
clima & tempo
Sertão

30o Máx.
22o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,077 (compra) R$ 2,077 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,702 (compra) R$ 2,704  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

04h24

17h08

1.2m

1.2 m

baixa 12h13 0.1m

l Unipê inscreve até hoje para o vestibular que oferece vagas em 23 cursos

l Profissionais de design se reúnem na Estação Cabo Branco neste sábado

l Inscrições para pós-graduação para professores estaduais terminam hoje

l Le Cirque encerra a temporada em João Pessoa no próximo domingo

Ano CXIX
Número 272

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Receita divulga calendário do 
IPVA com redução média de 3,3%

Os proprietários de veí-
culos usados na Paraíba te-
rão uma redução média de 
3,31% no Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) em 2013 
em comparação com o valor 
cobrado este ano. A medida 
vai incidir sobre a frota de 
819.700 veículos. PágINA 18

Logomarca vencedora será 
conhecida na sexta-feira

120 ANos dE A UNIão

PágINA 13

sinfônica Infantil 
faz concerto 
hoje no Teatro 
Paulo Pontes

PágINA  7

Paraíba receberá 
R$ 1,2 mi para 
qualificação da 
gestão do sUs

PágINA  14

PF vai incinerar 
em Patos cerca 
de 400 quilos 
de drogas

PágINA 15
Governo Federal anuncia ações para 196 municípios paraibanos castigados pela seca PágINA 25

Projeto de escola paraibana ganha prêmio nacional PágINA 10

José Rufino expõe Ulysses 
aos cariocas na Casa 
França Brasil PágINA 5

FOTO: Ortilo Antônio

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

secretário Nacional de 
Justiça, Paulo Abrão, 
fala sobre o combate 
ao crime organizado 

Corinthians 
estreia 
contra time 
do Egito 
no Mundial 
de Clubes

PágINA 3

PágINA 24

ENTREVIsTA

Uma fábrica de painéis fo-
tovoltaicos será instalada na 
Paraíba em 2013 no Distrito 
Industrial de João Pessoa. Os 
investimentos previstos são 
de R$ 19 milhões. PágINA 4

Uma força tarefa com-
posta por Ministério Público, 
Procons, Bombeiros e Vigi-
lância Sanitária está fiscali-
zando bares e restaurantes 
para normatizar padrões  de 
atendimento. PágINA 4

PB terá fábrica 
de painéis para 
conversão de 
energia solar 

Força tarefa 
quer padronizar 
atendimento nos 
bares do Jacaré

inveSTimenTOS

OpeRAçãO

FOTO: Walter Rafael/Secom-pB
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Por esses dias, reaprendi que ser 
mãe é dizer frases comuns e no entanto 
elas parecerem perfeitas, transbordan-
tes de emoção. Reaprendi que ser mãe é 
viver coisas que todo mundo vive, uma 
vez por outra, e no entanto sentir com 
todos os nervos, músculos e células do 
seu corpo, que aquela é a sua primeira 
vez, experimentar uma emoção só sua, 
tecida de todas as coisas que compõem a 
sua vida de mãe.

Foi assim na terça-feira, 4 de dezem-
bro, quando fui assistir, no Instituto Fede-
ral de Educação da Paraíba, à defesa do 
trabalho de conclusão do curso de Desig 
de Interiores da Minha filha Mariana.

Eu que já compus tantas bancas de 
julgamento de TCC’s, agora me sentava 
ali na condição de mãe, tensa, contrita, 
atenta, em estado de oração.

Sim Mariana, porque enquanto você 
defendia seu trabalho, com sua voz baixa, 
carregada com esse sotaque só seu, eu 
me mantive em estado de agradecimento, 
de oração. Agradeci aos antigos caibros 
da casa onde você deu os seus primeiros 
passos, agradeci ao vento das tardes do 
Mangabeira da sua infância e me lembrei, 
entre um agradecimento e outro, daquela 
carta que você escreveu para Papai Noel, 
quando tinha apenas sete anos e a meu 
mandato, atirou o papel ao vento de final 
de tarde, para que o velhinho ou suas 
renas pudessem apanhá-lo em alguma 
quilha de tempo.

Agradeci às vigas do IFPB, elas que 
sustentaram por esses anos da sua for-
mação, os seus anseios, seus medos, seu 
aprendizado. Agradeci à sua banca, pro-

fessores reunidos, fazendo a sua arguição 
com competência, mas sobretudo com 
zelo e delicadeza.

E quando foi dado o veredicto, 
quando foi emitida a sua nota, como 
provavelmente muitas e muitas mães 
já o fizeram, segurei as lágrimas que 
ameaçavam romper o dique da emoção 
e chorei para dentro, choro de alegria, 
enquanto o riso vinha tatuar essa 
fotografia de mãe satisfeita, e o espírito, 
em êxtase, apalpava as palavras tantas 
vezes pronunciadas por tantas outras 
mães, palavras tão simples, recitadas em 
público, ou na intimidade das casas, na 
rua, no trânsito, junto das plantas, como 
tantas vezes fazia minha própria mãe, 
esse “obrigada meu Deus”, anunciado 
em pensamento, entre suspiros e batu-
car de coração.

