os Sertões, Chico Buarque do Brasil: 
Textos Sobre as Canções, o Teatro 
e a Ficção de um Artista Brasileiro e 
Capitu Mandou Flores: Contos para 
Machado de Assis nos Cem Anos de 
sua Morte. 

Também se apresentam hoje 
os apenados e apenadas do Com-
plexo Prisional do Serrotão, de 
Campina Grande, de acordo com os 
postulados da UEPB em relação à 
inclusão social.

O sarau do Museu de Arte Contemporânea Assis Chateabriand chega à terceira edição este ano
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Hemocentro fará coletas de sangue em JP e no interior 
O Hemocentro da Pa-

raíba programou para este 
mês de dezembro a realiza-
ção de onze coletas exter-
nas de sangue. A busca de 
doadores será realizada em 
pontos estratégicos de João 
Pessoa e no interior do Es-
tado.  

De acordo com o cro-
nograma elaborado pelo 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas do Hemocentro, a pri-
meira coleta externa acon-
teceu ontem no Hospital 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena.

A diretora geral do He-
mocentro Sandra Sobreira, 
faz um apelo para que as 
pessoas compareçam aos 
locais aonde acontecerão 
as coletas externas e façam 
a sua doação, pois o  He-
mocentro precisa manter 
o seu estoque de sangue 
regular para atender a de-
manda. 

“Em datas comemora-
tivas do ano sempre faze-
mos campanha para sensi-
bilizar as pessoas sobre a 
importância do ato de doar 
sangue. É um gesto huma-
no, solidário e que ajuda a 
salvar vidas”, destacou San-
dra Sobreira. 

Garantia de estoque
A chefe do Núcleo de 

Ações Estratégicas do He-
mocentro Divane Cabral 
explicou que o principal 
objetivo dessas coletas ex-
ternas de sangue é garantir 
o estoque de sangue prin-
cipalmente nos meses de 
janeiro e dezembro, que 
são considerados os perí-
odos mais críticos, porque 
muitas pessoas viajam  de 
férias e deixam de fazer a 
doação.

A Rede Hemocentro 
da Paraíba é responsável 
por atender 40 hospitais, 
cobrindo 100% dos leitos 
do Sistema Único de Saúde 
e mais os leitos de planos 
de saúde cadastrados. Para 
tanto é composta por uma 
rede de dez hemonúcleos 
distribuídos nos municí-
pios de Guarabira, Picuí, 
Monteiro, Princesa Isabel, 
Patos, Piancó, Itaporanga, 
Cajazeiras, Sousa e Catolé 
do Rocha, além de um re-
gional em Campina Grande.  

A Hemorrede recebe 
em média sete mil doações 
de sangue por mês, o que 
é suficiente para atender a 
demanda dos hospitais pú-
blicos e privados.

FOTO: Divulgação

Só 1,9% da 
população doa

Dados do Ministério da 
Saúde indicam que 1,9% dos 
brasileiros doa sangue regu-
larmente. A taxa está dentro 
do parâmetro de 1% a 3% 
definido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
mas, de acordo com a pasta, 
ainda precisa melhorar.

Para doar sangue é pre-
ciso ter entre 18 e 65 anos, 
pesar mais de 50 quilos e 
comparecer a um Hemocen-
tro com documento com foto 
e válido em todo território 
nacional. Nadson Leandro, 
28 anos, doa sangue para 
ajudar os que mais precisam. 
“Penso bem assim: se eu não 
doar, é menos uma vida que 
poderia estar salvando. Não 
me custa nada tirar um dia de 
trabalho para fazer um gesto 
de amor”, contou o vendedor.

Para Maria da Concei-
ção, 43 anos, toda pessoa 
com a saúde em dia deveria 
doar sangue regularmente. 
Doadora voluntária há mais 
de dez anos, a secretária tam-
bém destacou como maior 
motivador a ajuda ao próxi-
mo. “Deveria existir uma lei 
que obrigasse todo cidadão a 
doar sangue”, cobrou.

O ministério orienta que 
o doador não esteja em je-
jum, tenha dormido pelo me-
nos seis horas e não tenha in-
gerido bebidas alcoólicas nas 
12 horas anteriores à doação. 
É necessário também evitar o 
cigarro por pelo menos duas 
horas e o consumo de ali-
mentos gordurosos nas três 
horas que antecedem a doa-
ção. Não podem doar sangue 
pessoas que tiveram diag-
nóstico de hepatite após os 
10 anos de idade; mulheres 
grávidas ou amamentando; 
pessoas expostas a doenças 
transmissíveis pelo sangue.

Quem pode fazer a doação

Locais de doações

Ter idade entre 16 e 67 anos, 11meses e 29 dias (se for menor de 18 anos é 
necessário autorização do responsável legal)

Pesar acima de 50 quilos.

Ter dormido normalmente nas últimas 24 horas

Estar alimentado, dando intervalo de 2 horas após o almoço.

Evitar alimentos gordurosos na véspera e no dia da doação.

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade.

Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarréia.

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Não estar grávida ou em período de amamentação. A menstruação e o uso  
de pílulas anticoncepcionais não impedem a doação.

Respeitar o intervalo entre as doações que devem ser de dois meses para os 
homens e de três meses para as mulheres. 

Dia 4 – Hospital de Trauma de João Pessoa.

Dia 5 – Sistema Correio de Comunicação.

Dia 6 – Palácio  do Governo.

Dia 7 – Senai – Distrito Industrial de João Pessoa.

Dia 12 – Lagoa do Parque Solon de Lucena.

Dia 15 – Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Miramar.

Dia 19 – Lagoa do Parque Solon de Lucena.

Dia 20 – Na cidade de Sapé

Dia 22 -  Paróquia do Bairro José Américo, em João Pessoa (até o meio dia).

Dia 26 – Hospital Napoleão Laureano.

Dia 29 – Igreja dos Mormos no Bairro  João Paulo II. 

O Ministério da Saúde deu os pri-
meiros passos para aumentar o núme-
ro de doadores regulares de sangue no 
país dos atuais 2% da população para 
3%, patamar recomendado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). Para 
isso, a ideia é aproveitar as ferramentas 
das redes sociais para cadastrar poten-
ciais doadores e direcionar essas pesso-
as aos hemocentros mais próximos. De 
acordo com o ministro Alexandre Padi-
lha, o banco virtual criado pelo ministé-
rio no Facebook, já conta com mais de 
7 mil doadores voluntários e o objetivo 
é dobrar esse número, alcançando 15 
mil até o fim do ano.

“Vamos conectar esse banco virtu-
al com cada hemocentro do país, que 
poderá fazer uma busca ativa dos do-
adores cadastrados. Quando seus es-
toques estiverem reduzindo, o hemo-
centro pode mandar mensagem aos 
doadores para que eles venham doar 
sangue naquela cidade, naquele Esta-
do”, explicou. 

Polos no país
O ministro destacou que o Brasil 

conta com 36 polos de hemocentros e 
mais de 300 hemocentros públicos. Ele 
também ressaltou que os meses de ju-
nho e julho são considerados os mais 
críticos em relação aos estoques de san-
gue, quando são registradas reduções 
de até 25% nas doações.

 “São meses de férias, de inverno 
e de chuva em várias regiões. Nossas 
campanhas em locais abertos também 
ficam comprometidas”, explicou. Pa-
dilha acrescentou que o procedimen-
to é totalmente seguro tanto para os 
doadores quanto para quem recebe 
sangue.  Na verdade, as pessoas costu-
mam associar a necessidade de doação 
apenas à ocorrência de acidentes, mas 
há também pacientes que fazem trata-
mento de câncer e de outras doenças 
em que há necessidade de transfusão o 
tempo todo. Então, é fundamental que 
essa doação ocorra os 365 dias do ano. 
O Ministério da Saúde investiu, no ano 
passado, R$ 380 milhões na rede de 

sangue e hemoderivados no país. Para 
este ano, está previsto investimento no 
valor de R$ 580 milhões.

Demanda
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) chama a atenção para a deman-
da cada vez maior por sangue e hemo-
derivados em todo o mundo – sobretu-
do em países mais desenvolvidos, onde 
sistemas de saúde mais avançados rea-
lizam procedimentos médicos e cirúrgi-
cos de alta complexidade.

“Todos os anos, milhões de pes-
soas contam com a generosidade de 
outras, mas os índices de doação de 
sangue variam consideravelmente e a 
demanda cresce em todo o mundo”, 
alertou a organização em comunica-
do, ao fazer um apelo para que mais 
pessoas doem sangue voluntariamente 
e regularmente. Cerca de 92 milhões 
de doações são feitas todos os anos 
no mundo – a maioria por voluntários. 
Entretanto, desse total, 30 milhões re-
alizam o procedimento uma única vez 
e não retornam aos hemocentros para 
novas doações. Atualmente, apenas 62 
países têm bancos de sangue capazes 
de atender às próprias necessidades.

Pouca oferta
De acordo com a OMS, o aumento 

na expectativa de vida e o consequente 
crescimento de doenças crônicas rela-
cionadas ao avanço da idade exigem 
transfusões de sangue e uso de hemo-
derivados que vão além da oferta exis-
tente. Outro problema é que alguns 
produtos derivados do sangue utiliza-
dos, por exemplo, no tratamento de 
pacientes com câncer, como plaquetas, 
têm durabilidade pequena, cerca de 
cinco dias. 

A OMS destacou que hemorragias 
durante o trabalho de parto ou após 
o parto são a principal causa de morte 
materna em todo o mundo. As hemor-
ragias são responsáveis por mais de 468 
mil mortes todos os anos de um total 
de 1,3 milhão de óbitos provocados por 
acidentes de trânsito.

Redes sociais incentivam os doadores

Doações de sangue são importantes em dezembro e janeiro, meses que apresentam períodos reduzidos nos estoques do Hemocentro



Meio ambiente

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  5 de dezembro de 2012

Multa de R$ 100 mil para a pesca
período de defeso da lagosta

Fiscalizações estão sendo 
feitas por Ibama, Marinha, 
polícias Federal e Militar

As equipes de fiscali-
zação do Ibama já estão em 
campo para acompanhar o 
cumprimento da legislação 
ambiental. Desde o dia 1º 
deste mês está em vigor o 
período de defeso das lagos-
tas vermelhas (Panulirus ar-
gus) e cabo verde (Panulirus 
laevicauda) em todo o Lito-
ral brasileiro. Até a próxima 
sexta-feira estão permitidas 
apenas a comercialização do 
produto já estocado.

As fiscalizações estão 
a cargo do Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis), Marinha, Polícia 
Federal e o apoio dos bata-
lhões da Polícia Militar de 
cada Estado. No caso da Para-
íba, essa fiscalização está sob 
a responsabilidade do Bata-
lhão de Polícia Ambiental. 

As lagostas tornam-se 
vermelhas pela ação do calor, 
que faz com que um pigmen-
to vermelho-alaranjado seja 
liberado dentro da sua casca.

Conforme a Instru-
ção Normativa Ibama n.º 
206/2008, de 1.º de dezem-
bro a 31 de maio de cada 
ano (período de defeso), nas 
águas sob jurisdição brasilei-
ra, é proibida a pesca dessas 
espécies bem como o trans-
porte, a estocagem, o benefi-
ciamento, a industrialização 
e a comercialização de qual-
quer volume de lagostas ver-
melhas e cabo verde que não 

passe livre para os 
deficientes físicos

Brasília - O Ministério dos Trans-
portes publicou ontem as regras que 
as pessoas com deficiência deverão 
seguir para obter o passe livre em 
viagens interestaduais rodoviárias, 
aquaviárias e ferroviárias. De acordo 
com a Portaria n° 261, publicada no 
Diário Oficial da União, os beneficiários 
deverão apresentar comprovação de 
que têm renda familiar inferior a um 
salário mínimo por pessoa.

O requerimento da carteira que 
dá direito ao passe livre deverá ser 
feito ao Ministério dos Transportes, 
que disponibilizou um modelo de for-
mulário pela internet, no site www.
transportes.gov.br. Os pedidos po-
derão ser feitos pelo correio, para a 
Caixa Postal 9.600, CEP 70.040-976, 
Brasília – Distrito Federal. Também 
podem se enviadas dúvidas e suges-
tões para esse endereço.

Os interessados no benefício 
deverão enviar a comprovação de renda, 
a cópia do documento de identidade e 
um atestado original assinado por dois 
profissionais da área de saúde, sendo 
ao menos um médico. A documentação 
incompleta não desclassifica o pedido, 
mas os requerentes terão prazo de 20 
dias para enviar o que ficou faltando. 
Os beneficiários receberão uma carteira 
com validade de três anos, que deverá 
ser renovada com os mesmos docu-
mentos ao término do prazo.

As empresas serão obrigadas 
a reservar dois lugares para pessoas 
com deficiência e os beneficiários 
deverão ter preferência na compra 
até três horas antes do horário da 
partida. Eles devem se dirigir aos 
pontos de venda, também com essa 
antecedência, para obter a Autoriza-
ção de Viagem de Passe Livre, sem a 
qual não poderão viajar mesmo com 
a carteira do benefício. A autorização 
terá duas vias e será o instrumento 
usado pelas agências reguladoras 
para fiscalizar o respeito ao benefício.

Cardoso Filho
josecardosofilho@ gmail.com
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desemprego cai e 
rendimento aumenta

Rio de Janeiro – As taxas de 
informalidade e de desocupação no 
Brasil estão caindo, e o nível de ati-
vidade e do rendimento aumentando. 
É o que mostra o boletim Mercado 
de Trabalho – Conjuntura e Análi-
se, divulgado ontem pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea). A análise é baseada nos da-
dos da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) do terceiro 
trimestre de 2012, feita nas regiões 
metropolitanas de Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e Porto Alegre.

A taxa de desemprego caiu 
menos que o esperado, mas mostra 
continuidade de queda ao longo do 
ano, interrompida apenas em junho. 
Com isso, a média do período ficou 
em 5,4%, a menor da série histórica, 
e 0,6% abaixo em comparação a do 
terceiro trimestre de 2011. A queda 
no desemprego foi verificada em todas 
as regiões metropolitanas pesquisa-
das, com destaque para Salvador, com 
diminuição de 2,8 pontos percentuais, 
e Porto Alegre, que reduziu a deso-
cupação em 1,3 ponto percentual. O 
número de pessoas ocupadas chegou 
a 22,9 milhões no período, com pico de 
23,2 milhões em setembro.

A taxa de informalidade perma-
neceu estável de setembro para outu-
bro, ficando em 33,8% da população 
ocupada no período, o que representa 
queda de 0,9 ponto percentual em 
relação ao terceiro trimestre de 2011.

O rendimento médio real subiu 
para 2,5%, chegando ao valor de R$ 
1.758,52. O mais alto da série his-
tórica foi verificado em março deste 
ano, quando alcançou R$ 1.778,59. 
No grupo de trabalhadores sem car-
teira assinada, os ganhos subiram 
para 5,8%.

Prato de lagosta só pode ser oferecido aos clientes pelos restaurantes mediante a apresentação da declaração de estoque

seja oriundo de estoques de-
clarados antes do início do pe-
ríodo de proibição da pesca.

Penalidades
De acordo com o su-

perintendente do Ibama na 
Paraíba, Bruno Eloy Faro 
Dunda, aos infratores serão 
aplicadas as penalidades pre-
vistas na Lei n.º 9.605/1998, 
e no Decreto n.º 6.514/2008, 
com multa de R$ 700 a R$ 
100 mil e acréscimo de R$ 
20 por quilograma ou fração 
do produto da pescaria. As 

mesmas penalidades podem 
ser aplicadas a quem deixar 
de apresentar declaração de 
estoque.

Os pescadores profis-
sionais obrigados ao cum-
primento do defeso e de-
vidamente cadastrados no 
Ministério da Pesca e Aquicul-
tura têm direito a receber se-
guro- desemprego no valor de 
um salário-mínimo por mês. 

Os demais pescadores 
também deverão observar a 
legislação ambiental e o cum-
primento do defeso da lagos-

ta, cujo objetivo é preservar 
os estoques pesqueiros. O 
respeito ao período de proi-
bição da pesca é essencial 
para que as lagostas possam 
se reproduzir, mantendo sua 
população, que representa 
um importante recurso na-
tural e econômico na região 
Nordeste.

O Ibama também apela 
aos consumidores, para que 
adquiram ou consumam o 
crustáceo somente em esta-
belecimentos que fizeram a 
declaração de estoque, exi-

gindo a emissão de nota fis-
cal, procedimento que auxilia 
o órgão ambiental a controlar 
os estoques declarados.

Para mais informações, 
contatar a Divisão de Prote-
ção Ambiental do Ibama (Di-
pram) na Paraíba pelo tele-
fone: 3198 0838. Denúncias 
sobre o não cumprimento da 
proibição e da comercializa-
ção da lagosta poderão ser 
encaminhadas por meio de 
ligação gratuita para a Ouvi-
doria do Ibama - Linha Verde: 
0800 61 8080.

Rio de Janeiro – O Ministério da 
Pesca e Aquicultura deve concluir, 
até o final deste ano, um plano na-
cional de prevenção e repressão à 
atividade pesqueira ilegal no país, 
segundo informou o ministro Mar-
celo Crivella.

Segundo Crivella, o texto ainda 
está sendo preparado em parceria 
com órgãos como o Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), a Polícia 
Federal, a Marinha e autoridades am-
bientais estaduais.

“Andando pelo Brasil, pelas co-
lônias de pesca, todos se queixam da 
pesca ilegal. A pesca da lagosta, por 
exemplo, neste ano não está nada 

boa. Eles reclamam que, durante o 
defeso (período de reprodução das 
espécies, em que a atividade é proi-
bida), existe a pesca ilegal. E mesmo 
agora, durante a pesca, eles colocam 
suas gaiolas e aí vai outro pescador, 
com um compressor, e rouba a lagos-
ta”, disse Crivella.

Uma das propostas do plano é 
identificar as áreas onde mais ocor-
re a pesca ilegal. “Em muitos locais 
inclusive há o uso de dinamites na 
pesca. Precisamos saber, por exem-
plo, de onde vem essa bomba. Para 
isso, precisamos da ajuda de órgãos 
como o Exército, que fiscaliza os 
explosivos. Uma ação conjunta vai 
nos dar, com certeza, a segurança 
de que a pesca no Brasil só será pra-
ticada legalmente”, acrescentou o 
ministro.

Plano vai reprimir captura ilegal

Brasília - O Ministério da Pesca e 
Aquicultura quer estimular a organi-
zação de pescadores artesanais para 
que eles melhorem a renda e aju-
dem no combate à pesca predatória. 
O pescador vende muito barato seu 
produto por não ter condições de ar-
mazená-lo. O produto é vendido a 
preço alto na ponta, porque a cadeia 
da pesca tem alto nível de interme-
diação.

Essas ações são importantes para 
frear o processo de extinção de es-
pécies de peixes e, para isso, o país 
precisa criar bancos genéticos com a 
finalidade de repovoar os rios e la-
goas. Há 37 espécies em processo de 
extinção que deverão ser priorizadas 

nos programas do ministério, segun-
do ele.

empréstimo
As 45 mil marisqueiras – mulheres 

que pescam siri e caranguejo nos man-
gues – vão poder tomar empréstimo 
de R$ 2,5 mil dentro do Plano Safra 
para a pesca. Assim, elas vão poder 
comprar fogão e panelas e cozinhar 
seu pescado para vender pronto.

O Ministério da Pesca pretende 
também estimular os pescadores a 
obter a carteira de pescador nas su-
perintendências regionais. A carteira 
tem chip e será uma forma de eles 
serem conhecidos e ajudados pelo 
governo.

Incentivo para os pescadores

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Brasília – Além da de-
soneração da folha de paga-
mento da construção civil, 
anunciada ontem, o gover-
no prepara mais medidas 
de estímulo à economia. O 
ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, disse há pouco que 
o governo pretende lançar, 
nos próximos dias, um novo 
pacote para estimular os in-
vestimentos.

O ministro confirmou as 
medidas adicionais ao sair 
de audiência de quatro ho-
ras na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Se-
nado. Ele informou apenas 
que as medidas sairão ainda 
nesta semana, mas evitou 
antecipar quaisquer ações 
do governo. Mantega não 
respondeu se o pacote trará 
a prorrogação do Reintegra e 
do Programa de Sustentação 
do Investimento (PSI), que 
acabarão no fim do ano.

O Reintegra é um regime 
especial para as empresas 
exportadoras por meio do 
qual as empresas que ven-
dem para fora do país têm di-
reito à devolução automática 
de até 3% do valor da mer-
cadoria referentes a tributos 
federais cobrados ao longo 
da cadeia produtiva. O PSI é 
uma linha especial de crédi-
to do BNDES que financia a 

compra de bens de capital 
(equipamentos usados na 
produção) e investimentos 
em pesquisa e inovação.

Mantega anunciou pela 
manhã que o governo preten-
de incluir o setor de constru-
ção civil no programa especial 
de desoneração da folha de 
pagamentos. Nesse modelo, 
os empregadores recolhem 
para a Previdência Social 2% 
sobre o faturamento, em vez 
de repassarem 20% sobre a 
folha de pagamento.

De acordo com o minis-
tro, as empresas de cons-
trução passarão a recolher 
R$ 3 bilhões para o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) por ano, em vez dos 
R$ 6 bilhões atuais. Para 
Mantega, a medida não pre-
judicará as contas da Previ-
dência Social porque os em-
pregadores contratarão mais 
trabalhadores com carteira 
assinada, o que estimulará a 
arrecadação previdenciária.

O ministro também ne-
gou notícias veiculadas on-
tem na imprensa informando 
que o governo teria aprova-
do um reajuste de 10% no 
preço da gasolina a ser anun-
ciado ainda esta semana. 
“Não haverá aumento, que 
eu saiba. A Petrobras não me 
informou nada. Como sou 
presidente do Conselho de 
Administração, se ela não me 
informar”, disse Mantega.

Governo prepara mais 
medidas de estímulo

eCoNoMIa NaCIoNal

Daniel Lima e Wellton Máximo
Da Agência Brasil
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Empregos
Portal do MTE oferece vagas em todo o país

 O Portal Mais Emprego oferece 
mais de mil vagas de emprego com 
registro em carteira em todo o país. 
São várias oportunidades, como re-
positor de mercadorias, pedreiro, 
motorista de caminhão, servente de 
obras, operador de telemarketing e 
até montador de filmes. O trabalha-
dor pode se candidatar por meio do 
site do Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE). 

Por Estado, São Paulo concen-
tra o maior número de postos, com 
61.473 oportunidades, em seguida 
vem o Paraná, com  20.192 empre-
gos, e o Rio de Janeiro, com  18.522 
vagas.

As oportunidades são informa-
das pelos empregadores semanal-
mente ao MTE. Após a realização de 
um cadastro no site do Ministério, o 
trabalhador pode consultar pela in-
ternet o local e o tipo da vaga de seu 
interesse. O objetivo é oferecer um 
serviço de utilidade pública à socie-
dade.

As vagas representam aproxi-
madamente o número de ofertas 
existentes no Brasil. Por se tratar de 
um sistema online, a quantidade de 
oportunidades pode variar, pois tam-
bém estão disponíveis nos postos do 
Sistema Nacional do Emprego (Sine).

FOTO: Divulgação

Trabalhador já pode solicitar carteira informatizada
Trabalhadores de todo o país 

já podem solicitar a nova Carteira 
de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) informatizada. Com mais 
segurança, o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) implementou em 
todo o Brasil o processo, que teve 
início em São Paulo, de informatiza-
ção do documento. 

O objetivo das mudanças é difi-
cultar rasuras e evitar fraudes con-
tra o Seguro-Desemprego, Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e os benefícios previdenci-

ários. “Com a nova carteira, iremos 
inibir as fraudes e isso será um ga-
nho para o trabalhador. O Estado 
também sai ganhando com a redu-
ção dos custos”, explica Francisco 
Gomes dos Santos, coordenador de 
Identificação e Registro Profissional 
do MTE. 

O novo documento tem capa 
azul em material sintético mais re-
sistente que o usado no modelo an-
terior, é confeccionado em papel de 
segurança e traz plástico autoadesi-
vo inviolável que protege as infor-

mações relacionadas à identificação 
profissional e à qualificação civil do 
indivíduo – os dados mais visados 
por falsificadores. Todas as informa-
ções pessoais do trabalhador e sua 
fotografia são impressas na carteira 
no momento da emissão. Na cartei-
ra manual (antiga), as informações 
eram preenchidas à mão.