E acho que chegou o dia de contar 
aos outros sobre aquela tarde dos seus 
sete anos. Nunca me esqueci daquela 
sua carta para Papai Noel, escrita depois 
de ter visto um velho mendigo esmolan-
do nas ruas de Mangabeira. Sua carta 
dizia: “Papai Noel, vovô não tem nada. 
Não tem casa, não tem torneira, não tem 
guarda-roupa. Papai Noel, dê a sua casa 
para vovô”.

Não será hora de perguntar, que 
pequenas ou grandes cenas, gestos, 
sentimentos, insuspeitados atos e fatos 
da vida, nos fazem escolher as nossas 
profissões? Aquele vovô, aquela vida 
desprovida de tudo e agora você, preocu-
pada com os ambientes, seus interiores, o 
bem-estar das pessoas. Parabéns Maria-
na, a designer da nossa família. 

A Academia Paraibana de Letras 
acaba de eleger o artista plástico 
Flávio Tavares para ocupar a cadeira 
deixada vaga com a morte do poeta 
Ronaldo Cunha Lima.

Ecoaram pelas redes sociais 
aplausos e protestos contra a esco-
lha de Flávio. Os que argumentam a 
favor justificam a eleição enaltecendo 
o talento do artista, tão presente em 
diversos espaços da cidade. Ia dizendo 
“museus”, mas lembrei a tempo que a 
capital da Paraíba, tão profusa em ar-
tistas, não conta com um único museu 
de arte!

Os que protestam alegam que 
Flávio não escreveu nenhum livro, 
portanto, não deveria figurar numa 
academia de Letras. Essas pessoas 
talvez desconheçam, o Estatuto Social 
da Casa de Coriolano de Medeiros que, 
no seu artigo sétimo, reza que pode-
rão fazer parte daquela casa aqueles 
que deram uma “contribuição singular 
às letras, artes e ciências”

Na minha humilde opinião, apoia-
da em Roland Barthes e outros teóri-
cos da modernidade que consideram 

o texto num sentido mais amplo, o 
“latu sensu”, podemos dizer que, como 
artista plástico, Flávio também é um 
narrador de estórias, o que legitima a 
sua escolha. A história da colonização 
e ocupação da Paraíba está lá contada, 
diacronicamente, no mural da Estação 
Cabo Branco. Em Campina Grande, no 
saguão do Garden Hotel, também está 
contada a história da cidade, através 
dos seus primeiros desbravadores, 
seus tropeiros, vaqueiros, índios, além 
dos seus mitos fundadores, a exemplo 
da lenda do pavão misterioso. 

Desta forma, com suas tintas e 
pincéis, Flávio também é um narra-
dor,  da mesma forma que o foram 
José Lins do Rego e José Américo de 
Almeida.

O que é de estranhar não é que 
Flávio esteja lá. O que estranho é a 
quase completa ausência de corde-
listas e os repentistas, cuja oralidade 
está tão presente no cotidiano de nos-
sas letras. Deixo aqui uma sugestão 
para que sejam lembrados em uma 
próxima ocasião, pois “nunca é tarde, 
nunca é demais”.

Editorial

Um
Oração para caibros,

vigas e muito mais

Sim ou não?

 A hora e a vez de Flávio Tavares

A Subseção Judiciária da Justi-
ça Federal em Monteiro l - 11ª 
Vara Federal - ganhará sua sede  
no dia 20. O antigo prédio do 
Grande Hotel,  da década de 50 
que foi recuperado, dará lugar 
ao Fórum Ministro Djaci Falcão, 
homenagem ao filho ilustre do 
Cariri paraibano. 
A solenidade será presidida pelo 
desembargador Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, presidente do 
TRF da 5ª Região, e pela diretora 
do Foro da Seção Judiciária da 
Paraíba, juíza Helena Delgado 
Fialho Moreira. O ministro do STJ 
e atual corregedor do Conselho 
Nacional de Justiça, Francisco 
Falcão, filho do homenageado, 
fará discurso de agradecimento 
pela deferência ao pai.

A coluna bem que avisou 
que a paz não estava sela-
da, em definitivo, no  Par-
tido do Movimento Demo-
crático Brasileiro - PMDB. 
Os dissidentes bateram 
às portas de Brasília – 
leia-se José Sarney, para 
demover o ex-governador 
José Maranhão do domínio 
absoluto do diretório. A 
briga promete.

Já foi assinada a Ordem de Serviço  
para a reforma do Aeroporto João Su-
assuna, em Campina Grande.  A obra, 
orçada em R$ 9 milhões, irá recuperar 
a pista de pouso e decolagem, pista 
de táxi, além do sistema de drenagem 
superficial do local. Também está pre-
vista a  recuperação do pavimento de 
concreto do pátio do terminal de voos. 

A máxima é corriqueira 
nos meios políticos, mas 
não custa  repeti-la: um 
prefeito que aceita um 
secretário que bate o pé 
para entrar, certamente, 
não terá autoridade sufi-
ciente para demiti-lo no 
futuro.

Agnaldo Ribeiro integra a força-tarefa dos quatro ministros que a presiden-
ta Dilma, antes de viajar,  incumbiu de ficar vigilante neste fim de ano,  nas 
áreas de redução de acidentes nas estradas, prevenção a desastres naturais 
e fiscalização dos aeroportos. Os demais, são: Eduardo Cardozo(Justiça), 
Paulo Passos(Transportes) e Helena Chagas, Comunicação.

As franquias do Yázigi, o papa no 
ensino de idiomas há mais de 60 
anos, aos poucos, meio que na   
surdina, estão modificando o lay 
out e partindo para um novo visu-
al adequado aos futuros parcei-
ros. O Yázigi, por divergências, re-
solveu não renovar as franquias, o 
contrato vai até dia 16 próximo.

JUSTIÇA FEDERAL

DISPUTA

AEROPORTONA MARRA

BOLA CHEIA

THE END
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Agradeci aos antigos caibros da casa onde você deu os seus primeiros 
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Curtindo o fim de semana 
em João Pessoa, no Hotel 
Tambaú, o ministro da Pre-
vidência Social,  o potiguar 
Garibaldi Alves, não tem 
dúvidas sobre quem será 
o futuro presidente da Câ-
mara dos Deputados, lá em 
Brasíl ia.  Para ele vai dar 
seu primo, deputado Hen-
rique Alves (PMDB-RN) na 
cabeça.

NA TERRINHA

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com Vitória Lima - vitorialimalr@gmail.com
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Faz parte da crônica policial a re-
velação bombástica de undécima hora, 
feita por integrante de facção crimino-
sa, ao cair nas malhas da lei. Ao ver a 
casa desabar sobre ele, decide escan-
carar o jogo, sem poupar o coringa 
que, até então, mantinha-se oculto e 
protegido nas mangas dos principais 
jogadores.

É o que parece está acontecendo, 
agora, no rumoroso processo do Men-
salão, com o suposto depoimento dado 
pelo empresário Marcos Valério, em 
setembro, à Procuradoria Geral da Re-
pública, no qual acusa o ex-presidente 
Lula de ter conhecimento e de se bene-
ficiar do esquema.

Até hoje a sociedade discute se 
Lula realmente sabia ou não sabia do 
esquema montado pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), para comprar 
votos favoráveis ao seu governo, no 
Congresso Nacional. Se ele tinha co-
nhecimento, era um caso para impea-
chment. Mas nada, neste sentido, até 
aqui, foi provado.

Duas dezenas e meia de mensa-
leiros foram julgados e condenados 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
metade, inclusive, a regime fechado ou 
semiaberto. Aproxima-se o que seria 
o capítulo final: perdas de mandatos 
políticos e prisão de fato dos condena-
dos. Teremos um posfácio?

As supostas revelações de Mar-
cos Valério abrem novas perspecti-
vas, para o escândalo, e transformam 
antigas interrogações em possibilida-
des: teria ocorrido, no governo Lula, a 

maior “blindagem” já realizada na his-
tória republicana do Brasil, para pro-
teger um presidente da República?

Caso seja comprovada a participa-
ção direta ou indireta de Lula, no Men-
salão, o que poderá acontecer com o 
ex-presidente, que, para milhares de 
brasileiros, tornou-se um messias - em 
escala quase idêntica a de um Padre 
Cícero - e um mito político - em dimen-
são quase parecida à de um Getúlio 
Vargas?

O que a sociedade brasileira quer 
e precisa saber é simplesmente a ver-
dade. E as instituições precisam dar 
essa resposta; esse sim ou não ao 
povo. O Mensalão precisa de um ponto 
final, pois, parafraseando o relator do 
processo e hoje presidente do STF, Joa-
quim Barbosa, ninguém aguenta mais 
falar nisso.

Mas, colocar um ponto final no 
Mensalão não significa dizer que a 
história acabou. Afinal, na ficção, há 
também grandes romances em dois 
ou três volumes e, na história real, 
quem empresta ritmo e intensidade 
dramática às narrativas são os fatos, 
independentemente de questões tem-
porais.

Condenado pelo STF a mais de 40 
anos de prisão, Marcos Valério estaria 
caluniando Lula e o PT, na tentativa de 
reduzir a pena? É o que diz o presi-
dente nacional do partido, Rui Falcão. 
Já a oposição lubrifica artilharia de 
grosso calibre, para provar o contrá-
rio. Por enquanto, ninguém arrisca 
palpite.