No primeiro semestre, as Su-
perintendências Regionais do Tra-
balho e Emprego (SRTEs) emitiram 
mais de 1,9 milhão de carteiras pro-
fissionais informatizadas.

Emissão
Além da segurança, a informati-

zação facilita a identificação dos tra-
balhadores por meio de uma base 
única de dados. Em caso de extravio 
do documento, o trabalhador pode-
rá pedir uma nova via em qualquer 
posto do MTE, em qualquer unidade 
da Federação.

Maior emissor de carteiras de 
trabalho, São Paulo já expediu 150 
mil documentos em setembro. No 
Estado, foram mapeadas 26 cidades 
para receber a carteira informatiza-

da nos próximos meses.
Dez estados já emitem exclu-

sivamente as carteiras informati-
zadas. Em junho de 2012, o desta-
que com 100% de emissão foi para 
Bahia, com 238.167 novas carteiras; 
seguida do Rio Grande do Sul, com 
179.997; e Santa Catarina, com 
112.906. 

Em cinco estados, a emissão 
de carteiras informatizadas é maior 
que a manual, destaque para Minas 
Gerais, com 93%; e Espírito Santo, 
com 80%.

Brasília – O Governo Federal quer 
ampliar a conscientização sobre as pu-
nições a agressores de mulheres no 
país, mobilizando empresas e orga-
nizações da sociedade civil para aler-
tarem os funcionários, clientes e for-
necedores com ações específicas. Com 
esse objetivo, já está em ação a segun-
da fase da campanha Compromisso e 
Atitude: Lei Maria da Penha- A Lei É 
Mais Forte.

De acordo com a ministra-chefe 
da Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República, 
Eleonora Menicucci, a ação integra os 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Vio-

lência contra as Mulheres, iniciados 
no dia 25 de novembro, quando foi 
lembrado o Dia Internacional da Não 
Violência contra a Mulher.

A ministra recordou que na pri-
meira etapa da campanha, lançada 
em agosto, o governo firmou parce-
rias com o Judiciário para combater 
a impunidade nos casos de violência 
contra a mulher, dando mais celerida-
de aos processos e julgamentos de as-
sassinos e estupradores.

“Estamos lançando a segunda 
fase da campanha, para [contribuir 
com] a mudança de cultura e compor-
tamento em nosso país e no mundo. 
Só assim é possível eliminar todas as 
formas de violência contra a mulher”, 
disse, ao formalizar  uma parceria da 

secretaria com o Instituto Avon, pri-
meira empresa a aderir oficialmente à 
campanha, durante o 2º Encontro de 
Parceria Global pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher.

Trabalho de conscientização
Durante o evento, a secretária 

de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres da secretaria, Aparecida 
Gonçalves, enfatizou que a intenção 
da mobilização é conscientizar todos 
os brasileiros sobre a responsabilidade 
no combate a esse tipo de violência.

“Compreender que há punição 
para os agressores ajuda a prevenir, 
porque quem faria achando que não 
teria consequência, deixa de fazer. Pre-
cisamos que a população entenda que 

a solução não depende só do Estado, 
mas de todos os brasileiros, que devem 
ter olhar atento para proteger [as mu-
lheres] e denunciar [os agressores]”, 
disse, acrescentando que outras em-
presas já sinalizaram interesse em ade-
rir à campanha, entre elas a Petrobras.

De acordo com a pasta, desde 
o lançamento do Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher, em agosto de 2007, houve 
aumento de 161% no número de ser-
viços especializados, como delegacias 
de atendimento à mulher, centros de 
referência, casas-abrigo, além de jui-
zados e varas de violência contra a 
mulher. Organizações de defesa dos 
direitos da mulher avaliam que a es-
trutura ainda é insuficiente no país.

Governo lança campanha para empresas 
alertarem sobre violência contra a mulher
Thais Leitão
Da Agência Brasil

Para se inscrever no Portal 
Mais Emprego e acessar o 
serviço de intermediação de 

mão de obra, o trabalhador precisa 
ter, no mínimo, 14 anos de idade, 
informar o e-mail e o PIS/Pasep, 
o Número de Identificação Social 
e o Número de Identificação do 
Trabalhador (NIS/NIT), o CPF, o re-
gistro civil e a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS). Além 
de ajudar a encontrar uma vaga, 
o sistema permite aos inscritos 
vantagens como a impressão do 
currículo profissional.

Saiba mais

Após realizar um 
cadastro no site 
do Ministério do 
Trabalho, a pessoa 
pode consultar pela 
internet o local e o 
tipo de vaga de seu 
interesse

Postos de trabalho



Saudades
MUITA EMOÇÃO, ontem, no sepultamento 

do estimado Roberto Lira, um bom amigo que, 
durante muitos anos, foi nosso parceiro nas 
festas que realizamos com música de qualidade. 

Mais emoção, quando a pedido de sua es-
posa Valéria, esta colunista colocou sobre seu 
caixão a tão querida gaita que tanto nos encan-
tou com o seu repertório de bom gosto musical.

FOTO: Evandro Pereira

Troféu São Benedito
A ALTA GASTRONOMIA francesa será o desta-

que do jantar do Clube do Gourmet da Paraíba, hoje, 
no restaurante A França na Filipeia, localizado na Av. 
Esperança, em Manaíra.

O cardápio será assinado pelo chef Lázaro Luís, 
estagiário do famoso Paul Bocuse e, na ocasião, o 
presidente da entidade, maítre Heleno Araújo, fará a 
entrega do Troféu São Benedito que todos os anos é 
outorgado a personalidades que contribuíram para o 
engrandecimento da gastronomia na Paraíba.

Alegria, alegria: o editor William Costa e o superintendente Fernando Moura com a valorosa equipe 
da redação de A União na confraternização natalina do jornal

Médicos Laurence César de 
Souza e Iracema de Sena 
Xavier, empresários Antônio 
Cabral Sobrinho, Antônio 
Ramos, Sônia Santos, Giulio 
Orsini, engenheiro Hector 
Omezzali, secretária 
executiva Rosário Hen-
riques de Paiva Oliveira, 
escritora Adylla Rabelo, 
advogado Alexandre 
Magno Franco de Aguiar, 
Everaldo Brasil.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A violência, seja qual 
for a maneira como ela 
se manifesta, é sempre 
uma derrota”

“A violência às vezes é 
necessária, mas a meus
olhos não há grandeza
senão na doçura”

JEAN-PAUL SARTRE SIMONE WEIL

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Para deixar as mulheres mais 
bonitas e com a cara do verão, a Na-
tura lançou a coleção Aquarela Renda 
Sol, que é uma verdadeira celebração 
de cores, com tons e sobretons que 
iluminam a mulher.
    A Renda Sol, também conhe-
cida por Renda Tenerife, é uma das 
formas de tecelagem de renda mais 
antigas do mundo, caracterizada por 
motivos circulares, tecidos sobre 
uma trama radial.

Zum Zum Zum
   Amanhã, no Teatro Lima Penante, haverá um recital poético e musical 
beneficente para ajudar a oboísta Eva Tavares a participar do Festival de Música 
de Santa Catarina. O ingresso custará R$10,00 e haverá apresentações de vários 
artistas colaboradores da causa beneficente.

   Casam-se no próximo dia 15 o músico Max Serrano e a arquiteta 
Anne Laressa Pessoa, filha do estimado jornalista Pessoa Júnior. 

   O colunista social Abelardo Jurema promove no próximo domingo a 
Feijoada da Amizade na área verde do Tropical Hotel Tambaú. A animação musical 
será das bandas Patusco e Black Tie.

Naná Garcez e Iamina Braga no Salão Veneza da Maison Blu´nelle

FOTO Goretti Zenaide

Presenças bacanas de José William Montenegro Leal e Graça na 
festa do Sinduscon

Atletismo
A CAPITAL PARAIBANA  está abrigando 400 atletas 

que participam, até amanhã, das disputas de Atletismo 
dos Jogos Sul-Americanos Escolares. 

O evento, que acontece na pista de atletismo da 
UFPB, é organizado pela Confederação Sul-Americana de 
Desportos Escolares com apoio do Ministério do Esporte 
e do Governo do Estado.

Artes para o século XXI
ATÉ ESTA SEXTA-FEIRA está sendo realizado em 

João Pessoa o II EBAS - Encontro Brasileiro de Artes Para 
o Século XXI, denominado “Conexões Visuais e Transdis-
ciplinaridade”. 

O evento, que está homenageando o artista plástico 
paraibano Hermano José, acontece na sala de concerto 
“Radegundis Feitosa”, localizada na UFPB.

   A empresária Fátima Lisboa Lopes avisando que nas prateleiras da 
Calzature estão ótimas opções para as festas de final de ano, seja na praia 
ou nos salões.

Cantata de Natal
ACONTECE HOJE, a partir das 18h a tradicional 

Cantata de Natal promovida pelo Centro Universitário de 
João Pessoa, com a participação do Coral do Unipê, cujo 
ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível 
ou um brinquedo para a campanha Natal Pela Vida.

O evento será realizado na Passarela das Pedras, em 
frente à Reitoria e terá participação especial do grupo 
de dança “Saltarello” que fará a coreografia “Fusão das 
Artes”.

A ARTISTA 
PLÁSTICA e escritora 
itabaianense Jandira 
Lucena está participan-
do da coletânea “Outros 
Olhares na literatura 
paraibana”, que será 
lançada no próximo dia 
14 no Sebo Cultural, em 
João Pessoa.

Com o trabalho 
“Sensações”, a escritora 
de Itabaiana, focaliza a 
poesia de Violeta For-
miga, poeta paraibana 
assassinada na década de 
90 na capital paraibana.

Sensações

Festejos

ALEGRIA E 
DESCONTRAÇÃO não 
faltaram na confra-
ternização natalina do 
jornal A União, realiza-
da na Casa da Feijoada, 
no bairro do Altiplano.

O evento, sob o 
comando de Fernando 
Moura, Gilson Renato 
e Albiege Fernandes, 
teve comes e bebes, 
brincadeira do Amigo 
da Onça e sorteio de 
brindes, além de músi-
ca com vários artistas.
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Gilson Renato e seu neto, Aparecida Ramos, Cleane Costa, esta colunista, Martinho Moreira Franco, 
Fernando Moura, Albiege Fernandes, Agnaldo Almeida e Geovaldo Carvalho

Moda filantrópica
NO PRÓXIMO DOMINGO acontece em João 

Pessoa o Pop Day, evento que vai reunir 25 lojistas 
de roupas e acessórios, desfiles produzidos pelos 
alunos de Design de Moda do Unipê, bate-papo so-
bre moda, através do Café com Moda, blogueiros e 
sorteios de looks.

O evento é em parceria com a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer e será realizado no Tropical Hotel 
Tambaú, das 13h às 18h30.

Cinema no fim de semana
O PROJETO ESTACINE, da Estação Cabo Branco, 

anuncia para este sábado a exibição do filme de Stan-
ley Kubrick, “Laranja Mecânica”. O filme é baseado na 
obra de Anthony Burgess sobre um garoto de 18 anos, 
é chocante e violento, porém nos remete a reflexões 
sobre a violência do mundo que vivemos. 

No domingo, o Estacine exibe “Em busca do ouro”, 
com o genial Charles Chaplin.

Cursos de idiomas
ESTÃO ABERTAS  as inscrições para novas turmas 

dos Cursos de Idiomas da Cooperativa Cultural Univer-
sitária da Paraíba, cujas aulas começarão em fevereiro. 

As turmas são para inglês básico, espanhol, alemão, 
francês, italiano, português para concurso e português 
para elaboração de projeto e raciocínio lógico.

FOTO Goretti Zenaide
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Mais de 120 mulheres 
foram assassinadas 
este ano na Paraíba
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Polícia define plano de segurança
final de ano

As Polícias Civil e Militar 
já definiram seus esquemas 
de segurança para o final do 
ano, onde aumenta o movi-
mento dos consumidores em 
lojas e supermercados. Se-
gundo o comandante-geral 
da Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euller de Assis Cha-
ves, todo o efetivo será dis-
ponibilizado nos 223 muni-
cípios da Paraíba.

A segurança dos pesso-
enses está garantida durante 
o Réveillon. Segundo infor-
mou a Gerência Executiva de 
Polícia Civil Metropolitana, 
uma delegacia móvel para o 

Todo o efetivo da PC e 
PM serão disponibilizados 
nos 223 municípios da PB

Marcos Tadeu
mtlao@gmail.com

Nádya Araújo
Especial para A União

registro de ocorrências vai 
funcionar nas proximidades 
do Busto de Tamandaré, no 
final da Avenida Epitácio Pes-
soa. Além da delegacia, a fes-
ta também terá o reforço de 
1.200 policiais militares, que 
efetuarão o policiamento nas 
modalidades a pé, Cavala-
ria, Rotam, Choque, BPTran, 
Canil, Ciclopatrulha, Rádio 
Patrulha e atendimento aos 
turistas.

Na capital e Região Me-
tropolitana, as delegacias 
que estarão abertas em regi-
me de plantão 24 horas são: 
1ª DD (Cruz das Armas); 5ª 
DD (Bayeux); 6ª DD (Santa 
Rita); 7ª DD (Cabedelo); 9ª 
DD (Mangabeira); e 10ª DD 
(Tambaú), além das especia-
lizadas da Mulher e de In-
fância e Juventude (em João 
Pessoa). A 10ª Delegacia e a 

Delegacia de Atendimento 
ao Turista (Deatur), em Tam-
baú, além da 7ª Delegacia, em 
Cabedelo, vão funcionar nor-
malmente.

A população contará ain-
da com os serviços da Dele-
gacia Online, pelo endereço 
eletrônico www.delegaciaon-
line.pb.gov.br, ou pela página 
na interna da Secretaria de 
Estado da Segurança e da De-
fesa Social (Seds), no Portal 
do Governo do Estado (www.
paraiba.pb.gov.br). Tem ain-
da o 197 (disque-denúncia 
da Polícia Civil).

Policiamento 
O secretário de Segurança 

e Defesa Social, Cláudio Lima, 
disse que estará pessoalmen-
te comandando os policiais 
civis e militares  nos locais 
onde ocorrerão os eventos. 

“Estarei também na Região 
Metropolitana, onde estamos 
disponibilizando mil homens 
para garantir a segurança da 
população”, disse. Ele lembrou 
que as pessoas devem evitar 
levar joias ou objetos de valor 
e andar sempre em grupo, es-
colhendo locais claros e de fá-
cil acesso. “Outro ponto impor-
tante; se for beber é melhor ir 
de táxi”, ressaltou.

Já o esquema de segu-
rança do Corpo de Bombei-
ros para o Réveillon de João 
Pessoa vai contar com um 
posto de comando instalado 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
dez postos de guarda-vidas 
(para prevenção e salvamen-
to aquático), duas viaturas 
de combate a incêndio e três 
viaturas de resgate para aten-
dimento pré-hospitalar, com 
duas motocicletas de apoio.

FoToS: Marcos Russo

Quem estiver in-
teressado em comer-
cializar seus produtos 
nos festejos de final 
de ano de 2012 devem 
procurar  entre os dias 
10 e 14 de dezembro, a 
Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP), por meio 
da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
(Sedurb), para se ins-
crever como ambulan-
tes para o Concerto de 
Natal e o Réveillon, em 
dezembro deste ano, 
e também na Estação 
do Som, evento que 
ocorrerá em janeiro de 
2013.

As inscrições po-
dem ser feitas por co-
merciantes cadastrados 
na PMJP. Será necessá-
rio ainda o pagamen-
to da taxa de uso do 
solo público no ato do 
registro. As inscrições 
poderão ser efetua-
das na sede da Sedurb, 
localizada no Centro 
Administrativo Muni-
cipal (CAM), no bairro 
de Água Fria, das 9h às 
11h e das 14h às 16h.

As pessoas inte-
ressadas devem levar 
originais e cópias do 
RG e CPF, crachá do 
Réveillon 2012, com-
provante de residência 
atualizado e certidão 
negativa de tributos 
municipais. Após as ins-
crições, a Sedurb reali-
zará um sorteio, no dia 
27 de dezembro, às 9h, 
para a ocupação das 
áreas comerciais.

O sorteio para de-
finir os comerciantes 
que irão trabalhar nes-
ses eventos é uma for-
ma democrática ado-
tada pela Sedurb para 
não haver injustiças.

A prefeitura de 
João Pessoa vai ado-
tar o mesmo esquema 
do ano passado para o 
réveillon de 2012. A in-
formação é do secretá-
rio de Desenvolvimento 
Urbano, Lucius Fabiani 

de Vasconcelos Souza, 
acrescentando que o 
esquema de organiza-
ção da orla vem sendo 
usado desde 2009 e 
vem dando certo.

Ele explicou que 
todo o comércio am-
bulante vai ser retira-
do das avenidas Cabo 
Brando e Almirante 
Tamandaré e instalado 
numa grande praça da 
alimentação no final 
da Avenida Epitácio 
Pessoa e em ilhas em 
locais pré-determina-
dos na orla.

avenidas livres
O secretário expli-

cou que os ambulantes 
vão ser retirados da orla 
e as avenidas vão ficar 
livres para os pedestres. 
Os ambulantes que tra-
balham com alimentos 
como churrasquinho, 
milho verde, batata-fri-
ta e similares vão ficar 
nas ilhas e a intenção é 
evitar a ocorrência de 
algum acidente com 
água ou óleo quente e 
com fogo.

Já os ambulantes 
que trabalham com 
cervejas, refrigerantes 
e água, vão ficar no 
lado oposto da calça-
dinha. As ruas trans-
versais à orla vão ser 
usadas pela polícia e as 
equipes de socorro em 
casos de emergência.

O secretário ressal-
tou que o réveillon de 
João Pessoa se tornou 
uma referência, obser-
vando que a cidade de-
verá receber dezenas 
de turistas para a pas-
sagem de ano. Lucius 
informou que o palco 
principal vai ficar no 
Busto Almirante Ta-
mandaré e não vai ser 
permitida a instalação 
de barracas em cima da 
vegetação que protege 
as dunas de areia e as 
demais áreas vão ficar 
livres para as pessoas 
se instalarem. (MT)

Cadastro de ambulantes

A orla da capital é co-
nhecida como um lugar de 
lazer. São inúmeras pessoas 
que transitam por ela todos 
os dias para fazer exercícios, 
conversar, ou simplesmente 
caminhar por sua extensão.  O 
clima agradável, originado pe-
las sombras dos coqueiros e o 
vento refrescante é uma atra-
ção a mais para quem vai con-
templar as belezas naturais do 
mar e os arredores. Mas, um 
inconveniente vem causando 
indignação para muitas des-
sas pessoas que circulam pela 
orla. Os animais e as sujeiras 
deixadas por eles.  

Segundo Clarice Ferrei-
ra, que caminha todos os dias 
pela orla: “Os animais fazem as 
necessidades na praia e os do-
nos não limpam. Eles deixam 
muita urina pelo chão e calça-
dinha. Outro dia minha amiga 
escorregou no chão molhado 
de urina e quase caiu. Quando 
eu trago meu cachorro, apro-
veito e trago sempre comigo 
um saquinho para coletar o 
cocô dele. O verão está che-
gando e as pessoas têm que 
ter consciência de que a praia 
precisa estar limpa para quan-
do os turistas chegarem”, disse 
Clarice.

Mas, os problemas não 

acabam por aí. Outra grande 
preocupação é com os cachor-
ros de raças conhecidas como 
mais agressivas. “Eu conside-
ro um perigo à população as 
pessoas passearem pelas ruas 
com cachorros maiores. É pre-
ciso entender que pela orla 
também passeiam pessoas 
com carrinhos de bebê, ido-
sos e crianças. Caso um desses 
cachorros se solte do dono, 
o estrago seria muito gran-
de”, acrescenta o morador do 
bairro do Cabo Branco, Severo 
Amorim.

De acordo com a Secreta-
ria do Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam) não existe 
nenhuma lei que proíba o 
trânsito de animais domésti-
cos pelas calçadas da capital. 
Porém, o artigo 210 do Código 
de Postura, Lei Complemen-
tar nº 7, de 1995, diz que é 
proibida a permanência e o 
trânsito nos logradouros e es-
paços públicos, de animais de 
qualquer espécie, salvo os que 
estejam sendo utilizados em 
serviços de segurança públi-
ca ou de tração animal, desde 
que devidamente licenciados. 
Os animais domésticos  ou 
domesticáveis, matriculados 
pelo órgão competente, terão 
sua permanência tolerada, 
desde que acompanhada pelo 
proprietário ou responsável.

Para os que forem en-

Animais soltos causam transtornos
na oRla da CaPiTal

contrados sem o dono, soltos 
pelos logradouros,  o artigo 
211 afirma que serão ime-
diatamente apreendidos e 
removidos, sem prejuízo de 
outras penalidades aplicá-
veis, quando do seu resgate. 
“Deveriam criar uma lei para 
quem não colhesse a sujeira 
deixada pelo animal, fosse 
penalizado com o pagamen-
to de uma multa. Claro, antes 
deveria haver todo um tra-
balho de conscientização da 
população sobre o assunto, 

com o objetivo de não ter ne-
nhuma injustiça”, acrescenta, 
Severo.

Segundo o advogado 
Gustavo Fortuna, uma lei des-
sa natureza seria mais uma 
medida pedagógica, já que a 
maioria da população costu-
ma obedecer melhor quando 
a punição é monetária. 

Enquanto nada é feito, 
resta à população que usa a 
orla para caminhar, tomar 
cuidado e prestar atenção 
aonde pisa.

População reclama da sujeira causada por animais soltos na orla

Na orla, a festa de despedida 
do ano terá 1,2 mil policiais para 
garantir a segurança



Só este ano 122 mu-
lheres do campo e da cida-
de foram assassinadas na 
Paraíba, segundo dados da 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública e da Defe-
sa Social. De acordo com o 
Mapa da Violência 2012, o 
Estado ocupa a sétima po-
sição no índice de violência 
contra as mulheres. Com o 
objetivo de denunciar es-
ses números alarmantes e 
mobilizar a sociedade, mu-
lheres de todo o Estado se 
reuniram ontem na Praça 
da Independência, em João 
Pessoa. O movimento reu-
niu membros de diversas 
entidades, como o Coletivo 
de Mulheres do Campo e 
da Cidade e o Movimento 
de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais, e foi finalizado com 
uma caminhada na Avenida 
Epitácio Pessoa.

Entre as reivindica-
ções, estão adequação e 
ampliação do número de 
delegacias especializadas de 
atendimento às mulheres 
e qualificação dos funcio-
nários. De acordo com Ân-
gela Pereira, coordenadora 
do Coletivo de Mulheres do 
Campo e da Cidade, é ne-
cessário, por exemplo, que 
haja salas de acolhimentos 
para que a mulher não fique 

tão vulnerável e a própria 
qualificação de delegados e 
do pessoal que trabalha no 
atendimento. Fora isso, rei-
vindicam também a aplica-
ção rigorosa da Lei Maria da 
Penha, com juizados espe-
ciais que reconheçam e pu-
nam todos os crimes de vio-
lência contra as mulheres, 
como violência psicológica, 
sexual e patrimonial.

Embora muitos rela-
cionem a violência contra 
a mulher com os estupros, 
poucos se lembram que a 
violência psicológica tam-
bém é, em grande parte, res-
ponsável por transtornos 
feitos à população feminina. 
“Não é só, por exemplo, a 
violência doméstica. A pró-
pria organização do sistema 
capitalista favorece isso. A 
violência não é algo que sur-
ge do nada, é algo que surge 
de uma cultura machista, fa-
vorecida com o capitalismo”, 
relata Ângela. Segundo ela, 
até mesmo o fato de as mu-
lheres continuarem assu-
mindo, na maior parte das 
vezes, o trabalho doméstico, 
sem que seja reconhecida 
por isso, e ainda assim, tra-
balharem fora de casa, mui-
tas vezes recebendo menos 
que os homens, é uma for-
ma de violência.

Já para a coordenado-
ra da Articulação do Semi-
-árido Paraibano (ASA-PB) 
Glória Batista, a violência 
no campo tem cada vez 
mais se intensificado, prin-
cipalmente no que diz res-
peito a estupros e assaltos. 
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Protesto em JP alerta sociedade 
para a violência contra a mulher

Foto: Secom/PB

Somente este ano 
foram registrados 122 
assassinatos de mulheres

FOTO: Marcos Russo

A localização estratégi-
ca, o custo operacional e a 
capacidade logística atrai-
ram para o Porto de Cabe-
delo um novo cliente que 
transporta grandes peças: 
pás eólicas, que medem 42 
metros de comprimento e 
custam cerca de R$ 200 mil, 
cada uma.