Paulo Abrão
Secretário Nacional de Justiça

Estratégia
om dez anos de criação a Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) já conseguiu 
investigar mais de R$ 10 bilhões. Esse montante de recursos 
foi decorrente, em sua maioria, de esquema de lavagem de 
dinheiro. Este ano, a reunião anual foi realizada no município 
do Conde, localizado no litoral Sul paraibano, e contou com a 
presença de várias autoridades de órgãos que investigam e 
combatem à lavagem de dinheiro e à corrupção no país. 
Durante o encontro foi anunciada a criação de um 
Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro 
(LAB-LD) na Paraíba para ajudar nas investigações que 
são realizadas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). 
Em todo o país serão construídos, no próximo ano, nove 
laboratórios.
Em entrevista ao jornal A União, o Secretário Nacional de 
Justiça, Paulo Abrão, falou dos dez anos de funcionamento 
da Enccla, da importância dos laboratórios para as 
investigações e das decisões e estratégias que saíram da 
reunião anual.

Qual a avaliação que o se-
nhor faz dos 10 anos de funcio-
namento da Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à La-
vagem de Dinheiro (Enccla)?

Significaram para o Brasil a 
inclusão da temática do combate 
à corrupção e lavagem de dinheiro 
na agenda nacional. E, desde então 
ela tem sido objeto de preocupação 
das autoridades públicas de distin-
tos. Temos tido grandes conquistas 
que só foram possíveis graças a um 
espaço como esse que permite unir 
as distintas organizações e que 
também permita a capacidade de 
integração das iniciativas de com-
petência individualizadas desses 
órgãos. E, o mais importante de 
forma transversal entre os três po-
deres da República e os três níveis 
da Federação: Municipal, Estadual 
e o da União.

Durante essa década quanto 
de recursos decorrentes de lava-
gem de dinheiro foram investiga-
dos?

A rede de tecnologia contra 
lavagem de dinheiro já processou 
informações na ordem de R$ 11 bi-
lhões. Recursos eventualmente en-
volvidos em lavagem de dinheiro.

A Enccla concentra vários 
órgãos que trabalham no com-
bate a lavagem de dinheiro. Exis-
tem cadastros das pessoas que 
estão sendo investigadas ou que 
cometeram esses crimes?

Temos um conjunto de base 
de dados que até então não haviam 
sido desenvolvidos pelo nosso Es-
tado. São bases cadastrais que tem 
sido fonte de informação para que 
investigações possam ser efeti-
vadas. Podemos citar: o cadastro 
nacional de entidades sociais, o 
cadastro nacional de bens apreen-
didos, o cadastro das pessoas poli-
ticamente expostas, o cadastro das 
pessoas condenadas em ações civis 
de improbidade, e um conjunto de 
outras questões de regulação e de 
estrutura mesmo. Como a propos-
ta que nasceu dentro desse fórum e 
tornou-se realidade dentro das de-
legacias especializadas aos crimes 
financeiros, no âmbito dos Ministé-
rios Públicos.

Para ajudar o trabalho dos 
promotores e investigadores na 
Paraíba o Ministério da Justi-
ça vai construir um laboratório. 
Como funciona esse equipamen-
to?  

É uma estrutura de tecnologia 
que reúne um conjunto de softwa-
re e hardware, com capacidade 
de processamento em massa. O 
laboratório tem permitido uma 
qualificação dos nossos meios pro-
batórios em determinadas investi-
gações. Além de ser capaz de gerar 
relatórios com altíssima confiabili-
dade a partir de intercruzamento 
de distintas bases de dados, que 
podem ser de interceptações tele-
fônicas quando existe autorização 
judicial pra isso ou qualquer outra 
informação.

Também é capaz de esta-
belecer as redes de ligações e 
apresentar um mapeamento de 
movimentações financeiras de 
possibilidades concretas de indí-
cios de lavagem de dinheiro, de 
movimentação financeira, de in-
tercâmbio de movimentações de 
pessoas que podem fazer parte de 
uma quadrilha, ou de uma eventual 
organização criminosa.

Antes esses dados eram apu-
rados manualmente e dependiam 
de uma altíssima capacidade dos 
atores públicos e hoje o sistema 
nos entrega de forma íntima. Essa 
ferramenta de altíssima qualidade 
servirá para o Ministério Público 
nas suas ações republicas impor-
tantes para o Estado e o país.

Quando vai começar a fun-
cionar laboratório?

Deve começar em 2013. A 
aquisição do laboratório é uma 
parceria do MPPB que entra com 
o espaço físico e o pessoal que vai 
trabalhar e o Ministério da Justiça 
entra com a tecnologia os equipa-
mentos e a capacitação.

 Gostaria que o senhor fi-
zesse um balanço das discus-
sões e encaminhamentos da reu-
nião anual da Enccla?

A estratégia construiu um con-
junto de 14 ações para o ano que 
vem. Entre as ações que serão po-
demos citar: um conjunto de me-

A rede contra 
lavagem de 
dinheiro já 
processou 
informações 
na ordem 
de R$ 11 bilhões

C

didas deliberadas como, por exem-
plo, estabelecer uma espécie de 
mecanismo de internacionalização 
da convenção internacional sobre 
suborno; a criação de um cadastro 
público das pessoas consideradas 
politicamente expostas, que toda a 
sociedade terá acesso; um cadastro 
de mapeamento das empresas par-
ticipantes de processos licitatórios; 

uma revisão dos atuais procedi-
mentos e métodos de investigação 
processuais, um exemplo são os 
agentes que ficam infiltrados e a 
delação premiada; a criação de um 
protocolo para o cumprimento da 
lei de proteção às testemunhas; a 
discussão de um conjunto de medi-
das e propostas de novas leis para 
aperfeiçoar o ordenamento jurídi-
co em assuntos como a responsa-
bilização de pessoa jurídica a tipifi-
cação do crime de enriquecimento 
ilícito; e o encaminhamento de uma 
proposta para a criação de uma lei 
para criminalização que será envia-
da ao Congresso Nacional.

Qual a estratégia para com-
bater a lavagem de dinheiro e o 
crime organizado?

Hoje vivemos numa conjuntu-
ra de expansão da nossa economia, 

de elevação do investimento direto 
estrangeiro no país e isso tem refle-
xo no mercado imobiliário, na mo-
vimentação financeira e industrial 
dentro do país. Além da ampliação 
do mercado de consumo. A atual 
fórmula de combate à corrupção no 
Brasil é muito exitosa, mas temos 
que buscar o aperfeiçoamento.

Para combater o crime orga-
nizado é preciso inteligência. Por 
isso, temos que saber estacar a ca-
pacidade desses crimes. Em última 
análise esse tem sido o grande es-
copo dessa estratégia que em meu 
juízo é um dos fóruns republicanos 
mais importantes do país ao con-
seguir reunir pessoas de distintos 
órgãos. Algumas pessoas têm apon-
tado que o Brasil mudou, mas te-
mos dito que o país vem mudando 
e essas mudanças estruturais vêm 
sendo construídas pela Enccla.
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Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

e combate ao crime organizado
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Em cima da hora

Paraíba terá fábrica de painéis 
EnErgia solar 

Unidade será instalada em 
JP. Equipamentos convertem 
energia solar em elétrica

A Paraíba ganhará no 
próximo ano uma fábrica de 
painéis fotovoltaicos, que 
convertem energia solar em 
energia elétrica. Ontem, du-
rante audiência no Palácio 
da Redenção, o governador 
Ricardo Coutinho e o presi-
dente da Solair Brasil, Nel-
son Cortês Silveira, assina-
ram protocolo de intenções 
para implantação de uma 
unidade industrial em uma 
área no Distrito Industrial 
de João Pessoa.   

A Solair Brasil é uma 
empresa com sede no Rio de 
Janeiro que atua na ativida-
de da produção e comercia-
lização de painéis fotovol-
taicos e acessórios elétricos. 
No protocolo estão previs-
tos investimentos de R$ 19 
milhões e uma produção es-
timada de 56.200 peças de 
painel solar 230 wp, inver-
sor de 2 a 4 kwp, medidor 
monofásico e concentrador 
de dados por ano.  

O governador Ricardo 
Coutinho destacou a impor-
tância do empreendimento 
para tornar a Paraíba uma 
referência nacional na pro-
dução dos painéis de ener-
gia solar. Ele ressaltou que 
os níveis solares verificados 
no interior do Estado são 
fatores que estão contri-
buindo para que o Estado 
esteja recebendo usinas de 
energia solar e agora fábri-
ca de painéis. 

“Estamos trabalhando 
para tornar a Paraíba um 
polo de desenvolvimento de 
energias renováveis apro-
veitando a abundância de 
sol praticamente o ano todo. 
Que a empresa sejam bem-

vinda, gere empregos e faça 
bons negócios na Paraíba”, 
desejou. 

O presidente do grupo, 
Nelson Cortês Silveira, acre-
dita que a fábrica estará em 
operação até o final do mês 
e março. Segundo ele, nesta 
primeira etapa, serão gera-
dos 80 empregos diretos, 
principalmente nas áreas de 
gestão, engenharia e tecno-
logia da informação, além de 
outros no processo de insta-
lação dos painéis de energia 
em residências, hotéis, sho-
ppings e empreendimentos 
comerciais.   

O empresário comen-
tou que outros estados no 
Nordeste poderiam receber 
a fábrica, mas o trabalho 
consistente da Companhia 
de Desenvolvimento da Pa-
raíba (Cinep) e fatores como 
potencial solar e oferta de 
mão de obra especializada 
das Universidades Federal 
da Paraíba e de Campina 
Grande foram determinan-
tes para a escolha do grupo 
para o investimento. “A ener-
gia solar no Brasil começa a 
despontar e o maior poten-
cial para este crescimento 
encontra-se no Nordeste 
onde temos investimentos 
na Bahia e agora na Paraíba”, 
observou.

Nelson destacou que os 
níveis dos painéis a serem 
fabricados em João Pessoa 
geram grandes investimen-
tos em automação e de mão 
de obra qualificada. “O maior 
impacto é quando os painéis 
e componentes saem da fá-
brica e são instalados nos 
locais de energia solar. Esse 
sim é um elemento de mais 
trabalho, treinamento e ren-
da das pessoas responsáveis 
por instalar esses equipa-
mentos”, ressaltou.  