A primeira carga – com 
45 pás trazidas em navio 
que as embarcou no Porto 
de Houston, nos Estados 
Unidos – começou a ser 
descarregada na última 
segunda-feira, trabalho que 
deve ser concluído hoje. 
Depois, as peças seguirão 
em caminhões até o Rio 
Grande do Norte. Outros 
dois navios estão progra-
mados para atracarem em 
Cabedelo.

Esse tipo de carga che-
gava pelos portos de Suape 
(PE) e Pecem (CE) e agora a 
Companhia Docas da Paraí-
ba conquistou o novo clien-
te, segundo o presidente da 
Companhia Docas da Paraí-
ba, Wilbur Jácome. A carga 
do primeiro navio está ava-
liada em R$ 9 milhões.

A carga de pás eólicas 
deixou de ser desembarca-
da em Pecem pela incidên-
cia de fortes ventos e em 
Suape por falta de espaço.

Maior acesso
A Companhia Docas fez 

estudos logísticos que fo-
ram aprovados pela empre-
sa que está importando as 
pás eólicas. Um outro ponto 

levado em consideração foi 
a ampliação da capacidade 
de fluxo de caminhões no 
portão de entrada do por-
to que antes era de apenas 
dois (mão e contramão) e 
agora simultaneamente po-
dem passar na entrada do 
porto oito caminhões.

Wilbur Jácome infor-
mou que a operação de 
descarga das pás eólicas 
envolve carretas, guindas-
tes, empilhadeiras e cerca 
de 70 pessoas. “Estamos fe-
lizes e confiantes, e vamos 
fazer de tudo para manter 
esse cliente, esse é o obje-
tivo e isto demonstra que o 
Porto de Cabedelo é viável”,  
declarou o presidente da 
Companhia Docas. No por-
to hoje existem operadoras 
capazes de realizar uma 
operação dessa monta.

Milho
O Porto de Cabedelo 

também fechou negócio 
com mais um cliente im-
portante, a Companhia Na-
cional de Abastecimento, 
que vai receber 60 mil to-
neladas de milho para os 
estados da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte. Serão três 
cargas de 20 mil toneladas, 
a serem distribuídas em 15 
pontos da Conab nos dois 
estados.

“O elo de ligação logís-
tica vai ser o Porto de Cabe-
delo. Essa é uma grande vi-
tória também, mostra mais 
uma vez  que nós temos via-
bilidade”, destacou Wilbur.

Porto atrai desembarque de pás eólicas
NOVO CLIENTE

Antes, as mulheres anda-
vam tranquilas pelas ruas; 
hoje, a criminalidade está 
cada vez mais aumentan-
do. “O principal problema 
do semiárido não é a seca, 
mas sim a desigualdade so-
cial. Fora isso, as mulheres 
ainda estão sendo cada vez 
mais agredidas. Pelos seus 
próprios maridos, posso 
dizer. Muitos proíbem suas 
mulheres de participar de 
organizações comunitárias, 
de exercer seus próprios di-
reitos. Isso é ou não é uma 
violência?”, indaga.

Caso Queimadas
O caso Queimadas, no 

qual duas mulheres foram 

assassinadas na cidade de 
Queimadas, no Agreste da 
Paraíba, é um dos destaques 
quando se fala em violência 
contra a mulher. O Coletivo 
de Mulheres do Campo e da 
Cidade aponta que a família 
sofre, até hoje, ameaças, as-
sim como as testemunhas. 
O caso ocorreu em fevereiro 
deste ano e, segundo a Polí-
cia Militar, elas estariam em 
uma festa de aniversário em 
uma casa com dez homens 
e outras três mulheres. Os 
homens são acusados de es-
tuprar as cinco e matar duas 
delas.

Em números
Neste ano, houve 91 

tentativas de homicídios, 98 
estupros, 62 tentativas de 
estupros e 95 agressões, se-
gundo dados da ONG Centro 
da Mulher 8 de Março.

Crescimento
 – A Companhia Docas 

da Paraíba vem acumu-
lando resultados positivos 
desde o início deste ano 
e no mês de agosto passa-
do se tornou superavitária 
pela primeira vez desde de-
zembro de 1998, quando a 
companhia foi criada.

Neste mês de dezem-
bro a perspectiva da Com-
panhia Docas da Paraíba 
é de movimentar  mais 
177.850 toneladas, o que 
deve superar o mês de de-

zembro de 2011 em 77 mil 
toneladas.

“Esse percentual nos dá 
a perspectiva de encerrar-
mos o ano acima da nossa 
meta, que era um cresci-
mento de 10%. Se tudo der 
certo a gente deve chegar a 
20% de crescimento”, ava-
lia Wilbur Jácome. Só em 
dezembro de 2011, a mo-
vimentação do porto foi de 
100.574 toneladas. Em todo 
o ano passado o porto movi-
mentou 1,654 milhão de to-
neladas, e este ano até ago-

ra o volume de cargas é de 
1,760 milhão de toneladas.

Rodovias 
Wilbur Jácome acres-

centou  que o Governo do 
Estado tem feito uma revo-
lução logística ao investir 
em pavimentação de rodo-
vias. “Um dos grandes desa-
fios de uma área portuária  é 
o acesso rodoviário. Se você 
tem uma malha rodoviária 
que facilita o trânsito de car-
gas, você tem uma economia 
forte no Estado”, concluiu.

O preço da cesta 
básica da cidade de 
João Pessoa aumen-
tou 0,20% no mês de 
novembro, passando 
a custar R$ 235,85, 
segundo a pesquisa 
de variação de preços 
divulgada pelo Insti-
tuto de Desenvolvi-
mento Municipal e 
Estadual da Paraíba 
(Ideme) ontem. Com 
essa variação, o acu-
mulado no ano ficou 
em 18,23% e nos úl-
timos doze meses em 
20,61%.  

O estudo revelou 
aumentos de preços 
médios praticados 
pelos supermercados 
e feiras livres de João 
Pessoa nos seguin-
tes itens: farinha de 
mandioca (14,38%), 
raízes: inhame, bata-
ta doce e macaxeira 
(6,98%), margarina 
(3,35%), café moí-
do (2,86%), carnes 
(1,42%), entre outros. 
Já as quedas de pre-
ços foram verificadas 
na comercialização 
dos legumes: abóbo-
ra, beterraba, batata 
inglesa, cenoura e to-
mate (8,68%), feijão 
(4,60%) e óleo de soja 
(1,69%). Os preços do 
pão francês e leite 
pasteurizado perma-
neceram estáveis.           

Com isso, a ra-
ção essencial míni-
ma (cesta básica) 
definida pelo De-
creto-Lei nº. 399, de 
30.04.1938, que es-
tabelece treze pro-
dutos alimentares 
básicos (arroz, feijão, 
carnes, farinha de 
mandioca, café, pão, 
leite, açúcar, marga-
rina, óleo de soja, 
legumes, frutas e raí-
zes) e suas respectivas 
quantidades, passou 
a representar aproxi-
madamente 37,92% 
do salário mínimo de 
R$ 622,00 no mês de 
novembro/12.

Cesta básica  
sobe 0,20% 
na capital

Dados apontam 
que em 2012 
também foram 
registrados 
98 casos de 
estupro e 95 
agressões

Mobilização que reuniu integrantes de várias entidades acontece na Praça da Independência, no Centro da capital

A primeira carga de pás, avaliada em R$ 9 milhões, está sendo descarregada no Porto de Cabedelo

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com
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Governo vai investir R$ 100 mi
em projetos no Cariri e Seridó 

O Governo do Estado vai 
investir mais de R$ 100 mi-
lhões em projetos sustentá-
veis que visem a melhoria da 
vida agrícola e não agrícola 
do Semiárido paraibano. Este 
é o principal objetivo do Pro-
grama de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri e Seridó 
(Procase), que será lançado 
hoje, às 10h, no Palácio da 
Redenção. Aproximadamente 
28 mil famílias de 55 municí-
pios serão beneficiadas.

O secretário do Desen-
volvimento da Agricultura e 
da Pesca, Marenilson Batista, 
explicou que o Procase vai 
garantir ações de inclusão 
social e produtiva nas re-
giões do Cariri e Seridó. “O 
programa vai potencializar 
as principais cadeias pro-
dutivas, como a ovinocapri-
nocultura, a fruticultura, a 
pequena mineração e outras 
atividades como o artesana-
to”, enfatizou.

Ele adiantou que o Pro-
case também vai promover 
ações de combate à deserti-
ficação na região da Caatinga 
com ações a serem desen-
volvidas pela Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Ciência e Tecnolo-
gia como o reflorestamento, 
instalação de sistemas agro-
florestais e educação am-
biental.  “O programa será 
de grande importância para 
a região semiárida da Paraí-
ba porque vai atuar com as 
pessoas que mais sofrem os 
efeitos da seca”, observou.  

A população rural na área 

Procase será lançado hoje, 
em João Pessoa, e vai
beneficiar 28 mil famílias

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

de abrangência do projeto é de 
170 mil habitantes e inclui 35 
mil domicílios rurais.

Procase  
O secretário Marenilson 

Batista informou que o Proca-
se é fruto de um acordo do Go-
verno do Estado com o Fundo 
Internacional de Desenvolvi-

mento Agrícola (Fida). Pelo 
convênio, o financiamento do 
Fida será de US$ 25 milhões, 
além da contrapartida do Es-
tado , totalizando mais de R$ 
100 milhões.

O financiamento do Fida 
foi aprovado pelo Senado Fe-
deral, em julho deste ano, e o 
convênio foi assinado no mês 

de outubro, pelo governador 
Ricardo Coutinho e o repre-
sentante do Fundo Interna-
cional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida) no Brasil, 
Hardi Vieira, durante audiên-
cia no Ministério da Fazen-
da, em Brasília. A assinatura 
do convênio ocorreu após o 
Governo do Estado cumprir 

todas as exigências legais e 
fiscais do projeto, entre as 
quais o cumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

O Fida é uma organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), sediada em Roma, 
Itália, tal como a Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação 

(FAO) e o Programa Alimen-
tar Mundial (PAM). Desde 
que iniciou suas operações, 
em 1978, o Fida investiu U$$ 
11,5 bilhões em 838 projetos 
e programas realizados em 
117 países e territórios, be-
neficiando uma população de 
cerca de 350 milhões de pes-
soas no mundo rural.

O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Cariri e Seridó vai potencializar as principais cadeias produtivas nas regiões, a exemplo da ovinocaprinocultura

As regiões do  Seridó e o Curi-
mataú paraibanos vão expor oportu-
nidades de negócios e novidades do 
comércio, da indústria e de serviços 
durante a 2a Feira de Negócios de Pi-
cuí. O evento será aberto na próxima 
sexta-feira e prossegue até domingo, 
das 16h às 22h, na Escola Ana Maria 
Gomes. A programação faz parte do 
Festival da Carne de Sol, maior evento 
em visitação de público das regiões. A 
sustentabilidade será o foco do even-
to, que terá a entrada gratuita.

Os dois eventos buscam o fortaleci-
mento na união, para atender melhor 
o habitante dos territórios em questões 
de desenvolvimento. Haverá ainda uma 
exposição dos trabalhos vencedores da 
Feira de Ciência do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), palestras e um desfi-
le com roupas ecológicas. A 2ª Feira de 
Negócios terá 28 estandes, exposição de 
artesanato, produtos industrializados 
na região, de oito instituições parceiras.

A sustentabilidade será incentiva-
da com a exposição de equipamentos 
de captação de energia solar, tijolo 
ecológico, desenvolvido pelo Senai-PB, 
e um fogão que funciona sem produ-
zir fumaça, com pouco material de 
queima, da ONG Centro Vida Nordes-
te. O artesanato e minérios da região 
terão estande. Comidas típicas à base 

de carne de sol serão servidas durante 
as apresentações culturais.

Segundo o gerente do Sebrae em 
Araruna, Diógenes Vasconcelos, a Fei-
ra de Negócios proporciona ainda aos 
visitantes o conhecimento dos órgãos 
de apoio ao micro e pequeno empre-
sário que atuam na região. Há também 
a oportunidade de fazer negócios. Os 
empreendedores podem divulgar o 
comércio local e principalmente o ar-
tesanato regional. 

“Além disso, nós proporcionamos 
a eles alternativas ecológicas, tanto na 
redução da queima de lenha, com o fo-
gão, como com as placas da captação 
de energia solar e o tijolo ecológico, de-
senvolvido pelo Senai. Esse conhecimen-
to só seria possível indo até o Senai de 
Campina Grande”, ressaltou Diógenes.

A primeira Feira foi muito mais 
uma apresentação das instituições e 
do artesanato local. “Este ano alar-
gamos a exposição, com o artesanato 
dos municípios que fazem parte do 
Território da Cidadania Curimataú. O 
caráter regional é por conta deste pro-
jeto do Território”, disse. O Sebrae, a 
Prefeitura Municipal de Picuí, a Asso-
ciação Comercial e demais parceiros, 
promovem a Feria com IFPB, BNB, BB, 
Emater, Senai, além das prefeituras do 
território do Curimataú.

Feira apresenta potencial 
econômico do Curimataú

NEGÓCIOS

 As Polícias Civil e Mili-
tar ainda não têm pistas dos 
três homens que assaltaram  
a agência do Banco Bradesco, 
na cidade de Princesa Isabel. 

Os bandidos explodiram 
o estabelecimento bancário 
por volta das três horas da 
madrugada de ontem, dei-
xando o prédio do banco par-
cialmente destruído devido a 
potência dos explosivos.

Segundo dados levanta-
dos pelo Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos 
Bancários do Estado, esta foi a 
56ª ação criminosa registrada 
só em 2012 contra agências 
bancárias na Paraíba, sendo 
também a 25ª explosão. 

Ainda foram pratica-
dos  oito arrombamentos, 11 
assaltos, oito saidinhas de 
banco e quatro tentativas de 
arrombamento seguida de 
explosão.

Segundo o depoimento 
das testemunhas à Polícia 
Civil da cidade, três homens 
chegaram ao local por volta 
de 3h, em um Celta de cor 
prata e placas não identi-
ficadas. Ainda segundo as 
testemunhas, os criminosos 

teriam arrombado a entrada 
do banco utilizando um pé-
-de-cabra e em seguida ex-
plodido os caixas eletrônicos 
do local.

Dinheiro
A gerência ainda não in-

formou o valor levado. Toda 
a frente da agência ficou 
destruída com a explosão 
impedindo o expediente nor-
mal.  As polícias militares de 
Princesa Isabel e Patos reali-
zaram diligências na região, 
mas os suspeitos, que supos-
tamente teriam fugido por 
estradas de terra, não foram 
localizados nas buscas.

Agência do Bradesco 
é explodida em assalto

PRINCESA ISABEL

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Esta foi a 56a 
ação criminosa 
registrada 
em 2012 
contra agências 
bancárias na 
Paraíba, sendo 
também a 25a 
explosão.

ECT tem mais 
uma unidade
assaltada em 
Nazarezinho

Mais uma agência da 
Empresa dos Correios e Te-
légrafos (ECT) foi assaltada 
na Paraíba, sendo esta quin-
ta ocorrência registrada em 
apenas uma semana. Desta 
vez o alvo foi a agência do mu-
nicípio de Nazarezinho, loca-
lizado na região de Sousa, no 
Sertão paraibano. Um homem 
magro e alto armado com 
um revólver se aproximou e 
anunciou o assalto por volta 
das 9h30 da manhã de ontem.

Segundo informações da 
polícia, o assaltante levou R$ 
11 mil, dinheiro que seria usa-
do para o pagamento de apo-
sentados e pensionistas.

Várias testemunhas disse-
ram que o crime foi cometido 
por dois homens e um segundo 
assaltante teria ficado esperan-
do do lado de fora da agência 
numa moto para dar fuga ao 
comparsa.

O coordenador de Comu-
nicação Social da Polícia Mili-
tar da Paraíba, tenente-coro-
nel Valterlins Dutra, informou 
que três equipes do Bope da 
cidade de Sousa estão rea-
lizando rondas para tentar 
localizar os assaltantes.  Até 
o fechamento desta edição, 
nenhum dos bandidos tinha 
sido identificado. (MT).

FOTO: Divulgação
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Fórum discute resíduos sólidos
Hospital de trauma

Paraíba CampiNa

Evento será realizado das 
8h às 18h, no auditório 
da unidade de saúde

A equipe de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos 
do Hospital de Trauma de 
Campina Grande realiza, 
hoje, o 1º fórum sobre Uti-
lização de Resíduos de Ser-
viços de Saúde como Meca-
nismo de Inclusão Social e 
Sustentabilidade. O evento 
será realizado das 8h às 18h, 
no auditório da unidade de 
saúde. Toda programação 
pode ser acompanhada pela 
sociedade e profissionais da 
saúde.

De acordo com a enfer-
meira Iracema Sobreira, o 
Programa de Gerenciamen-
to foi implantado há mais 
de um ano no Trauma de 
Campina Grande e apresen-
ta resultados positivos na 
instituição. Além do traba-
lho de educação realizado 
pela equipe de gestão de 
resíduos para funcionários 
e acompanhantes dos pa-
cientes, as cooperativas e 
catadores têm acesso ao 
material limpo. “Nós faze-
mos toda segregação com 
cuidado para que essas as-
sociações, que são nossas 
parceiras, possam utilizar 
os resíduos livres de conta-
minação e poluição para o 
meio ambiente”, afirmou.

Ainda de acordo com 
Iracema, o Trauma faz al-
ternância com empresas de 
reciclagem. Inicialmente foi 
firmada uma parceria com 
a “Cata Mais”, e em segui-
da mais uma cooperativa e 
uma associação foram con-
templadas com a sociedade. 
“Por conta da legislação, 
deve ser feita uma alternân-
cia com outras instituições 
que trabalham com resí-
duos. Como existem várias 
empresas em nossa cida-
de, isso está possibilitando 
uma rotatividade. Tudo isso 

Pela cidade

l maNdato

“O mandato terá que chegar constitucionalmente até o 
dia 31 de dezembro. Mas, o prefeito sumiu. Sumiu e a cidade 
está entregue nas mãos de arautos, de pessoas que, inclusive, 
já não estão ligando, porque sabem que não continuarão na 
administração”, declarou Dantas.

 

l apertem os CiNtos
 

Com seu peculiar temperamento, que o faz ser chamado 
por adversários de “língua de chumbo”, João Dantas ironizou. 
“É um caos generalizado e o prefeito desaparecido. Escondeu-
se. Tomou Doril! A população está como aquele filme: Apertem 
os cintos! O piloto sumiu”.

ordem do dia
 

Afora os discursos de João Dantas, o tema estiagem voltou 
a dominar a pauta da Câmara Municipal na primeira sessão da 
semana. Os vereadores debateram sobre o veto presidencial 
à divisão dos royalties do petróleo e a “Caravana da Seca”, da 
Assembleia Legislativa.

Cestas básicas

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB), que na semana 
anterior criticou a caravana, sugeriu que o legislativo 
municipal fizesse a doação de cem cestas básicas aos 
deputados estaduais, para que os parlamentares não cheguem 
de mãos vazias às cidades afetadas pela seca.

sem ressonância

Olímpio Oliveira sugeriu, ainda, que o custo das cestas 
básicas a serem entregues à “Caravana da Seca” poderia ser 
deduzido dos salários dos vereadores. A ideia, entretanto, não 
vingou. “Foi uma sugestão que não recebeu ressonância de 
meus pares”, explicou Olímpio.

Novo local

O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado da 
Paraíba – Sinafep vai mudar o local da pré-temporada dos 
homens do apito. Costumeiramente realizada em João Pessoa, 
a preparação da arbitragem para 2013 vai acontecer em 
Campina Grande. 

olho no apito

Com o início do Paraibano marcado para o dia 6 de 
janeiro, o período de treinamento dos árbitros começa sexta-
feira e vai até o domingo. O auditório da Central de Polícia e o 
campo do Colégio Motiva, ambos no Catolé, além da pista de 
atletismo da UEPB, em Bodocongó, são os locais escolhidos 
para as palestras e os testes práticos e teóricos.

sem salários

Os servidores da Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PMCG) mais uma vez reclamam de salários atrasados. Pelo 
terceiro mês consecutivo, os vencimentos dos aposentados 
que ganham acima de R$ 900 não foram pagos dentro da data 
prevista pelo calendário de pagamento da prefeitura. 

Vales transportes

Além dos salários, servidores de algumas secretarias 
relataram que os vales transportes referentes ao mês de 
novembro ainda não foram inseridos nos cartões Vale Mais, 
e há um mês que os trabalhadores estão sendo obrigados 
a pagar passagem. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste da Borborema (Sintab) recebeu várias 
denúncias e cobra da PMCG que seja dada uma resposta a 
respeito dos atrasos recorrentes.

Bombardeio

Foto: Divulgação

Mais uma vez o vereador João Dantas (PSD) ocupou 
boa parte da sessão, ontem, para torpedear o governo do 
prefeito Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) com uma série 
de inúmeras críticas e acusações. Segundo João Dantas, o 
prefeito estaria sumido da cidade. 

por conta da grande quanti-
dade de papelão, plásticos 
e recipientes que são dis-
ponibilizados no hospital”, 
declarou.

No início da implanta-
ção, a equipe passou por 
dificuldades para sensibi-
lizar os profissionais, pois 
muita gente não entende 
a importância de realizar 
a segregação no ambiente 
hospitalar, interpretando 
que todo resíduo produzido 
seria contaminado. Segun-
do Sobreira, depois de um 
curto período os resulta-
dos apareceram. “Tivemos 
uma melhora significativa. 
Mostramos diariamente a 
importância do trabalho de 
cada um e em seguida a con-
tribuição que podem dar às 
associações e cooperativas 
da cidade, além de manter 
um ambiente de trabalho 
limpo e destinando adequa-
damente o material que não 
será mais utilizado na insti-
tuição.”

O Gerenciamento de 
Resíduos no Trauma de 
Campina Grande foi pionei-
ro na rede hospitalar da Pa-
raíba. Em mais de doze me-

ses de trabalho, a satisfação 
é notória para o grupo res-
ponsável e para a direção do 
hospital que, desde o inicio, 
apoia o trabalho desenvol-
vido na unidade. “Nosso tra-
balho é realizado com muito 
compromisso. Nós analisa-
mos isso com muito conten-
tamento, principalmente 
porque as pessoas levam a 
mensagem e desenvolvem o 
trabalho com responsabili-
dade”, finalizou Iracema.

Programação 
A solenidade de aber-

tura do Fórum será às 8h. 
Em seguida será proferida a 
primeira palestra com a Drª 
Crislene Rodrigues de Mo-
rais que discute o tema Re-
síduos Vítreos-Utilização e 
Reciclagem. Logo após, será 
realizada a Mostra das Mu-
lheres da Cavvi-habilidades 
manuais. Posteriormente, 
no intervalo, acontece a ex-
posição dos resíduos vítre-
os. 

A partir das 9h30, Drª 
Mércia Gaudêncio, trará 
o tema Sensibilização dos 
Profissionais Frente às Mu-
danças de Rotinas nas Ins-

tituições de Saúde. Finali-
zando a programação da 
manhã, Drª. Dagjane Frazão 
abordará a questão da Infec-
ção Hospitalar Relacionada 
ao Descarte de Resíduos de 
Serviços de Saúde, a partir 
das 10h30.

No período da tarde, o 
Fórum será retomado, a par-
tir das 14h. Joacil Cerqueira 
fala sobre a Importância do 
Programa de Gerenciamen-
to de Resíduos em Ambien-
te Hospitalar. No intervalo, 
será exibida a exposição dos 
resíduos vítreos no dia. A úl-
tima palestra do evento será 
abordada pelo doutorando 
João Paulo Campos de Sou-
za com a Demonstração das 
Práticas Ergonômicas para o 
Profissional de Enfermagem. 
Posteriormente acontece a 
mostra das funcionárias da 
instituição e o encerramento 
da programação.

A equipe de gerencia-
mento é formada pelas en-
fermeiras Geni Melo, Ira-
cema Sobreira, o biólogo/
enfermeiro Bruno Jacomelle 
e a técnica de Enfermagem/ 
eng. de produção  Janailma 
Patrícia. 