O secretário de Plane-

jamento do Estado, Gustavo 
Nogueira, afirmou que o Go-
verno do Estado passa a te-
matizar a área de energia so-
lar, assim como outros estão 
priorizando a energia eólica, 
que são energias renováveis e 
com menos impacto ambien-
tal. “É um passo importante 
para tornar a Paraíba uma re-
ferência em energia solar no 
Brasil”, comentou.    

“O Estado ganha muito 
com o diálogo e a negociação 
permanente com investido-
res do Brasil e do exterior 
que enxergam as potenciali-
dades e atrativos da Paraíba”, 
destacou a presidente da Ci-
nep, Tatiana Domiciano.    

Mais investimento 
Já na noite dessa se-

gunda-feira (10), no Palácio 

da Redenção, empresários 
portugueses e brasileiros do 
Grupo Delamore & Owl of 
Companies, interessados em 
conhecer as condições ofere-
cidas pelo Governo do Estado 
para futuros investimentos 
nas áreas de portos, ferro-
vias, aeroportos e turismo. 

Durante a reunião, o go-
vernador Ricardo Coutinho e 
o secretário de Planejamento, 
Gustavo Nogueira, apresen-
taram as principais potencia-
lidades do Estado e as condi-
ções fiscais e locacionais para 
implantação das empresas do 
grupo. Também participaram 
da reunião o secretário de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Renato Feliciano, 
a presidente da Cinep e os 
empresários Rilves Rodri-
gies, Benjamin Campos, José 

Orlando e Paulo Naline.  
Gustavo destacou o am-

biente propício vivenciado 
pelo Estado com R$ 4 bilhões 
em investimentos públicos e 
R$ 3 bilhões de investimen-
tos privados em execução.  
Ele citou que foram discuti-
dos possíveis investimentos 
no porto de Cabedelo, em um 
novo terminal portuário, em 
ferrovias. “A Paraíba está em 
campo para mostrar aos in-
vestidores que aqui é um belo 
local para a rentabilidade dos 
seus negócios”, afirmou.

O presidente do grupo 
Delamore, Nuno Pimenta, 
agradeceu ao governador e 
aos técnicos do Estado pela 
receptividade e interesse em 
atrair investimentos das em-
presas do grupo. “Formamos 
uma rede de 45 empresas no 

mundo em vários setores que 
estudam investimentos no 
Brasil e este primeiro contato 
como o Governo da Paraíba 
foi importante para conhecer 
o potencial e oportunidades 
no Estado”, disse.   

O investidor português 
elencou potencialidades exis-
tentes na ampliação e melho-
ramento do Porto de Cabe-
delo, da linha ferroviária que 
liga Cabedelo a Cajazeiras, 
valorização de tratamento de 
resíduos sólidos e turismo, 
com a implantação de redes 
de hotéis portuguesas. “Exis-
te uma convergência de inte-
resses em investimentos. O 
próximo passo é possibilitar 
o contato das equipes técni-
cas do grupo e do Estado para 
a prospecção dos investimen-
tos”, explicou Nuno Pimenta.

O governador Ricardo Coutinho e o presidente da Solair Brasil, Nelson Cortês Silveira, assinaram, ontem, protocolo de intenções

FOTO: Divulgação

O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Campina Grande, empresário 
Tito Motta, questionou, ontem, 
a Superintendência de Trân-
sito e Transportes Públicos 
(STTP) sobre o funcionamento 
da Central de Monitoramento 
da Prefeitura Municipal, insta-
lada na sede da autarquia.

A reclamação apareceu 
após uma reunião com o co-
mandante do 2º Batalhão de 
Polícia Militar, tenente-coronel 
Souza Neto, onde os dirigentes 
da CDL solicitaram o reforço do 
efetivo policial para o comércio 
campinense neste final de ano. 

Durante o encontro, Sou-
za Neto ressaltou que o aten-
dimento ao pleito dos empre-
sários não é incumbência total 
das Polícias Civil e Militar, des-
tacando para tal expediente a 
importância do funcionamen-
to da central alocada na STTP.

Aproveitando a oportu-
nidade, o presidente da CDL, 
Tito Motta, dirigiu-se até a 
sede da Superintendência 
para acompanhar de perto o 
trabalho desenvolvido pela 
Central de Monitoramento. 
No entanto, a reação não foi 
das melhores. “É uma situação 
que causa indignação. Encon-
tramos o local completamen-

te vazio. Uma funcionária da 
STTP informou que a central 
geralmente é monitorada por 
um policial (que no momento 
não estava em serviço) e um 
funcionário da autarquia, que 
aderiu a um movimento gre-
vista e por isto não estava no 
local de trabalho”, relatou.

O líder da entidade lojista 
afirmou ainda que tentou en-
trar em contato com o supe-
rintendente da STTP, Salomão 
Augusto, para entender o por-
quê do abandono da Central de 
Monitoramento, mas não obte-
ve sucesso nas ligações.

“A CDL entende que o 
monitoramento é fundamen-
tal para garantir que o consu-
midor possa fazer suas com-
pras de forma mais tranquila. 
Sobretudo neste período de 
final de ano, quando as lo-
jas costumam funcionar até 
as 20h e lamentavelmente o 
monitoramento da prefeitura, 
que deveria funcionar ininter-
ruptamente só é realizado até 
as 19h”, acentuou Tito. 

Até o fechamento desta 
edição, o superintendente Sa-
lomão Augusto foi procurado, 
mas seu telefone estava desli-
gado. Em contato com a secre-
taria da STTP, uma funcionária 
da autarquia informou que o 
titular da pasta se deslocou até 
João Pessoa, onde passou boa 
parte do dia de ontem.

Entidade empresarial 
denuncia “abandono”

CEntral dE MonitoraMEnto

Uma força tarefa compos-
ta pelo Ministério Público, Pro-
con estadual e o municipal de 
Cabedelo, Corpo  de Bombeiros 
e a Vigilância Sanitária realizou 
na tarde de ontem, na Praia de 
Jacaré, uma fiscalização educa-
tiva no bares, restaurantes e lo-
jas para normatizar os padrões  
de atendimento a garantir a 
segurança de todos os frequen-
tadores daquele local.

Durante a fiscalização o 
Corpo de Bombeiros realizou 
três autos e notificação por 
falha na utilização no sistema 
de utilização do gás natural, 
e o Procon também notificou 
três estabelecimentos comer-
cias por não atender exigên-
cias dos órgãos.

Segundo o chefe de ga-
binete do Procon estadual, 
Breno Medeiros, o objetivo 
da força tarefa é educativa e 
tem como finalidade orientar 
os comerciantes da área no 
sentido de trabalharem com 
orientação técnicas dos ór-
gãos competentes, bem como 
oferecer um serviço de quali-
dade e seguro aos frequenta-
dores da Praia de Jacaré.

O major Lins, represen-
tante do Corpo de Bombeiros, 
informou que ação conjunta  

Força tarefa fiscaliza lojas e 
restaurantes na Praia do Jacaré

garantindo a sEgUranÇa

O edital do con-
curso público para 
preenchimento de 
cargos na Assembleia 
Legislativa da Paraí-
ba (ALPB), que estava 
previsto para hoje, 
foi adiado devido à 
apreciação do novo 
Regimento Interno 
da Casa. A votação da 
matéria deve ocorrer 
até a próxima sema-
na e a divulgação do 
edital será feita após a 
sua publicação.

O novo Regimen-
to do Poder Legislati-
vo será encaminhado 
para análise e votação 
dos deputados até 
a próxima semana. 
Então, assim que o 
documento for apre-
ciado em plenário, o 
edital será publicado 
de acordo com o novo 
Regimento Interno da 
Casa Epitácio Pessoa. 

O concurso vai 
abrir vagas para os 
seguintes cargos: pro-
curador, consultor 
legislativo, analista 
legislativo, assessor 
técnico legislativo e 
assistente legislativo.

ALPB adia 
lançamento 
do edital  
de concurso

tem como prioridade garan-
tir o respeito aos direitos dos 
consumidores, sobretudo no 
que se refere a resguardar a 
saúde e a segurança na rela-
ção de consumo, no período 
de maior movimentação nas 
praias de todo o Estado.

Já a Vigilância Sanitária 
informou que as  ações serão 
desenvolvidas até o final do 
mês de janeiro, em dias alter-
nados. Entre outros itens serão 
observadas, de acordo com o 
que estabelece a legislação do 
consumidor, as condições de 
armazenamento e data de va-
lidade dos alimentos colocados 
à venda, a cobrança de taxas de 
serviços e de couvert artístico.

No primeiro dia de fis-
calizações, foram visitados 
bares e restaurantes do muni-
cípio de Cabedelo. O trabalho 
foi desenvolvido a partir das 
15h, em parceria com o Mi-
nistério Público, o Procon e 
Corpo de Bombeiros.

“Neste ano, resolvemos an-
tecipar o início da Operação Ve-
rão para que possamos atuar de 
maneira preventiva, antes que o 
fluxo de turistas no Estado che-
gue ao pico observado no mês 
de janeiro”, ressaltou a coorde-
nadora de projetos do Procon-
-PB, Meriene Soares, lembran-
do que na última Operação 
Verão, as fiscalizações foram 
iniciadas no mês de janeiro.