Vigilante é 
assassinado no 
local de trabalho 
por dois homens

Os vigilantes que traba-
lham em busca de proteger 
patrimônios e outros tipos de 
locais, voltaram a ser alvos dos 
criminosos. Um homem foi al-
vejado na madrugada de ontem 
em Campina Grande.

Um trabalhador de 49 anos 
de idade foi assassinado, no tra-
balho, na Rua Alice de Oliveira 
Gonzaga no bairro do Dinamé-
rica. De acordo com  2º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), dois 
indivíduos não identificados, 
armados, chegaram ao local em 
uma motocicleta e após se apro-
ximarem fizeram disparos de 
arma de fogo.  As balas atingi-
ram a região da face e o ombro 
da vítima.

O Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
foi acionado, mas o vigilante 
morreu sem o primeiro aten-
dimento.  A Central de Opera-
ções da Polícia Militar informou 
que após as rondas policiais,  
nenhum suspeito do crime foi 
identificado. 

Kalyenne Antero
Especial para A União

Por entender que a redu-
ção da tarifa de energia elétrica 
é o primeiro passo para o au-
mento da competitividade do 
segmento industrial, a Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba – FIEP sempre es-
teve engajada em campanhas 
e mobilizações com o intuito 
de promover o barateamento 
da energia, e consequentemen-
te favorecer o crescimento da 
economia paraibana.

Depois de promover vá-
rias discussões com foco na 
redução da tarifa de energia 
elétrica, a FIEP, em Campina 
Grande sediará no próximo 
dia 7/12, uma audiência pú-
blica, referente ao 3º Ciclo de 
Revisão Tarifária da Energisa 
Borborema. A audiência apro-
vada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL 
é consequência da atuação da 
FIEP que sempre esteve em de-
fesa de uma Paraíba mais forte 
e competitiva.

A proposta da Aneel é 
de um incremento médio de 

2,09% nas tarifas de energia 
dos consumidores, sendo ele-
vação de 5,07% para o consu-
midor residencial e queda de 
4,63% para os de grande porte 
(indústria e grandes consumi-
dores).

Para o presidente da FIEP, 
Francisco Benevides Gadelha, 
a redução da tarifa diminuirá o 
custo dos produtos brasileiros 
e, o mais importante, beneficia-
rá a população.

A distribuidora atende 
166 mil unidades consumido-
ras em Campina Grande e ou-
tras cinco cidades do Complexo 
da Borborema. Se os percentu-
ais forem aprovados, entrarão 
em vigor em 4 de fevereiro de 
2013 – data de aniversário do 
Contrato. Já a revisão acontece 
a cada quatro anos e difere do 
reajuste anual das empresas 
fornecedoras.

Segundo o diretor da Ane-
el e relator da revisão, André 
Pepitone da Nóbrega, a revisão 
mais complexa modificará a 
tarifa básica cobrada ao con-

sumidor. Por esta razão, não 
irá interferir na desoneração 
dos tributos anunciados pela 
presidente Dilma Rousseff, em 
setembro deste ano.

“Será aplicada a nova ta-
rifa e, em seguida, as reduções 
de 16,2% para o consumidor 
doméstico e de até 28% para 
a indústria. Estes são assuntos 
distintos”, afirma.

Pepitone explica que, em 
ano em que acontece a audiên-
cia pública de revisão tarifária, 
não há reajustes anuais.

“O reajuste é utilizado 
para repor as perdas da em-
presa pela inflação e não será 
aplicado em 2013, tendo em 
vista que vigorará a revisão ta-
rifária. A audiência durará de 
amanhã até o dia 10 de dezem-
bro e, por ser pública, permiti-
rá que o consumidor participe 
e opine sobre os percentuais”, 
acrescenta André Pepitone da 
Nóbrega.

Informações adicionais 
através do telefone: (83) 2101-
5300.

Audiência pública na Fiep vai 
discutir tarifa de energia elétrica

 preÇo da luZ

A partir do transporte em recipientes fechados, os resíduos hospitalares são um risco à saúde 



Deputados “desbravam” o interior
CARAVANA dA SECA

População pede construção 
de adutoras e açudes para 
não depender do carro-pipa 
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PB cresce em políticas 
para investimentos 
estrangeiros
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Açudes e adutoras que 
livrem a população do carro-
-pipa é uma das principais 
reivindicações das popula-
ções da região do Curima-
taú, conforme documento 
entregue ontem por lideran-
ças políticas ao presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ricardo Marcelo 
(PEN), e aos demais parla-
mentares que estão inte-
grando a Caravana da Seca, 
que saiu ontem de João Pes-
soa, e segue hoje para o Cari-
ri paraibano.

A entrega das reivindi-
cações, ocorridas primeiro 
na Câmara Municipal de Pi-
cuí e, depois, na Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande, 
aconteceu em solenidades 
que marcaram o primeiro dia 
da caravana do Poder Legis-
lativo que, até sexta-feira, vai 
percorrer mais de dois mil de 
áreas atingidas pela seca.

Todo material colhido 
vai compor um relatório que 
a Frente de Combate à Seca 
da Assembleia, presidida 
pelo deputado Assis Quin-
tans (DEM), entregará nos 
próximos dias aos deputados 
federais, senadores e à presi-
dente Dilma Rousseff.

“Precisamos urgen-
temente de uma adutora 
porque só temos uma com 
mais de vinte anos e com ca-
pacidade para atender oito 
mil pessoas, quando nossa 
população já está passan-
do dos 15 mil habitantes”, 
afirmou o prefeito de Barra 
de Santa Rosa, Evaldo Costa 
Gomes (PSB), em entrevista 
que concedeu logo depois de 
recepcionar a caravana da 
Assembleia em sua cidade e 
fazer a entrega de sua pauta 

FOTO: Antônio Davi

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputa-
do Ricardo Marcelo (PEN), 
anunciou na chegada à cida-
de de Picuí que a Caravana 
da Seca não tem o objetivo 
de denunciar ninguém.

“Estamos viajando a 
Paraíba para ouvir reivin-
dicações da população para 
que possamos elaborar uma 
pauta com as prioridades do 
Estado neste momento de 
estiagem”, disse ele. 

Segundo ele, a Carava-
na está conversando com 
prefeitos, produtores rurais, 
criadores e com a população. 
Dessa conversa, sairá um do-
cumento que será entregue 
em Brasília a autoridades do 
Governo Federal. 

Ricardo Marcelo dis-
se que ficou impressionado 
com o constante movimento 
de carros-pipas na BR-230 
e no trecho que liga os mu-
nicípios de Remígio, Barra 
de Santa Rosa e Picuí. “Isso 
mostra que existe uma luta 
constante da população do 
Curimataú, por onde passa-

mos nesta terça-feira, à pro-
cura de água de beber. A falta 
de água e sua distribuição ir-
regular é o que vem causan-
do os maiores problemas na 
Paraíba”, afirmou o deputado 
Ricardo Marcelo. 

Desertificação
Os deputados que com-

põem a Caravana da Seca fi-
caram impressionados com 
o processo de desertificação. 
“O que mais tem me impres-
sionado, até agora, é o pro-
cesso de desertificação. En-
tre Remígio e Barra de Santa 
Rosa há uma paisagem deso-
ladora”, disse o deputado Ra-
niery Paulino. 

O deputado Ricardo 
Marcelo tem conversado com 
populares durante a viagem 
e tem ouvido queixas e recla-
mações sobre a distribuição 
de água. “É necessário, neste 
momento, que se tome uma 
providência urgente com re-
lação à distribuição de água”, 
contata ele. 

Para o deputado, a po-
pulação da Paraíba precisa 
de obras estruturantes para 
que possa encontrar manei-
ras de convivência em épo-

cas de estiagem. 
“A Paraíba precisa se 

preparar para conviver com 
tempos como os atuais, onde 
falta água para a população 
beber”, diz Ricardo Marcelo.

O deputado Assis Quin-
tans (Democratas), que teve 
a ideia de promover a Cara-
vana da Seca, disse ontem 
que o processo de deserti-
ficação nas regiões do Curi-
mataú e Cariri é um assunto 
que deveria preocupar as au-
toridades do Estado. “O que 
nós vimos hoje, entre os mu-
nicípios de Remígio, Barra 
de Santa Rosa e Picuí, é algo 
que merece uma reflexão por 
parte do governo. Esta re-
gião entrou em processo de 
desertificação e algo precisa 
ser feito urgentemente”, diz o 
deputado Quintans. 

Segundo Quintans, a 
Paraíba precisa se preocu-
par mais com esta questão 
da seca e da estiagem para 
enfrentar períodos como os 
de agora, quando uma seca 
emenda com outra e causa 
graves problemas. Para Quin-
tans, a seca é um fenômeno 
natural relativo ao clima e 
precisa que se use tecnologia 

para que possamos conviver 
com ela. 

Migração
O prefeito de Barra de 

Santa Rosa, Evaldo Costa 
(PSB), denunciou ontem que 
mais de quatro mil pessoas 
da região do Curimataú já 
abandonaram suas cidades e 
fugiram para outras regiões 
do país em virtude da seca 
que castiga todas as regiões 
do Estado. 

Segundo ele, a seca cas-
tigou famílias inteiras e todos 
resolveram deixar seus muni-
cípios procurando melhorias 
em outras terras. “Isto é mui-
to triste. Enquanto outros es-
tados estão trabalhando com 
outros temas, nós lutamos 
contra a fome e assistimos 
pessoas deixarem suas cida-
des”, afirmou Evaldo. 

Evaldo também pediu ao 
Governo do Estado que proíba 
a Aesa de fornecer outorga de 
água para fazendeiros regarem 
roçados de feijão e grandes 
plantações de tomate. “Isso é 
um absurdo. Enquanto a popu-
lação passa sede, fazendeiros 
têm outorga para secar açu-
des”, avisou o prefeito.

José Euflávio
zeeuflavio@gmail.com

de reivindicações.
Pleitos idênticos e pare-

cidos foram recebidos pelos 
deputados logo depois em 
Picuí e também em Campina 
Grande, de onde a carava-
na sai hoje para Monteiro e, 
depois, para o Alto Sertão do 
Estado.

Além do presidente Ri-
cardo Marcelo e de Francis-
co Quintans, integraram a 
caravana, ontem, desde João 
Pessoa, os deputados Ed-
milson Soares, José Aldemir, 
Janduhy Carneiro, Guilherme 
Almeida, Hervázio Bezerra, 
Raniery Paulino, André Ga-
delha, Anísio Maia e Aníbal 
Marcolino. Frei Anastácio e 
João Gonçalves se juntaram 
no Brejo, este último em 
Areia, quando seguiu a cara-
vana montado na garupa de 
uma motocicleta.

Com a anfitriã,  Gilma 

Germano, as deputadas Léa 
Toscano, Olenka Maranhão, 
Eva Gouveia e Daniella Ribei-
ro só se juntaram aos demais 
em Picuí, onde os integran-
tes da comitiva almoçaram 
e participaram de uma sole-
nidade na Câmara Municipal.   

Críticas a Dilma
Contrariado com as crí-

ticas de alguns deputados à 
presidente Dilma, o líder do 
PT, deputado Anísio Maia, 
só aguentou 300 dos dois 
mil quilômetros da caravana 
parlamentar que a Assem-
bleia Legislativa vem fazen-
do desde ontem pelas regi-
ões mais atingidas pelo seca 
no interior do Estado.

“Não gosto e discordo 
completamente que o gover-
no da presidente Dilma, que 
só tem mais de um ano, seja 
incluído entre os culpados 

por um problema secular”, 
se queixou logo na primeira 
parada da caravana o líder 
do PT.

A primeira parada da 
caravana aconteceu preci-
samente no Sítio Santa Ma-
ria, entrada do município 
de Juarez Távora, a pouco 
mais de 80 quilômetros da 
capital. Foi desde ali que 
Anísio começou a se quei-
xar e a ameaçar deixar a 
caravana. A partir de Cam-
pina Grande, ele pegou a 
serra descendo e voltou 
para João Pessoa.

Anísio acha que os go-
vernos Dilma e Lula foram 
os que mais ajudaram o povo 
nordestino a sair do “miserê” 
absoluto. “O que o governo 
do PT fez em pouco mais de 
oito ano supera o regime mi-
litar e o período de FHC e do 
seu tucanato”, disse.   

Criado para implan-
tar, recuperar e gerir 
sistemas de dessaliniza-
ção de água e realizar 
a perfuração de poços, 
o Programa Água Doce 
ganha na Paraíba mais 
agilidade, graças à cria-
ção do Núcleo de Ges-
tão. Ontem, o Diário 
Oficial do Estado publi-
cou decreto instituindo 
o núcleo no Estado.

Subordinado à Se-
cretaria de Estado de 
Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente e Ciência e 
Tecnologia, o progra-
ma é posto em prática 
pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 
(Aesa), em parceria com 
o Governo Federal.

O objetivo pri-
mordial é transformar 
água salgada ou salo-
bra – muito comum no 
Semiárido – em água 
doce potável por meio 
de dessalinizadores. A 
ação do programa reú-
ne também as Secreta-
rias de Saúde e Educa-

ção, Além dos órgãos 
Aesa, Empasa, Emater, 
CDRM, Cagepa, Sude-
ma, Interpa e Defesa 
Civil Estadual.

O decreto informa 
que cinco instituições 
federais serão convi-
dadas para compor 
o núcleor gestor do 
programa na Paraíba: 
Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa), De-
partamento Nacional 
de Obras Contra as 
Secas (Dnocs), Funda-
ção Nacional de Saú-
de (Funasa), Instituto 
Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária 
(Incra), e Universidade 
Federal de Campina 
Grande (UFCG).

Atualmente, exis-
tem três unidades de-
monstrativas do pro-
grama, nos municípios 
de Amparo, Aroeiras e 
Sumé. A meta do Go-
verno do Estado é que 
até 2014 mais 93 comu-
nidades sejam benefi-
ciadas com projetos de 
dessalinização.

Programa Água Doce 
ganha mais agilidade

Barragem em Santa Rita

CRIAÇÃO dE NÚCLEO

Luta constante à procura de água potável

Parlamentares percorrem o interior para conhecer os graves problemas causados pela estiagem

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

O governador Ri-
cardo Coutinho assi-
nou ontem a ordem de 
serviço de uma nova 
barragem d’água na 
cidade de Santa Rita. 
A obra, orçada em R$ 
2.891.900,58 e com pre-
visão para ser conclu-
ída em julho de 2013, 
irá beneficiar mais de 
120 mil pessoas, garan-
tindo o provimento pe-
los próximos 20 anos. 
Na ocasião, o governa-
dor anunciou que no 
ano de 2013 serão in-
vestidos mais de R$ 300 
milhões em adutoras, 
beneficiando cidades 
que estão em situação 
crítica no abastecimen-
to de água, como Ca-
jazeiras, e prometeu 
também assinar, em 
breve, a ordem de lici-
tação do Hospital Me-
tropolitano, obra que 
irá ter reflexo em toda 
a área metropolitana, 
viabilizando, inclusi-
ve, a atual situação do 
Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma. 

Outras obras
Além dessa obra, 

o Governo do Estado 
está investindo quase 
R$ 6 milhões na amplia-
ção de abastecimento 
d’água dos conjuntos 
Marcos Moura e Tibiri, 
também em Santa Rita. 
Estão sendo implanta-
dos 33.891 metros de 

rede de distribuição e 
6.880 metros de adu-
toras, além da constru-
ção de um reservatório 
apoiado e uma esta-
ção elevatória de água 
tratada, investimentos 
que permitirão ainda a 
instalação de 500 novas 
ligações domiciliares. A 
previsão é de que essa 
obra seja entregue en-
tre os meses de março e 
abril. No total, o inves-
timento é de quase R$ 
9 milhões em coleta e 
esgotamento sanitário 
do município.

Atualmente, Santa 
Rita é abastecida atra-
vés de um sistema de 
rodízio, em que, quan-
do um bairro é abas-
tecido, outros ficam 
sem o fornecimento 
de água. Alguns mo-
radores, por disporem 
de caixas d’água, não 
percebem, mas a fal-
ta d’água é frequen-
te.  “Santa Rita vive há 
muito tempo com pro-
blemas crônicos nesse 
sentido porque existe 
uma sobrecarga devido 
ao crescimento da po-
pulação. Nosso intuito 
é aumentar a captação 
para que, assim, haja 
a devida distribuição”, 
afirmou o governador. 
Segundo ele, em relação 
às obras de saneamen-
to do centro da cidade, 
está sendo realizado 
um novo processo lici-
tatório e, no prazo de 
dois meses, a obras de-
vem recomeçar.   
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Geral

Crise deixa prefeitos eleitos 
assustados na Paraíba

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Estado obteve o melhor 
resultado, em 2011, segundo 
o grupo inglês Economist

A implementação de po-
líticas para atrair investido-
res - incluindo a qualidade na 
rede de estradas, presença 
de infraestrutura e legislação 
ambiental - colocou a Paraí-
ba em lugar de destaque no 
Ranking de Competitivida-
de dos Estados Brasileiros, 
realizado pelo grupo inglês 
Economist e divulgado na se-
mana passada, em São Paulo, 
pelo Centro de Liderança Pú-
blica.

A Paraíba, segundo o 
grupo, foi o Estado que mais 
cresceu em políticas para 
investimentos estrangeiros, 
passando da 26ª posição 
em 2011 para o 18º lugar 
em 2012. O quesito infraes-
trutura elevou o Estado ao 
segundo lugar do Nordeste, 
atrás apenas da Bahia. No 
indicador Sustentabilidade, 
a Paraíba acompanhou a mé-
dia nacional e ficou em ter-
ceiro lugar entre os estados 
do Nordeste.

Para a presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), 
Tatiana Domiciano, além 
dos incentivos oferecidos 
pelo Governo Estadual, o 
recente aumento no mer-
cado consumidor, princi-
palmente no Nordeste, está 
chamando a atenção das 
empresas estrangeiras. “A 
Paraíba está dialogando 
com o Brasil e o mundo, os 
resultados já começam a 
acontecer. Nosso trabalho 
é intermediar o circuito na 
atração de novas empresas. 
Mostramos o nosso poten-
cial e o quanto esse Estado 
é seguro e proporciona qua-
lidade de vida. A Paraíba é 
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O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN), disse 
ontem pela manhã, minutos 
antes de embarcar na Cara-
vana da Seca, que aguarda até 
sexta-feira algum posiciona-
mento do Governo do Estado 
sobre o requerimento enca-
minhado na segunda-feira 
pela Comissão de Orçamento, 
sugerindo ao Poder Executivo 
uma mensagem retificadora 
do Orçamento 2013.

“Acho que, sendo assim, 
dará tempo para apreciação 
e aprovação antes do reces-
so, que começa no dia 20”, 
afirmou o presidente, ao ex-
plicar que, pela sugestão da 
Comissão de Orçamento, a 
mensagem retificadora po-
deria considerar as emendas 
parlamentares à Lei de Di-
retrizes Orçamentárias que 
foram vetadas pelo governa-
dor e que vêm retardando a 
consolidação do Orçamento.

O requerimento da Co-
missão de Orçamento ao 
governo foi apreciado e 
aprovado em reunião extra-
ordinária realizada no final 
da tarde de segunda-feira, 
iniciativa que foi encami-

nhada pelo relator do Orça-
mento, deputado Vituriano 
de Abreu (PSC), em face de 
grande parte dos deputados 
precisarem participar da Ca-
ravana da Seca até a próxima 
sexta-feira.

“Se não antecipássemos 
esse requerimento, tanto o 
governo ia ficar sem tempo 
para responder, como tam-
bém nós iríamos ficar sem 
tempo para apreciar e apro-
var a matéria até o recesso”, 
explicou o relator Vituriano 
de Abreu, ao destacar que se 
o Poder Executivo responder 
até sexta, o Poder Legislativo 
terá tempo suficiente para 
solucionar o impasse do Or-
çamento.

Ontem, em entrevista 
antes de também embarcar 
na Caravana da Seca, o líder 
do Governo Hervásio Bezerra 
(PSDB) disse que a iniciativa 
da Comissão de Orçamento 
pode vir a representar a so-
lução alternativa mais viável, 
mas ele tem dúvidas quanto 
ao tempo disponível para so-
lução desse impasse até o dia 
20. “É sempre bom que as so-
luções sejam encontradas de 
forma negociada”, comentou 
Hervázio, ao se considerar 
otimista quanto a uma solu-
ção até o começo do recesso. 

A ex-vice governadora 
do Estado, Lauremília Luce-
na, vai presidir o diretório do 
PSDB em João Pesssoa, com a 
saída do deputado federal Ruy 
Carneiro para assumir a presi-
dência do PSDB da Paraíba.

Pela primeira vez desde 
a sua fundação, o diretório da 
capital terá uma mulher na 
presidência. O nome de Lau-
remília foi sugerido por Ruy 
e acolhido por unanimidade 
para comandar a legenda em 
João Pessoa.

“Pelo regimento interno 
do partido, não posso acu-
mular os dois cargos e, após 
consulta, decidimos indicar 
Lauremília Lucena pelo seu 
trabalho como vice-gover-
nadora e primeira-dama de 
João Pessoa”, avaliou Ruy.

A nova executiva muni-
cipal do PSDB, a princípio, 
será composta por Lauremí-
lia Lucena e pelos vereadores 
Marcos Vinícius, Eliza Vir-
gínia e Luiz Flávio, além do 
deputado estadual Hervázio 
Bezerra e do ex-deputado fe-
deral Viegas. Outros nomes 
serão divulgados nos próxi-
mos dias. Outra novidade do 
PSDB de João Pessoa é a es-
colha do nome da vereadora 
Eliza Virgínia para comandar 
o PSDB Mulher. 

um lugar para se trabalhar 
e viver com dignidade”, dis-
se a presidente.

A pesquisa do Economist 
compilou dados de relatórios 
jurídicos, publicações acadê-
micas e de governo, e sites de 
autoridades. O resultado em 
cada quesito foi ponderado 
em uma fórmula matemática 
e convertido para uma escala 
de zero a 100. O levantamen-
to analisou indicadores de 
Infraestrutura, Ambiente Po-
lítico, Ambiente Econômico, 
Infraestrutura, Regime Tri-
butário e Regulatório, Recur-
sos Humanos, Políticas para 
Investimentos Estrangeiros, 
Inovação e Sustentabilidade 
dos estados.

Incentivos
Desde 2011, o Gover-

no da Paraíba vem criando 
condições favoráveis à am-

pliação e instalação de novas 
empresas. Ainda no primeiro 
ano de gestão, o governador 
Ricardo Coutinho ampliou o 
prazo da concessão de estí-
mulos financeiros pelo Fun-
do de Apoio ao Desenvolvi-
mento Industrial da Paraíba 
(Fain), em 30 anos, através 
da publicação do Decreto 
32.388, que altera a cláusu-
la do Decreto 17.252, de de-
zembro de 1994. Antes, as 
empresas recebiam prazo de 
até 15 anos para incentivos 
fiscais.

Entre os novos negócios 
gerados graças à política de 
incentivo concedida pelo Go-
verno do Estado se destacam 
a instalação de três gran-
des grupos cimenteiros nos 
próximos dois anos. O Polo 
Cimenteiro da Paraíba será 
constituído pelos grupos 
Brennand, Cimpor II e Eli-

zabeth e contará ainda com 
a ampliação da produção 
da Lafarge. O protocolo de 
intenção já foi assinado pe-
los empresários, que agora 
aguardam os procedimentos 
para instalação das fábricas. 

Atuação da Cinep
A Cinep vem realizando 

visitas estratégicas a grupos 
empresariais de diversos 
países, entre os quais Es-
panha, Portugal, Coréia do 
Sul, Cuba e Barcelona. Com 
o objetivo de atrair novos 
investidores, os executivos 
da companhia também par-
ticipam periodicamente de 
feiras e congressos, a exem-
plo da Francal e Couromoda, 
duas das maiores feiras de 
calçados, artigos esporti-
vos e artefatos de couro da 
América Latina, ambas rea-
lizadas em São Paulo. 

O deputado Luiz Couto 
(PT) destinou no Orçamento 
Geral da União (OGU-2013) 
quase R$ 4 milhões para a 
saúde na Paraíba, o que possi-
bilitará diversas ações. Couto 
informou que o dinheiro é pro-
veniente de emenda individu-
al e vai assegurar a implanta-
ção de academias da saúde em 
vários municípios; compra de 
equipamentos hospitalares; 
construção de cisternas; e me-
lhoramento de hospitais com 
atuação reconhecida no Esta-
do, como é o caso do Padre Zé, 
Napoleão Laureano, Fundação 
Assistencial da Paraíba (FAP) 
e Fundação Flávio Ribeiro, 
que receberão a soma de R$ 
600 mil.

Segundo o parlamentar, 
serão dez academias da saú-
de espalhadas pela Paraíba, 
com investimentos que tota-
lizarão R$ 1 milhão, além da 
verba exclusiva para Atenção 
Básica à Saúde e compra de 
equipamentos hospitalares.

“Esse é um compromis-
so histórico do nosso manda-
to, já que todos os anos ten-
tamos garantir recursos na 
saúde com atenção especial 
a esses hospitais. São insti-
tuições respeitadas por pres-
tarem um serviço essencial à 
sociedade”, afirmou.

Tatiana Domiciano, presidente da Cinep: “A Paraíba é um lugar para se trabalhar e viver com dignidade”

Lauremília vai 
presidir diretório 
do PSDB em 
João Pessoa

Luiz Couto 
destina quase 
R$ 4 milhões
para a saúde

AL aguarda posição do 
Executivo sobre vetos 

ORÇAMENTO

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Outra polêmica

O Governo Federal está elaborando um projeto que prevê a 
implantação de uma espécie de ‘ficha limpa’ para os servidores 
públicos federais, estaduais e municipais. O projeto está em fase 
de elaboração e visa retirar do serviço público quem tiver alguma 
pendência com a Justiça. A ordem do governo é moralizar os que 
desejem trabalhar no serviço público do país.

Se quiser combater a corrupção, o governo vai ter que botar fogo 
em casa.

O pano de fundo

A disputa entre o ex-governador José Maranhão e ex-deputado 
Wilson Santiago, no PMDB, tem uma explicação. Os dois querem ser 
candidatos ao Senado em 2014. Por isso, brigam tanto internamente. 
Agora, Santiago vai ter que provar que tem mais prestígio político dentro e 
fora do PMDB do que José Maranhão. 

Isso não vai terminar bem. 

Projeto polêmico

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa 
aprovou um projeto polêmico do deputado Vituriano de Abreu. O projeto 
prevê que o Estado da Paraíba não poderá contratar a força de trabalho de 
médicos do exterior. O projeto agora vai para o plenário e deverá causar 
muita polêmica. 

Se for aprovado, com certeza, terá o veto do governador. 

Na crista da onda das amantes

Na onda de denúncias sobre a influência no governo por parte da 
namorada do ex-presidente Lula, Rosemary Nóvoa, surge uma outra amante 
contando sua história. Myrian Abicair assume romance com o ex-presidente 
João Figueiredo trinta anos depois e diz que viveu entre Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília. Ela conheceu Figueiredo depois que caiu numa piscina em 
uma inauguração. 

Na época isso foi um escândalo.

Prefeitos eleitos da Paraíba estão em pânico diante 
da situação financeira em se encontram os municípios 
que vão dirigir a partir de 1º de janeiro. Os que foram 
eleitos pela oposição têm os maiores prejuízos, uma 
vez que não estão conseguindo fazer uma transição 
amigável. 

Os eleitos já participaram de dois seminários: um 
promovido pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) e outro pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
Dos dois eventos eles saíram abismados com o que 
ouviram. 

De fato, a situação dos municípios não é das 
melhores. A Famup tem levantado dados que mostram 
o FPM em constante queda, o INSS fazendo resgates nas 
contas das prefeituras e o Governo Federal cada vez mais 
criando dificuldades para os prefeitos. 

A crise nos municípios já gerou até cenas engraçadas 
entre os prefeitos. Recentemente, em um evento, um dos 
palestrantes afirmou que os prefeitos deveriam tomar 
cuidado com suas prestações de contas e com a aplicação 
dos índices determinados pela Constituição. 

O não cumprimento disso, disse o palestrante, 
poderá levar o prefeito a perder o mandato e até ir para a 
cadeia. Um eleito, que chegou à prefeitura com apoio do 
atual prefeito, bateu no outro e perguntou: “Então foi para 
ser preso que você me botou nesse negócio?”.

“Você ainda não viu nada”, respondeu o 
prefeito. 

Brincadeiras à parte, a crise nos municípios tem 
origem antiga e vem de administrações passadas. Alguns 
prefeitos, agindo de forma irresponsável, criaram uma 
situação embaraçosa para seus municípios. Nomearam sem 
critérios, deixaram de cumprir repasses constitucionais à 
Previdência e endividaram o município. 

O resultado é que os atuais prefeitos são 
obrigados a pagar uma folha alta, são vítimas dos 
resgates do INSS e não têm dinheiro para aplicar na 
infraestrutura de sua terra. 

A grande maioria dos municípios paraibanos vive 
exclusivamente de repasse do FPM e ICMS. Não têm 
outra fonte de renda. Isso praticamente inviabiliza o 
município. O prefeito recebe o dinheiro, paga a folha e os 
fornecedores e acaba o dinheiro. 
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Royalties: governadores 
pressionam contra veto

Brasília – Reunidos on-
tem, na representação do go-
verno do Ceará, em Brasília, 
governadores e representan-
tes de governos de 20 esta-
dos da Federação decidiram 
iniciar um movimento para 
derrubar o veto da presiden-
te Dilma Rousseff ao projeto 
de lei que define a divisão 
dos royalties do petróleo do 
pré-sal. O objetivo é reesta-
belecer o texto aprovado pelo 
Congresso, que dava direito 
aos estados não produtores 
de receberem parte desses 
recursos.

O governador do Ceará, 
Cid Gomes, que promoveu o 
encontro, disse que durante 
a reunião, os governadores li-
garam ao presidente do Con-
gresso, José Sarney (PMDB-
-AP) – que está no exterior, 
e pediram-lhe que coloque 
o veto em votação imediata-
mente. Sarney teria dito que 
ao retornar a Brasília, hoje, 
vai reunir os líderes de parti-
dos para tratar do assunto.

Os governadores deci-
diram também pressionar 
o Congresso, por meio das 
lideranças partidárias e das 
bancadas estaduais, para que 
rejeitem o veto quando ele for 
submetido ao plenário, como 
prometeu Sarney. Para isso, 
decidiram iniciar ainda on-
tem os contatos necessários 
com deputados e senadores 
em Brasília.

Em outra frente de ação, 
segundo o governador Cid 
Gomes, foi decidido que o go-
vernador do Acre, Tião Viana, 
vai procurar a presidente Dil-
ma Rousseff para esclarecer 
que “o movimento não é con-
tra ela, nem contra o Governo 
Federal, mas por justiça na 
distribuição dos royalties”. O 
governador cearense disse 
entender que a presidente 
“sofreu pressão” para vetar o 
projeto, mas afirmou que “ela 

Movimento tem como 
objetivo restabelecer o texto 
aprovado no Congresso

foi induzida a erro por sua as-
sessoria na questão do veto”.

Para Cid Gomes, não é 
verdade que há problemas 
para fazer a distribuição dos 
royalties da forma que foi 
aprovada pelo Congresso, 
beneficiando estados não 
produtores, “pois o paga-
mento será feito pelas em-
presas exploradoras à ANP 
e, portanto, ao governo fe-
deral”. Garantiu ainda que os 
estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo “nada per-
derão com a distribuição dos 
royalties também aos esta-
dos não produtores, pois isso 
só acontecerá com as desco-
bertas futuras de petróleo” e 
assim, na verdade, eles tam-
bém ganharão mais dinheiro. 

Participaram da reu-
nião, além de Cid Gomes 
(PSB) e Tião Viana (PT), os 
governadores de Alagoas, 
Teotônio Vilela Filho (PSDB); 
da Bahia, Jaques Wagner 
(PT); do Distrito Federal, 
Agnelo Queiroz (PT); de Goi-
ás, Marconi Perillo (PSDB); 
Mato Grosso, Sinval Barbosa 
(PMDB), Mato Grosso do Sul, 
André Puccinelli (PMDB); do 
Piauí, Wilson Nunes Martins 
(PSB), de Rondônia, Confú-
cio Moura (PMDB) e Rorai-
ma, José de Anchieta Júnior 
(PSDB). Os governadores 
de Minas Gerais, da Paraíba, 
do Paraná, de Pernambuco, 
do Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Tocantins e 
de Santa Catarina enviaram 
representantes. 

Brasília – Os eleitores 
que não votaram no primeiro 
turno das eleições deste ano 
têm até amanhã para justifi-
car a ausência. Quem não jus-
tificar pode ter o título cance-
lado – caso ocorra três vezes 
seguidas –, ficar impedido 
de tirar passaporte, de fazer 
concurso ou renovar matrí-
cula em unidade pública de 
ensino.

O eleitor deve preencher 
o Requerimento de Justifi-
cativa, obtido gratuitamente 
nos cartórios eleitorais ou 
no site do Tribunal Superior 
Eleitoral. O requerimento 

deve ser apresentado em 
qualquer cartório eleitoral 
do país, acompanhado de 
documento com foto, como a 
carteira de identidade ou de 
habilitação.

Os eleitores residentes 
no exterior que já se cadas-
traram para votar no país 
onde moram não precisam 
justificar a ausência, pois não 
votam na eleição municipal – 
somente na presidencial. Os 
que ainda não se cadastra-
ram devem justificar a ausên-
cia às eleições no prazo de 30 
dias após o retorno ao Brasil.

Os eleitores que faltaram 

ao segundo turno poderão 
justificar até 27 de dezembro.

TSE
Já o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) deve cum-
prir a meta estipulada pela 
presidente Cármen Lúcia e 
julgar todos os processos 
relativos às eleições deste 
ano até dia 19 de dezembro, 
data das diplomações.

Atualmente, o tribunal 
já julgou 81% dos 7.742 
casos envolvendo registro 
de candidatura que chega-
ram desde agosto– restam 
1.455.

Eleitor que não votou no 1º turno 
deve justificar ausência até amanhã

Cardozo nega 
“quadrilha” na 
Presidência 
da República

Brasília - O ministro da 
Justiça, José Eduardo Car-
dozo, disse que o inquérito 
da Polícia Federal relativo à 
Operação Porto Seguro não 
aponta para atuação da qua-
drilha investigada “no seio” 
da Presidência da República, 
mas disse que entende que o 
fato esteja sendo usado poli-
ticamente pela oposição.

“Não é resultado da in-
vestigação que a quadrilha 
esteja no seio da Presidência 
da República. Claro que no 
campo político acabe sendo 
colocado (argumentado)”, 
disse Cardozo durante audi-
ência pública na Câmara dos 
Deputados.

Ele acrescentou que a 
decisão da presidente Dil-
ma Rousseff de exonerar 
os envolvidos dos cargos 
públicos foi tomada após 
uma conversa entre os dois. 
“Quando reportei o resulta-
do (da operação) a Dilma, 
apresentei minha opinião 
pessoal, mas não cabe aqui 
apresentá-la para não come-
ter prejulgamentos. O fato é 
que, no dia seguinte, ela exo-
nerou todos os indiciados 
pela Polícia Federal”, disse o 
ministro.

AGU
A presidente determi-

nou também que a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
fizesse uma análise de todos 
os pareceres feitos pelo ex-
-advogado-geral adjunto 
José Weber Holanda Alves 
que pudessem estar sob 
suspeita. “Ela (Dilma) não 
tem a menor complacência 
com essas pessoas”, acres-
centou. Cardozo acrescen-
tou que não existe qualquer 
interceptação telefônica 
envolvendo o ex-presidente 
Lula com a então chefe de 
gabinete da Presidência da 
República em São Paulo, Ro-
semary Nóvoa de Noronha.

“Há critérios técnicos 
para fazer interceptações 
telefônicas. Elas não exis-
tem para apurar a vida das 
pessoas, mas para cumprir 
objetivos claros e para pegar 
situações em curso”, disse o 
ministro. Como, segundo 
ele, não houve decisões judi-
ciais nesse sentido, “não há 
diálogos gravados entre ela 
e terceiros”, disse.  

Para o ministro da Jus-
tiça, a Operação Porto Se-
guro só foi possível graças 
à determinação do governo 
em dar autonomia à Polícia 
Federal.

Brasília - A presidente 
da República, Dilma Rousse-
ff, disse ontem que as defici-
ências não podem ser limi-
tadoras do desenvolvimento 
das pessoas. Segundo ela, o 
governo tem que oferecer 
oportunidades iguais a todos 
os cidadãos.

“As pessoas são diferen-
tes umas das outras, mas as 
oportunidades têm que ser 
as mesmas. E as condições 
também têm que estar ade-
quadas a essas oportunida-
des”, disse Dilma, durante a 
3ª Conferência dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
acrescentando que o gover-
no deve criar instrumentos 
para reduzir os obstáculos 
no cotidiano dessas pessoas.

A presidente ressaltou 
os resultados dos atletas pa-
ralímpicos como uma inspi-
ração para toda a população. 
“Eles são grandes exemplos 
para nós pela sua determi-
nação em superar obstácu-
los, pela sua disciplina e pela 
persistência por melhores 
resultados. Quando eles que-
rem, eles teimam e conse-
guem.”

Durante seu discurso, 
Dilma chegou a ser vaiada 
quando usou o termo “por-
tador de deficiência”, mas 
se corrigiu logo em seguida 
e foi aplaudida pela plateia. 
“Desculpa, é pessoa com 
deficiência. Portador não é 
muito humano, pessoa é.”

No início de seu discur-
so, após cantar o Hino Nacio-
nal, Dilma disse que é como-
vente ver o hino “cantado” 

em libras. Alguns cartazes 
foram levantados durante o 
discurso pedindo “Educação 
inclusiva pra valer!” e “Esco-
la bilíngue para surdos”. Dil-
ma respondeu dizendo que 
a educação inclusiva é fun-
damental e que o governo se 
comprometeu a investir R$ 
7,6 bilhões nas áreas de edu-
cação, saúde, acessibilidade 
e trabalho para pessoas com 
deficiência.

“O nosso compromisso 
é garantir cidadania plena 
e autonomia aos brasileiros 
com deficiência, sua inser-
ção completa na sociedade”, 
disse a presidente, acres-
centando que é pelas opor-
tunidades e pela qualidade 
de vida dessas pessoas com 
deficiência que se medirá 
o grau de civilização que o 
país atingiu.

Dilma: oportunidades têm de 
ser as mesmas para os cidadãos

Durante o seu discurso, Dilma chegou a ser vaiada quando usou o termo “portador de deficiência”

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Jorge Wamburg
Da Agência Brasil

FOTO: Wilsom Dias/ABr

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N435/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de GPS com tecnologia RTK, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola 
do Estado da Paraíba - INTERPA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02217-8
João pessoa, 04 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N427/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/12/2012 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de laboratório de robótica educacional, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02197-4
João pessoa, 04 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N442/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02211-9
João pessoa, 04 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N452/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente 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 19/12/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de brinquedos para reabilitação, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência - FUNAD, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02208-7
João pessoa, 04 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N387/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviço de atendimento de pista nos aeroportos, destinado 
a Casa Militar do Governador - CMG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 12-02219-5
João pessoa, 04 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Para Cid Gomes, 
não é verdade 
que há proble-
mas para fazer 
a distribuição 
dos royalties da 
forma que foi 
aprovada pelo 
Congresso



Colômbia e Farc retomam diálogo
após a morte de 20 guerrilheiros
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O governo da Colômbia e as Farc 
retomam o diálogo de paz hoje, em 
Havana, após cinco dias de recesso. 
Neste período, Bogotá aumentou a 
pressão sobre os rebeldes por meio 
de declarações e ações militares.

Primeiro, o governo fixou um 
prazo máximo de um ano para que 
um acordo de paz seja alcançado. 
Depois, no sábado (1º), lançou um 
ataque militar no Departamento 
de Nariño, perto da fronteira com o 
Equador, no qual foram mortos cerca 
de 20 guerrilheiros.

O chefe da delegação da guerri-
lha, Iván Márquez, disse nesta terça-
feira que o presidente Juan Manuel 
Santos demonstrou “incongruência 
política” ao rejeitar o cessar-fogo de 
dois meses declarado pelos rebeldes, 
de forma unilateral, no dia 19 de no-
vembro. “A resposta ao gesto das Farc 
é bélica”, disse o negociador Andrés 
París, em uma entrevista à agência 
cubana Prensa Latina.

París disse que o Comitê da Cruz 
Vermelha, observadora do processo 
de paz, atesta que as Farc (Forças Ar-
madas Revolucionárias da Colômbia) 
estão respeitando o cessar-fogo, ape-
sar de admitir que houve “pequenos 
incidentes sem importância alguma”. 

Ele ainda comemorou a disposição do 
Exército de Libertação Nacional (ELN) 
em se unir ao processo de paz.

Os delegados governistas, lidera-
dos por Humberto de la Calle, devem 
chegar na noite desta terça a Havana 
para participar da nova rodada de ne-
gociações, destinada à reforma agrária.

Os negociadores das Farc conti-
nuaram em Cuba durante o recesso. 
No domingo (2), pediram à Cruz Ver-
melha ajuda para repatriar os corpos 
de combatentes mortos no Equador 
em 2008.

Tanto o governo como a guerri-
lha concordaram que houve avanços 
na primeira rodada de negociações, 
ocorrida entre 19 e 29 de novembro. 
Na primeira fase do diálogo, as partes 
concordaram em convocar um fórum 
sobre o desenvolvimento agrário, 
de 17 a 19 de dezembro, em Bogo-
tá. O tema da terra, primeiro ponto 
da agenda, foi o estopim da rebelião 
camponesa que deu origem às Farc, 
em 1964.

Há outros quatro pontos a serem 
debatidos: drogas ilícitas, participa-
ção política, abandono das armas e 
indenização às vítimas.

O conflito colombiano, o mais an-
tigo da América Latina, deixou 600 
mil mortos, 15 mil desaparecidos e 4 
milhões desalojados, de acordo com 
as cifras oficiais. O grupo rebelde con-
ta agora com 9.200 combatentes, con-
centrados nas áreas rurais do país.

Governo e guerrilha vão 
reiniciar, em Cuba, a busca
pelo processo de paz

Brasília – O governo de Israel descon-
siderou as reações e os apelos das Nações 
Unidas, dos Estados Unidos, da França, do 
Reino Unido e da Suécia, entre outros paí-
ses, e manteve a expansão dos assentamen-
tos israelenses em territórios palestinos. A 
ação também é condenada pelo governo 
do Brasil. A construção de casas em áreas 
ao redor da Faixa de Gaza e em Jerusalém 
Oriental agrava a tensão entre israelenses e 
palestinos.

A decisão do governo de Israel de cons-
truir 3 mil casas em Jerusalém Oriental e na 
Cisjordânia (Faixa de Gaza) foi tomada no 
dia 30 - um dia depois de a Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas aprovar a Palestina 
como Estado observador.

Na última segunda-feira,  os governos 
do Reino Unido, da França e da Suécia con-
vocaram os embaixadores israelenses que 
servem nesses locais para apresentar pro-
testos contra os assentamentos.

Em comunicado, o Ministério dos Ne-

gócios Estrangeiros do Reino Unido diz 
“deplorar” a decisão do governo israelense 
porque “ameaça as perspectivas” para fa-
zer avançar o processo de paz.

O Ministério do Exterior da França 
confirmou a convocação do embaixador is-
raelense no país, assim como o governo da 
Suécia. “O embaixador de Israel em Estocol-
mo foi convocado ao Ministério das Rela-
ções Exteriores para ressaltar a nossa posi-
ção sobre esta questão”, disse o chefe deste 
departamento, Carl Bildt.

A chanceler da Alemanha, Angela Mer-
kel, se disse preocupada com a expansão 
dos assentamentos.

O ministro das Relações Exteriores 
da Espanha, José Manuel García-Margal-
lo, disse que o governo israelense “não 
está dando passos em direção à paz”, mas 
“sim, ao prolongamento do conflito”. O 
secretário-geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Ban Ki-moon, também 
apelou.

Israel desconsidera apelos
e mantém assentamentos 

AMEAÇA À TRÉGUA
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Motiva vence Chile e
vai decidir o título
hoje contra Paraguai

álvaro e vítor

Paraibanos na seleção de vôlei
atletas estão entre os 
16 convocados pela CBv
para os treinamentos

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os paraibanos Álvaro 
Filho e Vítor Felipe estão 
entre os 16 atletas mascu-
lino convocados na última 
segunda-feira, pela Confe-
deração Brasileira de Vô-
lei, para integrar a Seleção 
Brasileira Adulta de Vôlei 
de Praia na temporada de 
2013. A delegação cons-
ta ainda de 11 atletas na 
categoria feminina. Deste 
grupo, sairão os represen-
tantes do Brasil nas com-
petições internacionais, 
como o Circuito Mundial e 
o Circuito Sul-Americano. A 
lista original de convocados 
pode ser alterada, com in-
clusão e exclusão de atletas, 
ao longo do ano.

Embora estejam atuan-
do com parceiros diferen-
tes, Álvaro e Vítor começa-
ram jogando juntos. 

Os atletas relacionados 
já estão convocados para 
períodos de treinamento 
no Aryzão, o Centro de De-
senvolvimento do Voleibol, 
em Saquarema (RJ), com 
as comissões técnicas das 
seleções brasileiras, que 
são comandadas por Letí-
cia Pessoa, no masculino, e 
Marcos Miranda, no femi-
nino. 

"Esperamos fortalecer 
ainda mais o vôlei de praia 
brasileiro, oferecendo todo 
suporte e estrutura aos 
atletas selecionados, para 
que possam conseguir os 
melhores resultados para 
o Brasil nas competições 
internacionais. Teremos 
comissões técnicas extre-
mamente qualificadas e 
as instalações do Aryzão à 
disposição para propiciar a 
melhor preparação para os 
nossos atletas", disse Tadeu 
Saad, Superintendente de 
Vôlei de Praia da CBV. 

A seleção masculina, 
que tem Letícia Pessoa 
como treinadora, será for-
mada inicialmente por 16 
atletas: Alison, Álvaro Fi-
lho, Brian, Bruno Schmidt, 
Daniel Souza, Daniel Laz-
zari, Edson Filipe, Emanuel, 
Evandro, Hevaldo, Leonar-
do Gomes, Pedro Cunha, Pe-
dro Solberg, Ricardo, Thia-
go e Vitor Felipe.

No feminino, o técnico 
Marcos Miranda iniciará o 
ano comandando 11 atle-
tas: Ângela, Bárbara Sei-
xas, Carolina Solberg, Elize 
Maia, Juliana, Lili, Maria 
Clara, Maria Elisa, Rebecca, 
Taiana e Talita.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Luana Lira, um dos 
destaques da Paraíba no 
cenário esportivo nacio-
nal nos Saltos Ornamen-
tais na temporada 2012, 
mereceu referência da 
diretoria da Confedera-
ção Brasileira de Despor-
tos Aquáticos (CBDA). No 
site da entidade, a atleta 
foi alvo de vários elogios 
devido à sua atuação, 
principalmente após a 
conquista da medalha 
de ouro na Taça Brasil de 
Saltos Ornamentais, que 
ocorreu no último fim de 
semana no Parque Aquá-
tico Júlio Delamare, no 
Rio de Janeiro.

Ela brilhou mais uma 
vez em uma competição 
nacional, quando alcan-
çou o topo do pódio na 
prova do trampolim de 
três metros e, no final da 
competição, ficou em ter-
ceiro lugar no troféu efi-
ciência. Ao lado da par-
ceira de equipe, Bruna 
Brunnett, Luana também 
foi medalha de bronze 
nas provas sincronizadas 
da plataforma e do tram-
polim de três metros.

Por conta do bom 
desempenho de Luana 
Lira, ela e o técnico de sua 
equipe, Edmundo Verga-
ra, foram incluídos no 
Projeto Olímpico de Sal-
tos Ornamentais. O pro-
jeto é organizado pela 
Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos 
(CBDA) e visa preparar os 
melhores atletas do país 

CBDA faz elogios
a atleta Luana Lira

SaltoS 

Terminam hoje, na pista 
de atletismo da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
na capital paraibana, as pro-
vas das modalidades de atle-
tismo e atletismo adaptado 
(paralímpico) dos Jogos Sul
-Americanos Escolares (cate-
goria 12 a 14 anos). Mais de 
400 atletas de todos os países 
do continente Sul-Americano 
participam desde a última se-
gunda-feira da competição.

Os jogos tem como prin-
cipal sede a cidade de Natal/
RN, mas a modalidade de atle-
tismo foi realizada em João 
pessoa, por contar com uma 
pista recém-construída, que 
comporta todas as exigências 
da Confederação Sul-Ameri-
cana de Desportos Escolares.

A delegação brasileira 
conta com 34 atletas, a maio-
ria do Estado de São Paulo. 
Quarenta técnicos paraiba-
nos estão participando da 
disputa internacional con-
vocados pela Confederação 
Brasileira de Desporto Es-
colar. Apostando no sucesso 
da competição em solo pa-
raibano o secretário adjunto 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação (Sejel), 
José Marco,  enfatizou a im-
portância da Paraíba em se-
diar uma disputa internacio-
nal, provando que o Estado 
está no caminho certo para 
receber eventos deste porte.

“É uma honra para a Pa-
raíba receber uma compe-
tição que envolve atletas de 
ponta do atletismo Sul-Ame-
ricano, numa pista que tem 
todas as exigências para as 

provas. Estamos ganhando 
uma visibilidade enorme, já 
que vários meios de comuni-
cação de outros países estão 
mostrando o que temos de 
melhor no esporte”, disse.

Conhecido mundialmen-
te como esporte-base, o atle-
tismo é a origem da prática 
esportiva. As competições 
estudantis são uma oportuni-
dade de estímulo ao espírito 
esportivo, além de difundirem 
os valores do esporte entre os 
jovens. Os Jogos Sul-America-
nos Escolares são realizados 
pelo Governo do Rio Grande 
do Norte, por meio da Secre-
taria de Estado do Esporte e 
do Lazer (Seel), Ministério do 
Esporte, Conselho Sul-Ameri-
cano do Esporte (Consude), 
Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar (CBDE) e 
Governo da Paraíba.

Estudantes disputam último dia 
do atletismo no Sul-Americano

Provas de atletismo estão acontecendo na pista recém-inaugurada da Universidade Federal da Paraíba

para os Jogos Olímpicos 
de 2016, que serão reali-
zados no Rio de Janeiro. 
O treinador da equipe 
do Grêmio Cief enfatizou 
a importância de, junto 
com Luana, fazer parte 
do projeto da CBDA.

“A gente tem uma 
atleta pré-convocada 
para as Olimpíadas e isso 
é muito importante para 
difundir a modalidade 
no Estado”, disse Edmun-
do, que destacou a boa 
colocação do Grêmio Cief 
na classificação geral dos 
clubes. A equipe ficou 
em quinto lugar geral.

O presidente da 
Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba, 
Antônio Meira, destacou 
o trabalho do professor 
Edmundo e o esforço 
dos atletas dos saltos or-
namentais, modalidade 
aquática que vem se des-
tacando durante todo o 
ano no Estado.

Vítor Felipe e Álvaro participarão dos treinos para definir os atletas que representarão o Brasil em competições internacionais como o Circuito Mundial e o Sul-Americano

No início da 
carreira, os 
dois atletas 
atuavam juntos 
e fizeram 
história no 
Circuito Banco 
do Brasil de 
Vôlei de Praia

A paraibana Luana Lira
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Motiva vence equipe chilena 
e vai à final contra o Paraguai 
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Handebol paraibano 
vai disputar o ouro nos 
Jogos Sul-Americanos

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O corpo do advogado e ex-goleiro de futebol pro-
fissional Elias Cunha Melo foi enterrado no cemité-
rio Campo Santo Parque da Paz, na Avenida Assis 
Chateaubriand, em Campina Grande, às 17h da última 
terça-feira. Cunha Melo morreu por insuficiência 
cardiorrespiratória, na última segunda-feira. Vítima 
de um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico no dia 
4 de novembro último, em sua residência, no bairro 
do Catolé, Elias Cunha Melo, 70, desde então vinha 
tentando restabelecer a saúde, que teve o quadro 
complicado por conta da diabetes e instabilidade na 
pressão arterial.

Luto em Campina

Warley, a grande 
esperança do Belo

Ele voltou, voltou desta vez para atuar pelo time 
que talvez tenha a manhã torcida da Paraíba. Refiro-me 
a Warley, que já teve passagem pelo Treze e Campinen-
se, onde, em seu currículo, só conquistou vitória. A nova 
esperança do Botafogo, de João Pessoa, para as dispu-
tas do Estadual de 2013 chegou otimista e colocando 
muita lenha na fogueira: quer ajudar o time da capital a 
acabar com o jejum de 10 anos sem um título paraibano.

Bom, muito bom, pois, o Botafogo-PB está pre-
cisando de sangue novo, talvez, sangue nem tão novo 
assim, pois Warley e muitos outros jogadores apre-
sentados pela diretoria botafoguense jão são velhos 
conhecidos do torcedor paraibano. 

Agora, é bom ter muito cuidado. Se o Botafogo se 
prepara para fazer uma boa competição e tenta voltar 
a conquistar o maior título do futebol estadual, que 
é o profissional, o que não dizer das demais equipes. 
Engana-se quem pensa que o Treze, Campinense e até 
mesmos as equipes sertanejas estão “mortas”. O Galo 
da Borborema, que, para mim, é atualmente o time mais 
organizado e estruturado do nosso Estado também 
tem investido alto, assim como o seu arquirrival Campi-
nense. Basta apenas ver a relação dos novos contrata-
dos.

Trocando em miúdos, o Paraibano Profissional 
de 2013 promete bastante, dentro e fora das quatro 
linhas. Isto já tem sido mostrado nos bastidores e no 
período que antecede a abertura da competição, que 
ocorrerá no dia 6 de janeiro. 

Para o Botafogo, o título paraibano é uma questão 
de honra. Foi exatamente na administração de Nelson 
Lira, há 10 anos, que a equipe da Maravilha do Contor-
no conquistou o seu último campeonato da Primeira 
Divisão e, como pessoense, estarei na arquibancada 
torcendo para que isto volte a acontecer.

Ontem foi o último dia para 
as federações estaduais 
inscrever seus atletas para a 
1a Seletiva de Judô Rio 2016. 
A Paraíba terá três represen-
tantes: Delan Monte, Amanda 
Cavalcante e Edinanci Silva 
(que compete por São Paulo).

Judô Rio 2016

Está na hora dos integrantes da Federação Paraibana de 
Atletismo fazer algo diferente para revelar atletas que 
possam representar a Paraíba na modalidade de atletismo. 
Nas últimas competições, o Estado tem ficado fora dos 
pódios devido a fraca atuação dos nossos representantes. 
Em algumas delas, sequer a PB teve corredores. No Norte/
Nordeste, que ocorreu no último fim de semana, em Recife, 
a Paraíba sequer ficou entre os cinco melhores...

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Com o intuito de reforçar o 
time que vai representar a 
Paraíba na Copa do Brasil, a 
diretoria do Kashima realiza 
na próxima sexta-feira, no 
campo da Aldeia SOS, em 
Mangabeira, peneirão para 
novas jogadoras.

Peneira

Atletismo

A equipe de handebol fe-
minino do Motiva está na final  
dos Jogos Escolares Sul-Ameri-
canos, que estão sendo disputa-
dos em Natal, no Rio Grande do 
Norte. Ontem, a equipe venceu 
o representante do Chile, pelas 
semifinais da competição, por 
26 a 13, em partida disputada 
no ginásio Maristela. 

Hoje, as paraibanas dis-
putam a medalha de ouro 
contra o Paraguai, que ontem 
venceu a Argentina por 25 a 

22. A decisão está programa-
da para as 10h, no ginásio da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

Ontem, a equipe voltou a 
jogar bem e não deu nenhu-
ma chance as adversárias e 
o destaque foi outra vez Ma-
riah Leite, que marcou seis 
gols. Ela é a atual artilheira 
da competição com 40 gols 
em apenas 4 jogos, uma in-
crível média de 10 gols por 
jogo. "Nosso time vem numa 
crescente e hoje (ontem) fez 
a sua melhor partida. A Ma-
riah é o grande destaque do 
nosso time, mas o conjunto 
é muito forte e tem também 
outros grandes nomes que 

estão jogando muito bem", 
disse o técnico Isaias Oliveira.

Segundo o técnico, Brasil 
e Paraguai foram as princi-
pais equipes da competição 
e chegam a final com justiça. 
"São duas grandes equipes 
e teremos muita dificuldade 
amanhã (hoje), mas estamos 
preparados. Viemos para ser 
campeões e vamos ser. Não 
devemos mudar o nosso jei-
to de jogar, só se houver uma 
necessidade. Em time que se 
ganha não se mexe e estamos 
evoluindo a cada partida. Mas 
como cada jogo é um jogo, se 
houver necessidade sabemos 
alterar a equipe", garantiu.

 O Motiva chegou a deci-

são invicto vencendo o Uru-
guai por 17 a 6, o Equador 
por 34 a 2, a Argentina por 
24 a 13 e por último o Chile 
por 26 a 13. 

Este ano, a equipe já 
conquistou o título das Olim-
píadas Escolares Brasileiras 
(classificatória para  os Jogos 
Escolares Sul-Americanas) e 
do Campeonato Brasileiro de 
Handebol Infantil Feminino.

O time base que vem sen-
do utilizado pelo técnico Isaí-
as é o seguinte: Jeandra, Carol 
Torres, Eduarda, Mariah Leite, 
Clara, Beatriz e Bruna Martins. 
Ele deve repetir a mesma esca-
lação no jogo de hoje contra o 
Paraguai. 

A Paraíba conseguiu ontem 
sua segunda medalha nas Olim-
píadas Escolares, etapa de 15 a 
17 anos. As meninas do Instituto 
Augusto dos Anjos, da cidade de 
Bayeux, ficaram com a prata no 
futsal depois de serem derrotadas 
nas penalidades pela equipe da 
Escola de Ensino Médio Alberto 
Bauer, de Jaraguá do Sul-SC. No 
tempo normal, o jogo terminou 
em 1 a 1. Nos pênaltis, as catari-
nenses foram melhor que as re-
presentantes do Estado e ganha-
ram o jogo por 3 a 1.

O treinador da equipe parai-
bana, Ednaldo Pontes, enalteceu 

a participação das meninas do 
Augusto dos Anjos nas Olimpía-
das Escolares e lamentou o fato 
de ter perdido nos detalhes para 
a equipe de Santa Catarina. Se-
gundo o técnico da equipe, a Pa-
raíba poderia ter conquistado o 
ouro, mas alguns erros fizeram 
com que o time voltasse para casa 
com a prata, o que provocou um 
grande sentimento de tristeza e 
decepção nas meninas, que joga-
ram com muita determinação e 
vontade de vencer.

“Jogamos de igual pra igual. 
Saimos na frente e por um des-
cuido da nossa defesa tomamos 
o empate faltando um minuto 
e vinte segundos para o final da 

partida. Nos pênaltis, nossa golei-
ra pegou duas cobranças, mas nós 
perdemos três tentativas. Vendo 
por esse lado, o time está de pa-
rabéns. Quem ele pegou pela 
frente venceu, com exceção desse 
último jogo”, disse Ednaldo.

A primeira medalha conquis-
tada pela Paraíba foi no judô, 
quando o atleta Vítor Campos 
Xavier ganhou a prata. As Olim-
píadas Escolares são organizadas 
e realizadas pelo Comitê Olímpi-
co Brasileiro, correalizadas pelo 
Ministério do Esporte e Orga-
nizações Globo e tem apoio da 
Prefeitura Municipal de Cuiabá 
e do Governo do Estado de Mato 
Grosso.

Futsal feminino é prata nas Olimpíadas Escolares

COI volta a alertar organização dos 
Jogos de 2016 sobre os preparativos

Os organizadores dos 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro foram mais uma vez 
alertados pelo Comitê Olím-
pico Internacional (COI), on-
tem, que precisam apressar 
os preparativos porque o 
tempo está passando.

O Rio ainda não finalizou 
seu orçamento para a Olimpía-
da, bem como não determinou 
os locais onde ocorrerão al-
guns esportes, incluindo rúgbi 
e hóquei na grama.

Os organizadores dos Jo-
gos disseram no mês passado 
que o Estádio São Januário, 
do Vasco da Gama, perdeu o 
prazo de até 31 de outubro 
e que agora irão olhar nova-

mente para os planos de usar 
o Estádio Olímpico João Ha-
velange para sediar também 
o torneio de rúgbi em 2016.

“Nossa mensagem con-
tinua sendo que há tempo, 
porém o tempo está passan-
do. Eles (organizadores do 
Rio) precisam continuar tra-
balhando nisto com todo o 
vigor”, disse o porta-voz do 
COI, Mark Adams, a repór-
teres. O Brasil também vai 
sediar a Copa do Mundo de 
2014 e também foi alertado 
pela Fifa para correr com os 
preparativos.

O Rio, que foi escolhido 
como cidade-sede dos Jogos 
em 2009, é a primeira cidade 

sul-americana a ser escolhida 
para receber uma Olimpíada.

A prefeitura do Rio ga-
rante que todos os projetos 
de infraestrutura e de are-
nas esportivas para os Jogos 
Olímpicos estão dentro do 
cronograma, mas os dirigen-
tes do COI já haviam alertado 
sobre o tempo durante visita 
à cidade no mês passado.

Adams disse que o comitê 
executivo do COI fez questio-
namentos ao comitê organiza-
dor da Olimpíada sobre a atual 
situação da economia brasilei-
ra, depois que o PIB do terceiro 
trimestre mostrou um cresci-
mento menor que o esperado.

A economia brasileira 

cresceu apenas 0,6 por cento 
de julho a setembro sobre o 
segundo trimestre, metade 
do esperado, com a pior re-
tração dos investimentos em 
mais de três anos e estagna-
ção no setor de serviços.

O presidente do comitê 
organizador Rio-2016, Carlos 
Arthur Nuzman, garantiu que 
a preparação para os Jogos 
está no caminho certo.

“Tudo está no caminho e 
no prazo”, disse Nuzman a re-
pórteres após sua apresenta-
ção ao COI. “O orçamento es-
tará pronto no ano que vem. 
Estamos numa situação boa, 
confortável. Estamos num ca-
minho muito bom.”

O técnico Isaías em conversa com as atletas que estão fazendo bonito nos Jogos Sul-Americanos que acontecem em Natal-RN
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Em busca do melhor preparo
botafogo

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Alexandre Duarte diz 
que até a estreia todos 
estarão prontos

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O preparador físico do 
Botafogo, Alexandre Duarte, 
frisou que o grupo está assi-
milando e colaborando com o 
planejamento que foi elabo-
rado pela comissão técnica, 
para deixar os atletas pron-
tos para a estreia no Campeo-
nato Paraibano/2013, contra 
o Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), no dia 6 de janeiro. Ele 
ressaltou que a maioria dos 
jogadores vem de competi-
ções, facilitando o trabalho 
que vem sendo realizado no 
Estádio Almeidão, no Cristo 
Redentor. "São profissionais 
que se cuidam e quando che-
ga a pré-temporada fica mais 
fácil colocar o trabalho em 
prática. No ritmo que esta-
mos colocaremos o elenco 
pronto para a estreia na dis-
puta", frisou. 

Ele pretende aproveitar 
a semana para entregar o 
grupo ao treinador Marcelo 
Vilar para começar os trei-
namentos com bola. "Quero 
deixar os jogadores aptos 
para começarem a segunda 
parte do trabalho, com um 
condicionamento capaz de 
prosseguir o planejamento 
que foi elaborado pela comis-
são técnica", observou. Sobre 
a chegada das novas contra-
tações - o meia Doda e o ata-
cante Warley - o profissional 
disse que deseja intensificar 
o ritmo para que a dupla pos-
sa acompanhar os demais 

atletas na segunda parte da 
preparação. "São jogadores 
responsáveis que se cuidam 
e estão conscientes que te-
rão que ralar para entrar no 
ritmo dos demais jogadores. 
Estou aguardando o Fábio 
Neves para que possamos ter 
a maioria do grupo em forma 
de iniciar a segunda parte do 
planejamento", avaliou. 

Com relação a sensação 
de trabalhar no Botafogo, 
outra equipe de ponta do 
futebol paraibano, que está 
montando um time para ser 
campeão paraibano de 2013, 
Alexandre, disse que será ou-
tro desafio na carreira como 
preparador físico. Segundo 
ele, a pressão que terá é nor-
mal no clube de massa que 
não ganha títulos há 10 anos 
e deseja acabar com a traje-
tória negativa. "Torcedor é 
sempre exigente e quer títu-
los. Sabemos que o clube está 
passando por um período 
sem ganhar e queremos mu-
dar este quadro, com o apoio 
de todos os botafoguenses", 
avaliou. 

Sobre a sensação de ter 
trabalhado no Treze e agora 
veste a camisa do rival, Ale-
xandre, disse que é normal a 
mudança, já que é um profis-
sional que deseja fazer o me-
lhor para o alvinegro da ca-
pital. "As idas e vindas fazem 
parte na vida de qualquer 
profissional. Estive no Tre-
ze e agora estou no Botafo-
go, um desafio que também 
quero vencer e colaborar 
com o título de campeão es-
tadual de 2013", comentou 
Alexandre. 

Nacional aposta
na juventude 
para chegar a
mais um título

O Nacional de Patos, que 
estreia contra o Auto Esporte 
no dia 6 de janeiro de 2013, 
no Paraibano da Primeira 
Divisão, está apostando na 
juventude para conquistar o 
Campeonato Estadual. Seten-
ta por cento do elenco já está 
montado e será apresentado 
ao torcedor em grande festa, 
programada para o próximo 
dia 12, no Estádio José Ca-
valcanti, em Patos. “Sangue 
novo, jovialidade mesclada 
a experiência, são as marcas 
do Canário do Sertão na pró-
xima temporada”, garantiu 
ontem José Ivan, diretor de 
futebol da equipe.

Apesar de afirmar que 
o time está praticamente 
montado, até ontem, José 
Ivan garantiu que nenhum 
atleta ainda assinou contra-
to com o Nacional de Patos. 
“São jogadores apalavrados 
que somente no próximo dia 
11 teremos a certeza que in-
tegrarão o grupo. Assim que 
forem apresentados, assina-
remos os contratos para que 
os trabalhos sejam iniciados. 
Reconhecemos que estamos 
atrasados nas atividades, 
mas, temos que fazer tudo 
com os pés no chão”, disse ele.

O recém-contratado téc-
nico Neto Maradona chega 
em definitivo na cidade de 
Patos no próximo sábado. 
“Com ele, tudo já está defini-
do. É um grande profissional, 
com vasta experiência e pas-
sagem por grandes equipes 
do cenário estadual. O Nacio-
nal de Patos está muito bem 
comandado”, alegou o diretor 
de futebol, acrescentando 
que “em relação ao elenco, a 
meta é trabalhar com 27 jo-
gadores”.

A folha salarial do Nacio-
nal de Patos para a próxima 
temporada vai girar em tor-
no de R$ 60 mil, para tanto, 
conforme o dirigente, existe 
uma mobilização enorme 
no município, entre a clas-
se empresarial e de pessoas 
bem próximas ao clube, no 
sentido de ajudar a agremia-
ção. A prata da casa também 
será valorizada na próxima 
temporada. O objetivo é que 
o clube possa revelar alguns 
jogadores para grandes equi-
pes do cenário estadual e 
nacional. “O grupo terá en-
tre 8 a 10 atletas que foram 
promovidos das categorias 
de base para o profissional”, 
garantiu José Ivan.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O novo presidente do 
Auto Esporte, Manoel De-
mócrito, disse ontem que o 
clube continua em busca de 
reforços e deverá contratar 8 
jogadores até o início da pró-
xima semana. O elenco já foi 
apresentado e começou os 
treinos físicos, sob o coman-
do dos preparadores Arnal-
do e Arturo. Paralelamente, 
o técnico Denô Araújo já ini-
ciou também algumas ati-
vidades com bola e preten-
de fazer os primeiros jogos 
treino ainda esta semana. A 
diretoria está tentando acer-
tar um para esta quinta-feira 
aqui em João Pessoa e outro 
no sábado, fora da capital pa-
raibana.

Segundo Manoel Demó-
crito, o grande problema no 
momento é a falta de cam-
po para os treinos com bola 
e para jogos. “Nós estamos 
recuperando o gramado do 
Colosso do Alvirrubro, em 
Mangabeira, e ainda não está 
bom para sediar jogos e al-
guns tipos de treinamentos. 
Estamos a procura de um 
campo e devemos resolver 
este problema o mais rápido 
possível”, disse.

O clube está trazendo 
de volta alguns atletas que 
participaram da campanha 
no Campeonato Paraiba-
no deste ano, entre eles, os 
goleiros Eduardo e Robson 
e o atacante Romarinho. O 
Alvirrubro contratou ainda 
o volante Rafael Recife, que 
estava no Moto Clube do Ma-

Diretoria quer contratar 
mais oito atletas para 2013

AUTO ESPORTE

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Alexandre Duarte fez um excelente trabalho no Treze e agora busca fazer o mesmo no Botafogo

Neto Maradona dirige o Naça

O Centro Sportivo Paraibano co-
meçou esta semana a pré-temporada 
visando o Campeonato Paraibano de 
2013 e a Copa do Brasil. Desde segun-
da-feira, os jogadores estão fazendo 
um trabalho físico de avaliação, na 
Praia do Cabo Branco, sob o comando 
do preparador João Batista. Os treinos 
com bola já começam na próxima se-
mana e serão comandados pelo técni-
co Ramiro no Estádio Francisco Figuei-
redo de Lima.

Desde a conquista da Copa Paraí-
ba Sub-21, a equipe vem se reforçando 
para a próxima temporada. O clube já 
contratou o goleiro Osmar, que estava 
no futebol baiano, os zagueiros Moi-
sés, ex-Porto de Caruaru, e Léo Olivei-
ra, que já jogou no CSP este ano, além 
dos laterais Gustavo, que estava no 
Sousa, e Crismácio, que já atuou pelo 
América. Para o meio-campo, o Tigre 
contratou Rafael e Gegê, ambos vindo 

da Desportiva de Guarabira, e Tazinho, 
um velho conhecido do torcedor parai-
bano.

Segundo o técnico Ramiro, o clube 
ainda precisa de mais dois atletas para 
completar a lista de reforços. "Estamos 
quase completos, faltando apenas um 
meia e um atacante. Eles devem che-
gar ainda esta semana para se juntar 
ao elenco", disse o treinador, que não 
quis revelar os nomes, para evitar pro-
blemas já que os contratos ainda não 
foram assinados.

Com relação ao número de atletas 
que deverá ter o elenco do CSP, Ramiro 
disse que o ideal seria 25 profissionais 
e mais alguns garotos da base, em caso 
de necessidade. "Os atletas são todos 
conhecidos aqui da região e isto faci-
lita nosso trabalho. Se tivermos neces-
sidade, temos aí uma garotada muito 
boa, formada no clube e com muito 
talento", afirmou.

CSP vai treinar em Cabedelo
PRÉ-TEMPORADA

O técnico Ramiro Souza e o presidente Josivaldo Alves em conversa com os jogadores
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ranhão e o zagueiro Thiago 
Bocão, que jogou no Nacio-
nal de Patos.

Com relação a campanha 
do Auto Esporte no próximo 
estadual, Manoel Demócri-
to disse que o clube não vai 
entrar na competição para 
brigar contra o rebaixamen-
to. “O Auto não vai entrar 
pensando em ser rebaixado. 
Se não brigarmos pelo título, 
pelo menos ficaremos ali, en-
tre as primeiras colocações. 
Apesar de termos menos 
recursos do que tivemos no 
campeonato deste ano, es-
tamos sendo muito criterio-
sos e vamos montar um time 
muito competitivo”, concluiu 
o presidente.

A torcida espera mais do 
clube na próxima temporada 
e longe dos problemas com a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol, motivo pelo qual teve 
um desempenho sofrível e 
esteve seriamente ameaçado 
de rebaixamento nas últimas 
rodadas.

Denô Araújo, técnico do Auto

FOTO: Pedro Alves

FOTOS: Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2012

NACIONAL
& Mundo

O Tigre que se defenda. 
Porque se depender do ar-
tilheiro Luis Fabiano, o time 
terá trabalho na final da Copa 
Sul-Americana. O atacante 
viajou sorridente para Buenos 
Aires, e disposto a conseguir 
um bom resultado na Bombo-
nera para voltar em vantagem 
e definir o título no Morumbi.

“Vamos tentar fazer nos-
so trabalhinho para dar uma 
surpresinha a eles”, disse o são
-paulino, rindo. Com um gol 
na Copa Sul-Americana, ele se 
cobra para calibrar a pontaria 
e domar o rival na final conti-
nental.

“Na semifinal (contra a 
Universidad Católica) não tive 
felicidade de fazer gol, apesar 
de ter tido oportunidade no 
jogo de volta, no Morumbi. 
Agora a história é diferente, 
é final. Tenho que ir para a 
rede”, reconheceu o artilheiro 
do time na temporada, duran-
te embarque no Aeroporto de 
Guarulhos.

“O adversário joga muito 
fechado e tem jogadores al-
tos. Vão tentar nos pressionar 
de alguma maneira dentro 
da Bombonera. Mas time que 
quer ser campeão tem que es-
tar preparado para tudo, e nós 
estamos preparados”, refor-
çou o camisa 9.

Apesar das brincadeiras, 
o centroavante de 32 anos, ti-
tular da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo de 2010, ad-
mite ansiedade às vésperas da 

primeira final. Em sua terceira 
passagem pela equipe tricolor, 
ele conquistou somente um 
título, o do Rio-São Paulo de 
2001.

“Apesar da quantidade 
de títulos, de finais, de já ter 
jogado Copa do Mundo, de ter 
conquistado muita coisa na 
Europa, sempre tem aquele 
friozinho na barriga. É impor-
tante, mostra que a gente tem 
ambição. Seja contra argen-
tino ou não, gosto de jogar fi-
nal”, justificou.

Em função da exigência 
da Conmebol de um estádio 
com capacidade para 40 mil 
pessoas, a partida de ida, mar-
cada para hoje, às 21h50 (de 
Brasília), não será na casa do 
Tigre, e sim na lendária La 
Bombonera, de propriedade 
do Boca Juniors, em Buenos 
Aires.

Rogério Ceni
 Apesar da pouca expres-

são do adversário desta quar-
ta-feira, o goleiro Rogério Ceni 
acredita que o duelo contará 
com o tradicional clima de ri-
validade entre Brasil e Argen-
tina. “Com certeza. Uma final 
de competição sul-americana 
entre Brasil e Argentina res-
gata a rivalidade futebolística 
entre esses dois países. Isso 
beneficia todo mundo: quem 
assiste e quem joga. É bacana 
ter essa rivalidade”, avisou o 
camisa 1.

Para enfrentar o Tricolor, 
o Tigre optou em utilizar o es-
tádio do Boca Juniors, La Bom-
bonera. Segundo Ceni, a opção 
só torna a decisão ainda mais 
interessante. 

FOTOS: Vipcomm/Divulgação

Primeiro jogo acontece 
hoje na La Bombonera, 
em solo argentino

Santos e Cruzeiro 
brigam por Montillo

Se o Santos aguardava uma 
resposta pela proposta feita pelo 
argentino Walter Montillo ela já veio. 
E com dose de revolta por parte do 
Cruzeiro. Ao saber da declaração do 
vice-presidente alvinegro Odílio Ro-
drigues de que já teria acertado um 
contrato de três anos com o joga-
dor, o diretor de futebol da Raposa, 
Alexandre Mattos, disparou contra 
a atitude. E acusou o Santos de um 
suposto aliciamento.

Mattos usou o exemplo do as-
sédio a Neymar por clubes europeus, 
atitude repudiada pelo Santos desde 
que seu principal jogador entrou na 
mira dos grandes clubes de fora.

“O Santos está agindo errado. 
Eles não reclamaram tanto quando 
os clubes da Espanha falaram direta-
mento com o Neymar? Pois eles estão 
fazendo o mesmo com o Montillo. A 
proposta do Santos é muito abai-
xo do que o Cruzeiro pede. É muito 
distante. Anos-luz. A resposta do 
Cruzeiro para a proposta do Santos é 
‘não’. Não vejo possibilidade nenhuma 
deste negócio acontecer - disparou o 
cartola mineiro

O diretor de futebol confirmou 
que se reuniu com Odílio na semana 
passada, disse que não sabe se o 
Santos negociou direto com Montillo, 
mas voltou a repudiar a atitude.

“Tivemos mais uma reunião, o 
Montillo é importantíssimo para nós. 
Se o Santos está tendo conversa dire-
ta com o Montillo, ele está fazendo da 
maneira errada. Está errado. E eu não 
falei com o Montillo, por isso não sei 
se está tendo conversa. Se o Santos 
está fazendo isso, está errado - afir-
mou Mattos.

Eduardo Costa 
deixa o Vasco

A saída de Eduardo Costa  
(foto)  do Vasco já estava decidi-
da desde a semana passada, após 
confirmação feita por seu empre-
sário, Paulo Afonso. Mas apenas 
ontem, o volante se despediu 
oficialmente da equipe carioca. De 
acordo com o jogador, a decisão 
aconteceu em comum acordo com 
a diretoria cruzmaltina.

“Chegou um momento da 
temporada em que decidi que 
gostaria de respirar novos ares 
em 2013 por diversos motivos 
pessoais e profissionais. A dire-
ção do clube sabia disso, então 
resolvemos tudo da melhor forma 
possível, sem qualquer tipo de 
desgaste”, disse o meia, durante 
coletiva de imprensa.

Apesar de estar deixando 
o Vasco, Eduardo Costa mostrou 
bastante identificação com o time. 
“Gostaria de agradecer ao clube 
pela oportunidade que me deu de 
vestir sua camisa vitoriosa, e tam-
bém aos torcedores, companheiros 
e funcionários por todo apoio que 
sempre me deram. Estarei na tor-
cida para que o Vasco consiga seus 
objetivos no próximo ano”, avisou 
o jogador.

São Paulo e Tigre iniciam decisão
COPA SUL-AMERICANA

 Zinho ainda não sabe 
se continua como diretor 
executivo de futebol do Fla-
mengo para 2013, mas está 
preocupado com o planeja-
mento do time para a próxi-
ma temporada. Após a elei-
ção de Eduardo Bandeira 
de Mello para a presidência 
do clube nos próximos três 
anos, o cartola pediu que a 
atual gestão, da ainda man-
datária Patricia Amorim, 
acelere a transição e não 
comprometa os planos de 
montagem do elenco.

“É importante uma 
união, uma transição ami-
gável e rápida. A Patricia 
ainda é presidente até 31 
de dezembro, mas é neces-
sário um bom senso para 
que não percamos tempo 
no planejamento. Pelo bem 
do Flamengo, isso tem que 
ser feito”, opinou o dirigen-
te, em um fórum do futebol 
realizado ontem no Rio de 
Janeiro, e assim como a pre-
sidente Patricia Amorim, 
Zinho também só tem vín-
culo com o clube até o últi-
mo dia de 2012. 

O cartola, porém, pre-
tende ter um final diferen-
te da então mandatária. O 
diretor ainda aguarda uma 
conversa com a Chapa Azul, 
que venceu a eleição da úl-
tima segunda, mas já rati-
ficou o desejo de seguir no 
rubro-negro.

“A minha situação re-

almente ainda está aberta, 
como o presidente eleito já 
até falou na imprensa, mas 
eu pretendo continuar. Es-
tou aguardando uma con-
versa com o grupo que ven-
ceu a eleição, vou ver o que 
pensam para mim e decidir 
junto com eles o que for me-
lhor para o futebol do Fla-
mengo”, disse Zinho.

O diretor não quer ape-
nas a sua permanência, mas 
também a de Dorival Júnior. 
Independente do seu futu-
ro, o executivo do Flamengo 
disse que irá pedir à nova 
diretoria que o treinador 
permaneça no comando do 
rubro-negro.

“Não sei ainda como 
será a reunião, se vou sozi-
nho, ou até mesmo se vão 
me chamar com o Dorival. 
Mas vou falar com eles so-
bre o nosso técnico. É um 
excelente treinador e pre-
cisa ficar. O Dorival chegou 
mais para o fim, pegou um 
momento difícil, foi cora-
joso. Não tem fartura de 
treinadores para o nível do 
Flamengo, e já temos um 
excelente, de ponta”, encer-
rou.

A tendência é que a 
nova diretoria do Flamengo 
converse com Zinho e Do-
rival Júnior após o anúncio 
do comitê gestor que irá 
comandar o futebol do Fla-
mengo, o que irá ocorrer em 
entrevista coletiva amanhã.

Zinho quer permanecer 
na Gávea com Dorival

FLAMENGO
FOTO: Divulgação

A delegação do Corinthians com-
pletou a primeira parte da viagem 
rumo ao Japão, palco do Mundial de 
Clubes da Fifa. Ontem, por volta das 
16h (21h, horário local), jogadores, co-
missão técnica e diretoria desembarca-
ram no luxuoso aeroporto de Dubai vi-
sivelmente cansados após as 14 horas 
de viagem do Brasil até a cidade mais 
turística dos Emirados Árabes Unidos. 
E todos ainda estavam impactados 
com a mobilização da torcida no aero-
porto de Cumbica.

“Foi demais. Era muita gente, a 
gente fica até com medo que aconte-
ça alguma coisa com eles por estarem 
tão pertos um aos outros. Eu fico ima-
ginando como será a volta se a gente 
for campeão”, afirmou Douglas.

Com exceção de alguns funcioná-
rios do departamento de futebol pro-
fissional que viajaram na classe eco-
nômica, como seguranças e roupeiros, 
os corintianos minimizaram o longo 
período dentro do avião usufruindo 
da primeira classe do moderno AirBus 
B777-300. Foram servidas duas refei-
ções aos passageiros, além de salgados 
e refrigerantes em determinados mo-
mentos.

A maioria dos jogadores optou 
por escutar música e ver filmes em seus 
computadores e tablets. Em determi-
nados momentos, alguns atletas fica-
ram em pé e andaram pelos corredores 
do avião, com a intenção de facilitar a 
circulação do sangue. Esse foi apenas 
uma das orientações dos preparadores 
físicos, que ainda tentaram evitar que 

Corinthians chega a Dubai 
querendo fazer história

MUNDIAL DE CLUBES

O tricolor paulista tem a vantagem de jogar a primeira partida fora de casa e garante um bom jogo

O Tigre, supresa da Sul-Americana, quer vencer para fazer segundo jogo fora de casa com vantagem

Jogadores no aeroporto esperando as malas

os mesmos não dormissem pela ajuda à 
adaptação ao fuso horário.

Fábio Mahseredjian chegou a brin-
car que o apito que utiliza nos treina-
mentos no CT Joaquim Grava estava 
na bolsa e seria usado para acordá-los. 
O volante Paulinho e o atacante Mar-
tínez, que sentaram lado a lado, retru-
caram o preparador físico. O argenti-
nou chegou a brincar:

“Eu vou é tomar um remedinho e 
dormir rapidinho”, afirmou o camisa 
7, às gargalhadas. Ralf lembrou que a 
cobrança do preparador físico é roti-
na. “Ele já pega no seu pé na terra, lá 
no CT, agora vai fazer isso aqui no ar 
também?”,  brincou o volante.

Pelo Twitter, o volante Guilherme 
comentou sobre a chegada ao país, 
que servirá para a quebra do fuso ho-
rário e para um dia de treinamento, 
hoje, no CT do Al-Nassr.

FOTO: Divulgação



Protocolo...: 2012 - 062433
Responsavel.: ISABELLY ARAUJO MARTINS
CPF/CNPJ....: 058967724-16
Titulo......: CHEQUE           R$            286,80
Apresentante: M C COMERCIO DE SEMIJOIAS E 
ACESSOR
Protocolo...: 2012 - 062431
Responsavel.: MONICA ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 034611474-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            731,26
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062253
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO DE BRITO
CPF/CNPJ....: 014870379/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062333
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETO
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.646,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062287
Responsavel.: TEREZINHA FERNANDES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 983850974-49
Titulo......: CHEQUE           R$            323,86
Apresentante: M C COMERCIO DE SEMIJOIAS E 
ACESSOR
Protocolo...: 2012 - 062328
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: A. G. COMERCIO DISTRIBUIDORA DE PRO
CPF/CNPJ....: 011821032/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.495,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062422
Responsavel.: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015271630/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061857
Responsavel.: ELIWERTON LUIZ DE MESQUITA
CPF/CNPJ....: 010528182/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            593,14
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062208
Responsavel.: FELIPE ARAUJO DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 074607824-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062594
Responsavel.: GILMAR ANTONO BARBOSA FISCHER
CPF/CNPJ....: 010700254-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062285
Responsavel.: ITALO NEVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 119149467-58
Titulo......: CHEQUE           R$            200,00
Apresentante: M C COMERCIO DE SEMIJOIAS E 
ACESSOR

CÂMARA  MUNICIPAL DE ITABAIANA
CASA DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO
AV. PRES. JOÃO PESSOA 392

Lei no 637/2012

Dispõe sobre   medidas   de   proteção, defesa  e Conservação    ambiental    do   Rio Paraíba,   
no Município de Itabaiana revoga as Leis 380/01 de  18 de setembro de 2001  e  a  516/07  de  03 
de dezembro     de     2007     e     dá   outras  providências.

O presidente da Câmara Municipal de Itabaiana-pb 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do artigo 35, parágrafo 8º, da Lei Orgânica 

do Município, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica proibido no leito do Rio Paraiba, em toda a extensão territorial do Município de 

Itabaiana, a extração mecanizada de areia, cascalho e argila.
Parágrafo Único: A extração mecanizada de areia, cascalho e argila de que trata esta Lei, é 

aquela em que vigora a utilização de equipamentos do tipo draga, moinho, balsa, pares de bomba 
(“chupadeira”), bicas (“cobra fumando”), pá mecânica, retro escavadeira e quaisquer outros similares.

Art 2º - A retirada não mecanizada de areia será permitida somente para uso em obras no 
âmbito deste Município.

Art 3º - Fica proibido o uso de agrotóxicos e desmatamentos na Área de Proteção Permanente 
(APP) do Rio Paraíba.

Art 4º - Fica proibido o despejo no Rio Paraíba de quaisquer efluentes, resíduos ou detritos, em 
desacordo com as normas legais.

Art 5º - Cabe ao Poder Executivo Municipal em parceria com os Governos Estadual e Federal 
e Organizações da Sociedade Civil, estabelecer o processo de revitalização do Rio Paraíba em 
toda sua extensão no Município.

Art 6º - Em caso de descumprimento da presente Lei, seu infrator pagará multa diária de 500 
UFIRS que será destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de responder 
pela prática de crime previsto na Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e demais instrumentos 
legais pertinentes.

Art 7º - Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário e em especial a Lei 380/01 de 18 de setembro de 2001 e a Lei 516/07 de 03 de dezembro 
de 2007.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itabaiana, 27 de novembro de 2012.

RONALDO GOMES DA SILVA
Presidente

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (PATOENSE PNEUS) - CNPJ/CPF Nº 
04.442.186/0003-51. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4597/2012 em João Pessoa, 27 de novembro de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio de pneus, câmara de ar, peças e acessó-
rios, serviços de alinhamento e balanceamento e troca de óleo. Na(o) – Rua Walfredo Macedo 
Brandão, N° 1000 – Jardim Cidade Universitária. Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 
2012-007804/TEC/LO-4050.

A Associação Bíblica e Cultural de Bayeux, inscrita no CNPJ pelo nº 04.222.743/0001-67 torna público 
que requereu da SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Construção de Templo Religioso AC-144,50m², Lucena-PB. Sob o protocolo nº: 2012-
008449/TEC/LI-1808. Localizado na Rua São José, Lote 08, Quadra C, Loteamento Morada do 
Sol, Bairro de Fagundes, Lucena-PB.    

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063316
Responsavel.: M H V REST LTDA
CPF/CNPJ....: 008734198/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            536,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062244
Responsavel.: MULTILINK COMERCIAL DE PROD 
E SERV
CPF/CNPJ....: 010956012/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.740,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 060906
Responsavel.: MURILO FRANZAO DE LIMA E COSTA
CPF/CNPJ....: 045018094-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            806,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062256
Responsavel.: TANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 645455044-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063317
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,  05/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 020706144-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063319
Responsavel.: ANDRE MADRUGA BEZERRA CA-
VALCANTI
CPF/CNPJ....: 010480238/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,96
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061240
Responsavel.: FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE 
DE OLI
CPF/CNPJ....: 219953464-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            970,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063483
Responsavel.: GERMANO PAIVA
CPF/CNPJ....: 020437004-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            124,92
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062054
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.550,09
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062298
Responsavel.: MARIA FAUSTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 046206824-20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2o VARA

EDITAL DE CITAÇÃO No EDT.0002.000049-7/2012/2/SC
PRAZO: 20 DIAS

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 0003463-89.2012.4.05.8200    – CLASSE 98
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S):  EMPRESA JOSE ALBERTO DA SILVA SOARES ME
CITAÇÃO DE:  EMPRESA JOSE ALBERTO DA SILVA SOARES ME, na pessoa de seu repre-

sentante legal JOSÉ ALBERTO DA SILVA SOARES (CPF nº.: 070.208.384-48), ora em lugar incerto e não 
sabido.

FINALIDADE:  Efetuar pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias (artigo 652-A, do CPC), ou 
embargar a execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias 
(artigo 736, do CPC). 

VALOR DA DÍVIDA R$ 67.623,94 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e 
quatro centavos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).

OBSERVAÇÃO No caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 1.015,00 (um mil e quinze reais) (parágrafo único do artigo 652-A, do CPC).

ADVERTÊNCIA: Não sendo efetuado o pagamento nem opostos embargos à execução, presumir-se-ão 
aceitos pelos Executados, como verdadeiros, os fatos alegados pela Exeqüente (art. 803, do CPC). 

PUBLICAÇÃO:  O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 01 vez no 
Diário da Justiça e pelo menos 02 vezes em jornal local e afixado na Sede deste Juízo, no local de costume 
(art. 232, III, do CPC).

SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º 
andar, Brisamar, João Pessoa-PB.

Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara, Eu,  Sandro Wanderley Calaço, Técnico 
Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu,  Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor da Secretaria da 2ª 
Vara, o conferi.

João Pessoa, 22 de novembro de 2012

ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE
Juiz Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO Pregão Presencial No 036/2012.
Extrato da ata da sessão para julgamento de Proposta e Habilitação. Objeto: Contratação de 

uma pessoa jurídica pra prestar o serviço de confecção e fornecimento de próteses dentárias para 
atender as pessoas carentes do município conforme projeto básico, portarias do Ministério da Saúde 
e termo de referência, realizada no dia 28 de novembro de 2012, às 09:00 (nove horas), Proposta 
Vencedora: Com o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos itens: 1 a 5 da proposta.  
Licitante Habilitada: Hélder de Lima Viana CNPJ: 12.791.800/0001-57.   

Assunção-PB, 29 de novembro de 2012.

João Paulo Souza Galdino.
Pregoeiro

AVIP–AVÍCOLA PRINCESA S/A – EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS - C.N.P.J. 
(MF) Nº 03.103.197/0001-82 – ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO - Convocamos os senhores acionistas da AVIP – AVÍCOLA PRINCESA S/A, a 
se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizará, na sua sede social, 
situada no Sitio Padre, S/N, Zona Rural, Município de Princesa Isabel-PB, no dia 13 de dezembro 
de 2012, com início às 10:00 (dez) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em 
Assembléia Geral Ordinária: a) Matéria de que trata o artigo 132 da Lei n.º 6.404/76, referente ao 
exercício social encerrado em 31.12.2011; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração 
para o triênio 2012/2015. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) Eleição dos Membros da Direto-
ria para o triênio 2012/2015;  b) Retificação da AGE realizada no dia 26/01/2012 que deliberou a 
conversão em ações das debêntures simples; c) Retificação da AGE realizada no dia 26/01/2012 
que deliberou o resgate de debêntures simples e não conversíveis em ações e, d) outros assuntos 
de interesse da sociedade. Princesa Isabel-Pb, 03 de dezembro de 2012. Ass. José de Arimatéa 
de Medeiros Francisco – Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL No 00018/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Dezembro de 2012, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de dois veículos um tipo 
ambulância e outro veículo 1.0, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3297-1035.Email: pmmataraca@gmail.com.

Mataraca - PB, 05 de Dezembro de 2012.

MARIA DE LOURDES DA SILVA 
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

DE CONVOCAÇÃO
TRIGÉSIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO

 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-

buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 17 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos 
necessários para a consequente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:
 
1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato 

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (17/12/2012) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 

1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura 

no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:
 
1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no 

mesmo local e prazo estabelecido acima (até 17/12/2012) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, 
declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS – PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com serviço público;

1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do 

edital de abertura, respeitando as particularidades de cada
cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.

III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:
 
1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador munido 

de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na sede 
da Secretaria de Administração até o dia 17 de dezembro de 2012 no horário das 08h00min às 
12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
 
ASSISTENTE SOCIAL
                
POSIÇÃO                    NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
       15             MARIA LEONIA MENDES DO NASCIMENTO                      2205234 

     
FONOALDIOLOGA

POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
       05  CECÍLIA CAVALCANTE BERNARDO       2201097 
     
RECEPCIONISTA
                
POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
     57  EDNA MARIA MEDEIROS DE SOUSA  2201699 
     
  
ENFERMEIRA CLASSE II - PLANTONISTA

POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
      25  ROMILDO DEODATO JUNIOR  2206389 
     
 
ENFERMEIRO CLASSE I - ESF

POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
     58  ALEXSANDRA ALVES LEITE                       2200372 
     
 
 FISIOTERAPEUTA

POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
     09  ANA CRISTINA MARIA CHAVES                   2200506 
     

POSIÇÃO                  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
    13             VIVIAN SCHENEIDER DE ARAÚJO RAMOS                    2207251 
     
 
ENFERMEIRO CLASSE III - ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO  NOME             Nº DA INSCRIÇÃO 
     
      12           STEPHANY ALBUQUERQUE MARCELINO  2206793 
     
 
 
15Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007115-1, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
05 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007460-1, em 

tramitação pela 4ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
57 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007648-1, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
25Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007629-1, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
58Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012002763-3, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
09 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012006037-8, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
13Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007452-8, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
12Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007649-9, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
 
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológi-
ca em prova documental acarretarão a anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis.

2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará do 
dia 04 de dezembrode 2012 a 17 de dezembro de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00minh. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial 
em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação 
ou Exames).

5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como váli-
dos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste Edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

8. Todos os processos de admissão da trigésima terceira chamada deverão ser concluídos até 
o dia 17 de dezembro de 2012.

 
Patos – PB, 04 de dezembro de 2012

 
________________________________

José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

CONCURSO PÚBLICO NO 001/2011
  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO QUINTA CONVOCAÇÃO
 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribui-

ções legais e respeitando os ditames do Item XI – Da Nomeação do Edital de Abertura de Concurso 
Público nO 001/2011, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito Cons-
titucional e publicado no Diário Oficial do Município em 12 de março de 2012, RESOLVE convocar os 
candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo concurso público, para 
entregar até o dia 17 de dezembro de 2012 os seguintes exames e documentos necessários para 
a conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE
1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar 

do Edital de Abertura do Concurso Público nO 001/2011, o candidato deverá apresentar aptidão 
física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. Assim sendo, até a data 
estabelecida alhures (17/12/2012) o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de 
Procuração Pública com poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na 
sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado 
à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000) os 
seguintes exames de saúde: 

1.1.1. Raios-X do Tórax;
1.1.2. Eletrocardiograma;
1.1.3. Tipo Sanguíneo;
1.1.4. Parasitológico de Fezes;
1.1.5. Hemograma Completo;
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
 
1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a inves-

tidura no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL
2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público nO 001/2011, o 

candidato no mesmo local e prazo estabelecido acima (17/12/2012) deverá apresentar os seguintes 
documentos autenticados:

2.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima Eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
2.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil;
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita Federal do Brasil, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato ser dispensado da 
apresentação da citada declaração, deve, apresentar Declaração firmada por ele próprio, nos termos 
da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

2.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
2.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua;
2.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
2.1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

2.1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade 
pública, penalidade por atos incompatíveis com Serviço Público;

2.1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
2.1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
2.1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
2.1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no Item 

II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de Abertura, respeitando as particulari-
dades de cada cargo.

 
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.
 
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 

munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na 
sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado 
à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), até 
o dia 17 de dezembro de 2012 no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames 
e documentos descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório.

 
3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos:

A01 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(Secretaria de Administração) 
   
COLOCAÇÃO NÚM DE INSC.  NOME 
     
        46           380                    TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY 
     

P07 – PROFESSORA PRÉ ESCOLA 
(Secretaria de Educação) 
   
COLOCAÇÃO NÚM DE INSC.  NOME 
     
        61           379                        MARIA ISABEL OLIVEIRA DE MEDEIROS 
     
 
3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de Abertura, o candidato 

que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será preterido em favor de outro, cuja 
classificação lhe seja imediatamente inferior.

 
4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas pessoalmente 

na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no website www.patos.pb.gov.br.

 
4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 

do dia 04 de dezembro de 2012 a 17 de dezembro de 2012 (termo final), das 08h00min às 12h00min. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados 
nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de Patos (PB).

 
4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 

Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Docu-
mentação ou Exames).

 
4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 

válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.
 
4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 

a assinatura do Termo de Posse do convocado.
 
4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 

conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

 
4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 17 de dezembro de 2012.

Patos (PB), 04 dezembro de 2012.
 

________________________________
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2011. PARTES: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa CELECILENO ALVES BISPO. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 053/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
09 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 055/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima 
Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
09 de Novembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao 
Contrato Primitivo no valor de R$ 20.407,10 (Vinte mil quatrocentos e sete reais e dez centavos), 
ficando o referido contrato com o valor total de R$ 166.842,60 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos 
e quarenta e dois reais e sessenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal 
como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
10 de Outubro de 2012.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2011. PARTES: PREFEITURA MUNICI-

PAL DE MONTEIRO e a empresa MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
Aquisição de Material de Construção, de forma parcelada, para atender as necessidades desta 
municipalidade. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao 
Contrato Primitivo no valor de R$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais), ficando o referido contrato 
com o valor total de R$ 146.435,50 (Cento e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais 
e cinqüenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Terceira do 
Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal como se encontra em 
vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 01 de Setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2011. PARTES: PREFEITURA MU-

NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Locação de Caçambas e Caminhões par a Retirada de Entulhos e Galhos de 
Árvores, de forma parcelada, para atender as necessidades desta municipalidade. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de 
R$ 47.160,00 (Quarenta e sete mil cento e sessenta reais). FUNDAMENTAÇÃO: Parágrafo Úni-
co – Que em virtude dos acréscimos as partes contratantes fazem este Termo Aditivo, com base 
na Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal 
como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 
01 de Novembro de 2012.

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2011. PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE MONTEIRO e a empresa SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO 
CONTRATUAL: Locação de Caçambas e Caminhões par a Retirada de Entulhos e Galhos de 
Árvores, de forma parcelada, para atender as necessidades desta municipalidade. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato Administrativo nº 052/2011, até 31 de Dezembro de 2012, a partir da assinatura do presente. 
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e 
em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 14 de Novembro de 2012.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo n° 078/2012 
Concorrência n° 002/2012
A Prefeitura Municipal de Caaporã, através do Presidente da CPL o Sr. Rilton Jones Luiz da Silva, 

designado pela Portaria nº 071/2011, comunica aos interessados que por motivo de força maior fica a 
data de abertura da Concorrência nº 002/2012 inicialmente prevista para o dia 17/12/2012 às 09:00hs 
(horário de Brasília) ADIADA para o próximo dia 08/01/2013 no mesmo horário e no endereço acima.

Caaporã, 04 de Dezembro de 2012

Comissão Permanente de Licitação
Rilton Jones Luiz da Silva

Presidente
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ABDORAL DO MONTE SANTOS, CPF: 226.151.994-
04, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138049270, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ADENILTON FELIX MONTEIRO, CPF: 424.050.924-68, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138041732, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ADINALDO LOPES DA SILVA, CPF: 038.219.734-80, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138034585, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, CPF: 023.955.144-
38, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 209000447, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ANA PATRICIA SANTOS DE BARROS, CPF: 031.398.574-
03, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 244007534, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERA-

DO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ANNE MARY GADELHA DE SA FONTES, CPF: 
692.394.794-49, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 244006715, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº ANTONIO JOSE DA SILVA, CPF: 386.829.907-68, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138028044, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª CAMILA REGIS CARNEIRO BARROS, CPF: 016.141.474-
50, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138050827, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CARLOS FERNANDO GIOVOGLANIAN CARVALHO, 
CPF: 341.179.438-04, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138041408, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA 
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CELIO JOSE DE LIMA, CPF: 554.361.534-53, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138035054, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº CRISTHIANO VASCONCELOS SILVA, CPF: 026.922.174-
38, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138042473, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº DAMIAO DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 088.910.034-
92, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138041787, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº DIEGO VILLAR SANTOS GREGORIO DE ANDRADE, 
CPF: 045.643.214-04, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138042712, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA 
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERA-

DO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª EDVANISE BARBOSA DO NASCIMENTO, CPF: 
073.777.004-08, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 244015810, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. DE ACORDO COM O DECRETO-

-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª GILMARA DE LIMA SALES, 
CPF: 027.211.194-51, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 00179904/09, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA 
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERA-

DO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ISABEL CRISTINA LOURENCO FREIRE, CPF: 
070.107.694-19, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138043095, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª IVANA MARIA LINS ARAUJO, CPF: 042.959.394-55, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138049165, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JAILSON PAULINO DA SILVA, CPF: 343.018.284-00, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138049804, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOAO BATISTA DOS SANTOS, CPF: 352.495.104-00, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138035181, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE ALMIR BATISTA DA SILVA, CPF: 378.425.363-
68, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138049213, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE ANTONIO GOMES CAVALCANTI JUNIOR, CPF: 
011.477.034-42, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 244018678, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº JOSE IRANITAN NUNES DA SILVA, CPF: 032.377.824-
08, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 800101496, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. DE ACORDO COM O DECRETO-

-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº KENIO MONTEIRO GOMES, 
CPF: 145.581.447-41, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 00274536/11, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA 
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº LEANDRO DE FREITAS FELINTRO, CPF: 081.337.034-
50, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 244005905, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DA PENHA DA SILVA, CPF: 358.539.134-68, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 244008164, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERA-

DO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA, CPF: 
023.394.314-50, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138047117, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE 
ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS, CPF: 
872.826.154-20, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138037228, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº MARIO CORREIA DE LUNA, CPF: 029.136.714-38, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 244004526, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SR° MOISES AMARO DA SILVA, CPF: 010.481.909-00, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138048924, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 025.217.944-
73, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138022757, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, CPF: 045.830.254-
67, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138018723, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª ROSSANDRA FERREIRA DE MOURA GONCALVES, 
CPF: 019.201.274-61, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO 
NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGA-
MENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 138026140, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB 
PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA 
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª SANDRA GOMES, CPF: 062.391.284-81, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138037469, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. DE ACORDO COM O DE-

CRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SERGIO DE BRITO 
ARAUJO, CPF: 035.354.784-05, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO 
SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O 
PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 00251702/10, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, 
SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM 
MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº SEVERINO DO RAMO RIBEIRO, CPF: 157.257.234-53, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138039749, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº VIRGILIO SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 037.019.974-
03, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 244002221, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº VITORIO VICENTE DA SILVA, CPF: 039.580.754-95, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138036104, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRª WALDIRA OLIVEIRA SPINELLE PACHECO, CPF: 
910.552.294-34, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA 
PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO 
DE SUAS PARCELAS DO CONTRATO: 244015680, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA 
DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA 
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO 

PELA LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº WELTON JUNIUS DE PAIVA GOMES, CPF: 100.337.204-
01, PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO: 138045202, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

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

DOMINGO, 02/12/2012 – JOÃO PESSOA – 6h30 às 12h – Tambiá – Avenidas: Desembargador 
Boto de Menezes, dos Bandeirantes, Monsenhor Walfredo Leal, Ruas: Deputado Barreto Sobrinho, 
Desembargador Boto de Menezes, Desembargador Renato Lima, Doutor Milciades Leal, Escola 
Geraldo Carvalho, Fernando Delgado, Flavio Maroja Filho, João de Brito Lima, Libero Badaró, Pro-
fessora Antonia Rangel de Farias, Raul Henriques de Sá, Vicente Jardim – 9h30 às 16h – Varadouro 
– Rua: Gama e Melo – 13h30 às 17h – Bairro dos Estados – Avenidas: Presidente Epitácio Pessoa, 
Rio Grande do Sul, Rua: Desembargador Toledo; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 8h30 às 12h – Assen-
tamento: Amarela, Sítio: Água Branca; SAPÉ – 8h30 às 12h – Centro – Avenida: Doutor Napoleão 
Laureano, José Claudino, Ruas: Francisco Madruga, Januario Gomes, José Galdino da Silva, Ur-
bano Guedes – 14h30 às 17h – Centro – Avenidas: Doutor Napoleão Laureano, Rio Branco, Ruas: 
Augusto Vieira, Francisco Madruga, Marluce Leitão de Oliveira, Urbano Guedes, Sítio: Alagoinha.

SEGUNDA-FEIRA, 03/12/2012 – CAPIM – 8h30 às 11h – Rua: Antonio Joao, Sítio: Olho D’água; 
ITABAINA – 7h30 às 11h – Sítio: Cariatá; MAMANGUAPE – 8h30 às 12h – Camaratuba – Ruas: Bom 
Jesus, do Campo, do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Paulo Teixeira, Principal, Principal de 
Cima, São Francisco, Senhor do Bonfim, Sítio: Camaratuba; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Eduardo 
Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, Francisco de Almeida, Glaudioso Gomes, José Ideltonio, 
Pedro David de Souza, Severino Alves Pascoal – 12h30 às 15h30 – Centro – Ruas: Adelson 
Francisco Pessoa, da Vitoria, do Sol, do Tambor, José Claudio de Carvalho, Santa Rita, Sítio: Sol; 
SANTA RITA – 8h30 às 14h – Marcos Moura – Ruas: Afonso Campos, Antonio Teixeira, Braz Cubas, 
Carlos Drummond de Andrade, Deputado José Leite de Sousa, Diomar Neves, Frei Egidio Madruga, 
Geraldo Pinto, Guiomar Neves, João Crisostomo Ribeiro Coutinho, Lauro Correia Albuquerque, Noel 
Rosa, Padre Gusmão, Padre Geraldo Pinto, Pedro Paulo de Almeida, Prefeito Antonio Teixeira, 
Prefeito João Crisostomo, Senador Afonso Arinos; SOBRADO – 7h30 às 11h – Sítio: Campo Grande.

TERÇA-FEIRA, 04/12/2012 – JOÃO PESSOA – 9h às 15h – Tambaú – Avenida: Almirante Taman-
daré, Rua: Catulo da Paixão Cearense – 9h30 às 12h – Geisel – Rua: Manoel Lopes de Carvalho 
– 14h30 às 17h – Penhas – Ruas: Carpinteiro João José Seabra, Comerciante José Gomes dos 
Santos, Fernando Carlos de Oliveira, Francisco Lunga, Jornalista Jair Alves dos Santos, Maria Alves 
Seabra, Mario Alves dos Santos, Nossa Senhora da Penha, São Benedito; PEDRO RÉGIS – 8h30 
às 13h – Sítio: Carnaúbas; RIACHÃO DO POÇO – 7h30 às 11h – Rua: Primavera, Sítio: Primavera, 
Riachão do Poço; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Eduardo Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, 
José Ideltonio, Severino Alves Pascoal; SALGADO DE SÃO FÉLIX – 7h30 às 12h – Sítio: Taboca.

QUARTA-FEIRA, 05/12/2012 – ALHANDRA – 4h30 às 10h – Granja: Santo Antonio, São Severino, 
Ruas: Nossa Senhora da Assunção, Severino Bezerra de Lima, Silvino Bezerra da Silva, Sítios: 
Dois Unidos, Mata Redonda, Santa Terezinha, Sufoco; CURRAL DE CIMA – 8h30 às 13h – Sítio: 
Oiteiro; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 14h30 às 17h – Localidade: João Raimundo, Granja: João 
Raimundo, Sítio: Água Fria; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Cruz das Armas – Avenidas: Alcides 
Bezerra, Lima Filho, Ruas: Buenos Aires, Manoel Pereira de Oliveira, Professor Manoel Pessoa de 
Oliveira, Silva Mariz – 8h30 às 11h – Bairro das Indústrias – Avenida: Doutor Walter Belian, Ruas: 
Doutor Walter Bellian, Estudante Reginaldo Manoel dos Santos Filho – 8h30 às 11h – Bancários 
– Ruas: Aristides Madureira Barros, Bancária Rosa Lima dos Santos, Esmeraldo Gomes Vieira, 
Farmacêutico Antonio Leopoldo Batista, Genivaldo Correia Lima, Guilherme Pessoa Serrano, João 
Batista Maia, José Vitorino de Araujo, Luiz Primola da Silva, Maria Eliete de Coutinho Fabricio, Rosa 
Lima dos Santos – 13h30 às 17h – Valentina – Rua: Santa Maria; RIO TINTO – 8h às 11h30 – 
Eduardo Ferreira – Ruas: Antonio Alves Miranda, Antonio Rodrigues, Aristides Lobo, Jorge Pereira, 
José Francisco da Silva, José Francisco Monteiro, José Ideltonio, Mestre Jorge Pereira, Severino 
Alves Pascoal – 12h30 às 15h30 – Vila Regina – Ruas: São Joao, São Paulo, Santa Elizabeth; 
SOBRADO – 7h30 às 11h – Sítios: Lagoa, Lagoa do Padre.

QUINTA-FEIRA, 06/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Granja: Silva, Ruas: Leonardo 
Bernardino, Nova da Manduba, Renilda Torres Ramos, Silvino Bezerra da Silva; CUITÉ DE MA-
MANGUAPE – 7h30 às 12h – Avenida: Severino Jorge de Sena, Distrito: Cuité, Fazenda: Cuité, Rua: 
João Pereira, Sítios: Cuité, Paulo; JOÃO PESSOA – 14h30 às 17h – Geisel – Avenida: Presidente 
Juscelino Kubitschek, Ruas: Araci Rodrigues Moura, Doutor Ranulfo Cunha, José Maria Arruda, 
Julieta Torres Ismael, Julieta Torres Ismael, Luiz Ribeiro do Amaral, Maria das Graças de O Cartax, 
Maria Teotônio de Souza, Pedro Freire de Mendonça; PEDRAS DE FOGO – 8h30 às 13h – Fazenda: 
Buraco Fundo; RIO TINTO – 8h às 11h30 – Vila Regina – Avenida: Paulista, Ruas: Isaura Juvino 
da Silva, Rio Branco, Severino Dandao, Santa Elizabeth – 12h30 às 15h30 – Vila Regina – Ruas: 
Duque de Caxias, Rio Branco, Santos Dumont, São Joao; SAPÉ – 8h30 às 13h – Sítio: Sousa.

SEXTA-FEIRA, 07/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Ruas: Cônego Fernando Passos, 
Francisco José da Costa, João de Brito Lima, José Alves de Sousa, José Francisco da Costa, José 
Francisco da Silva, José João da Silva, Leonardo Bernadino, Presidente Getulio Vargas, Severino 
Joaquim do Nascimento, Alhandra/Trecho Da Rodovia BR 101, Sítios: Jaguarema, Mata Redonda, 
Recreio, Sarapó; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 7h30 às 12h – Fazenda: São Felipe, Sítio: São 
Felipe – 8h30 às 13h – Engenho: São Paulo, Sítio: Jaques; ITAPOROROCA – 8h às 11h30 – Ruas: 
Cônego Faustino Jorge Carvalho, do Tambor, Dom Moises Coelho, Ernesto Gomes da Silva, 
Francisco Francelino de Araujo, Graciliano Pereira, João Florentino Pereira Neto, José Pereira da 
Silva, José Rodrigues Carvalho, Monsenhor José Coutinho, Pedro Joaquim de Oliveira – 12h30 
às 15h30 – Cruzeiro – Ruas: Cônego Faustino Jorge Carvalho, do Cruzeiro, Frei Egidio Madruga, 
Geraldo Mendes de Pontes, Humberto Espínola Guedes, Luiz Sabino da Costa, Manoel Lopes, 
Milton Cartaxo Filho, Nova Brasília, São Luiz; LUCENA – 9h30 às 14h – Ponta de Lucena – Ruas: 
Beira Mar, Escrivão Maria José Dias da Cruz, Eugenio de Luna Falcão, Jarison Francisco da Silva, 
João da Mata Cavalcante de Albuquerque, Juscelino Dornelas da Costa.

SÁBADO, 08/12/2012 – ALHANDRA – h30 às 13h – Ruas: da Palha, Nova, Sítios: Tabata Ii, 
Taperubus, Taperubus II; 

JOÃO PESSOA – 6h30 às 10h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: Bacharel Manoel Pereira 
Diniz, Bacharel Wilson Flavio Moreira Coutinho, Comerciante Marcos Joane da Costa, Paulino dos 
Santos Coelho, Professora Carmen Moreira Coutinho, Walfredo Macedo Brandão – 6h30 às 11h – 
Bairro das Indústrias – Rua: das Indústrias; SAPÉ – 8h30 às 11h – Centro – Ruas: Alfredo Coutinho, 
Gama e Melo, Marluce Leitão de Oliveira, Urbano Guedes; ÁREA RURAL DE MARCAÇÃO – 8h às 
14h ALDEIAS: TRAMATAIA, CAMURUPIM. 

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

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BRADESCO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O Sr.º JOSE PEREIRA FILHO, CPF: 000.046.534-83, PARA QUE 
COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO 4267467970, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

Edital de Convocação
Assembléia Geral de Convocação – FETEP

O Presidente da FETEP no uso das suas atribuições, convoca Assembléia Geral Extraordinária 
para extinção da FETEP dia 15 de 12 de 2012 às 17 horas em 1ª chamada e às 17:30 em 2ª e última 
chamada local: Rua Hilton Muniz de Brito, 188 Mangabeira I, João Pessoa – PB (sede provisória).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto:Fornecimento parcelado de  eletrodomésticos, eletro  portáteis, eletroeletrônicos e câmeras digitais, destinados 
as diversas secretarias do município de Natuba/PB. Abertura dia 17 de dezembro de 2012, às 10:00 horas, a sessão pública será 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB.

Natuba, 05 de dezembro de 2012.
Taíza Freire do Vale

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, RUA OSWALDO TRIGUEIRO, 
conforme Termo de Compromisso PAC 203489/2012, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Baía da Traição/
PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
002/2012. DOTAÇÃO: 05.00-12.361.0022.1.045 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 09 (nove) 
meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO e ESTRUCTURAL ENGENHARIA 
LTDA - ME, CNPJ 05.881.170/0001-46 - CT Nº 167/2012, de 03.12.2012 – R$ 473.747,25 - (Quatrocentos e Setenta 
e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Baia da Traição, 03 de Dezembro de 2012.
JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO 
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande – CNPJ Nº 08.753.204/0001-05. Torna público que a SUDEMA- Superin-

tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença prévia nº 4161/2012 em João Pessoa, 19 de outubro 
de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Drenagem pluvial e pavimentação na Rua Francisco Lins, Distrito de 
Zumbi, Zona Rural do Município de Alagoa Grande/PB. Processo: 2012-005956/TEC/LP-1071. 

Alagoa Grande, 03 de dezembro de 2012.
JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO 
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande – CNPJ Nº 08.753.204/0001-05 torna público que a SUDEMA- Superinten-

dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de instalação nº 2735/2011 em João Pessoa, 04 de novembro 
de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Açude público em terra homogênea com capacidade de 298.397,77 m3 
– No (a) Sítio Engenho Novo, Povoado de Zumbi. Município: Alagoa Grande/PB. Processo: 2011-000129/TEC/LI-0034. 

Alagoa Grande, 03 de dezembro de 2012.
JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR

Prefeito Constitucional 

CAVALCANTI & PRIMO – CNPJ/CPF Nº 08.791.659/0001-15 Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação para a atividade de: COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. Na - RUA CORONEL JUVENCIO CARNEIRO - Nº 332 - CENTRO - Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2012-008343/TEC/LO – 4218.

JOSE VERISSIMO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 095.604.754-87, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4606/2012 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 04 (quatro) apartamentos. Na(o) – Rua Bartira Nº 455 – Rangel Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007797/TEC/LP-1253.

JOSE LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO – CPF Nº 358.581-684-34, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Publicidade Volante Comercial – Percurso: João Pessoa – Veículo: VM KOMBI – Placa-MOB – 
0759 – PB. Processo: 2012-008539/TEC/LO-4273.

WELLINGTON MIRANDA RODRIGUES – CPF Nº 238.871.092-87, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Publicidade Volante Comercial (Motocicleta JTA/SUZUK EN 125, Placa MNN 0756/PB) - Percurso: 
GRANDE JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008540/TEC/LO-4274.

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.980.064/0006-97, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4595/2012 em João Pessoa, 27 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Armazenamento, Fracionamento e Distribuição de GLP em todo Estado da Paraíba 
através dos veículos NUM-8902-CE, HWR-9985-CE, HWR-9588-CE, HXD-3004-CE, HWX-9702-
CE E HPW-2299-CE. Na(o) – Rua Prefeito Enivaldo Figueiredo Miranda Nº 93 – Centro Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-003243/TEC/LO-3092.

STL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.516.123/0001-69, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4257/2012 
em João Pessoa, 30 de outubro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Edificação Mul-
tifamiliar. Na(o) – Rua Funcionária Maria Nely Trajano de Sousa, QD 131, LT 331 – J. AMERICO 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006789/TEC/LI-1152.

CONSTRUTORA ABC LTDA – CNPJ Nº 06.293.809/0001-35, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para Edifício Solar do Atlântico, 
situado na Av. Almirante Tamandaré S/N Tambaú – JOÃO PESSOA – PB.

CONSTRUTORA ABC LTDA – CNPJ Nº 06.293.809/0001-35, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Edifício Boulevard Miramar, 
situado a Rua Marieta Steinbach Silva, S/N – Miramar – JOÃO PESSOA – PB.

LH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com CNPJ Nº 41.154.972/0001-18, IE: 
16.098.786-5, pela qual registra que foram extraviados um contrato de constituição da sociedade 
como também o distrato social, Livro de Registro de Entrada número I, Livro de Registro de Saída 
número I, Livro de Registro de Apuração de ICMS número I, Livro de Inventário número I, Livro de 
Registro de Prestação de Serviços número I, e Livros de Registros de Ocorrências, Notas Fiscais 
Modelo I Série Única de número 000.001 a 000.250 e Notas Fiscais de Serviço Série A de números 
000.001 a 000.500. Conforme Certidão datada de 04 de Dezembro de 2012.

MINASGÁS – S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ Nº 02.046.455/0005-05, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Armazenagem e Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo GLP AC-550m² - SANTA 
RITA – PB. Processo: 2012-007908/TEC/LO-4081.

ANDRE LUIS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – CPF Nº 035.254.544-57, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Opera-
ção – Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 113m² - MUÇUMAGRO – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-008430/TEC/LO-4244.

HAJA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.481.237/0001-10, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4472/2012 em João Pessoa, 19 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Unifamiliar (escritório administrativo). Na(o) Avenida Juarez Távora – Nº 692 – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007634/TEC/LO-3991.

AC FIRMINO ME – CNPJ Nº 12.483.868/0001-79, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
Nº 1260/2011/PROC. Nº 2011-001969 – Fabricação de Cachaça – AC: 299,0m² - SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS – PB. Processo: 2012-008558/TEC/LO-4279.

ENCOMARQ ENGª. COM. E ARQUITETURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.613.048/0001-54, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4663/2012 em João Pessoa, 30 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Escritório Administrativo. Na(o) – Av. Gal. Edson Ramalho, Nº 100, SL. 408, Manaíra 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007773/TEC/LO-4043.

SANTOS IND. COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.455.457/0001-07, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4534/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Preparação de Argamassa Colante para Construção Civil. Na(o) -  Sítio Nica SN Cerâmica Nica 
Município: PIRPIRITUBA – UF: PB. Processo: 2012-003312/TEC/LO-3113.

PLANC ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 04.517.640/0001-24 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de  nº 
4402/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 - Prazo: 365 dias para a atividade de: Edifício 
MULTIFAMILIAR Com 75 (Setenta E Cinco) Apartamentos, Na Rua Candelária, 75, Manaíra, CEP:  
58.038-620 Município: João Pessoa - UF: PB. Processo: 2012-003868/TEC/LI-1545.

 SERHMACT – SEC. DE EST. DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA-CNPJ/CPF Nº 02.221.962/001-04. Torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3212/2011 em João 
Pessoa, 16 de Dezembro de 2011- Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção da Barragem 
Pitombeiras com maciço em terra homogênea, seção trapezoidal e volume de 2.955.820,00m³ 
-  Na(o) – COMUNIDADE PITOMBEIRA -  Município: ALAGOA GRANDE – UF: PB.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 


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