O trabalho educativo da força tarefa beneficia consumidores

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Phillipy Costa
Especial para A União

FOTO: Marcos Russo
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Ulysses, nova obra de José Rufino, faz um diálogo entre o mito 
grego e a história do Rio de Janeiro, na Casa França Brasil
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Prefeitura lança edital 
para destinar recursos 
aos Pontos de Cultura

 MÚSICA FOMENTO

FOTO: Sérgio Araújo

Um gigante, composto por 
memórias e recordações 
em forma de uma colcha 
de retalhos artística é a 
nova obra do artista pa-
raibano José Rufino, que 
oferece a oportunidade 
de vislumbrar a escultu-

ra monumental Ulysses aos cariocas até 
o dia 17 de fevereiro do próximo ano. O 
herói grego, também imortalizado pelo 
escritor James Joyce, foi reconstruído 
em uma escultura com restos de madei-
ras, pedras, ferros, conchas, cerâmicas e 
objetos diversos, encontrados no Rio de 
Janeiro, ocupando aproximadamente 190 
metros cúbicos, um colosso exibido na 
Casa França Brasil, de terça a domingo, 
das 10 às 20h.

A composição da obra que leva o 
nome do herói grego é um diálogo com 
a história do Rio de Janeiro. Tudo partiu 
do convite da Casa França Brasil para 
fazer uma obra específica para o espaço, 
amplo, com aspecto monumental. “É um 
prédio histórico, cheio de referências 
arquitetônicas e ele que me deu inspira-
ção para trazer o mito homérico para a 
obra. A ideia original era expor a história 
da ocupação do Rio de Janeiro, partindo 
do ponto daquele prédio, que hoje é um 
Centro Cultural”, lembrou o artista. 

Ao longo de sua passagem pelo Rio, 
ele realizou uma pesquisa quase arqueo-
lógica no Centro Histórico da cidade. “No 
princípio, eu não sabia que ele se cha-
maria Ulysses, o processo começou com 
uma pesquisa, em meio às escavações e 
ao processo de revitalização que aquela 
parte da cidade está passando.  Ali, fui me 
aproximando do contexto histórico do Rio 
de Janeiro, numa odisseia particular pela 
cidade. Por causa disso, resolvi nomear 
essa figura de Ulysses”, afirmou o artista.

A grandiosa obra, um corpo gi-
gantesco jogado em meio ao salão de 
exposições, é inspirada em parte pela 
história grega de Homero, porém a 
outra parte, segundo José Rufino, vem 
do romance Ulisses, do escritor irlan-
dês James Joyce, que transporta o mito 
grego para a modernidade. Em um 
dos trechos do livro, o protagonista, o 
agente de publicidade Leopold Bloom, 
vive sua odisseia particular durante 
16 horas do dia 16 de junho de 1904. 
“Não deixa de ser um Ulysses de Joyce, 
pois essa minha perambulação pela 
cidade se aproximava muito mais do 
personagem do livro, que anda pelas 
ruas de Dublin, do que a do herói grego”, 
comparou o artista. “A obra é construída 

O Rio em retalhos

Geovan Morais 
se apresenta hoje 
no Sebo Cultural

Convidado pela Casa França Brasil, o artista plástico paraibano José Rufino utilizou restos de madeira, pedras, cocnhas na obra

Orquestra Infantil 
se apresenta hoje no 
Teatro Paulo Pontes

com os fragmentos da cidade obtidos 
ao longo desse trajeto. Tem pedaços de 
objetos indígenas, de igrejas, da cultura 
negra, sambaquis, é um ser híbrido, sem 
qualquer hierarquia ou predileção por 
qualquer cultura”, complementou.

As proporções são propositadamente 
gigantes pois o artista acredita que, se 
ele fosse pequena, Ulysses se perderia 
em frente ao tamanho do local em que 
ela está localizada. “Pensei em fazer com 
que o prédio fosse parte da obra, sendo 
o mausoléu daquele corpo gigantesco. 
As pessoas, ao entrarem no local, ao se 
depararem com Ulysses, não olham só 
para ele, mas para cima também, admi-
rando a construção”, revelou José Rufino. 
Além do salão principal, as salas anexas 
expandem ainda mais a experiência da 
exposição. Em uma delas, 75 desenhos 

André Luiz Maia
Especial para A União

de ilustrações anatômicas e mapas da 
cidade traçam um roteiro desenhado da 
elaboração de Ulysses. 

A outra sala serve para trabalhos 
coletivos, em que os visitantes podem 
criar desenhos e participar de um jogo 
criado pelos surrealistas, revivido por 
Rufino, em que cada pessoa continua 
o desenho do outro sem saber o que o 
anterior fez. “Essas formas desenha-
das também são híbridos, assim como 
o próprio Ulysses, feitos de pedaços”, 
acrescentou o artista.

O criador
José Rufino, nascido José Augusto 

Costa de Almeida, vive e trabalha em João 
Pessoa. Como artista, adotou o nome do 
avô paterno. Formado em Geologia pela 
Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), onde fez também o doutorado, é 
artista visual e professor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Desenvolveu 
sua jornada artística passando da poesia 
para a poesia-visual e, em seguida, para 
a arte-postal e desenhos, nos anos 80.

Filho de ativistas políticos presos 
pela ditadura do regime militar brasileiro 
na década de 60, o artista é também muito 
conhecido por seus impressionantes tra-
balhos de caráter político. Ultimamente 
tem realizado incursões na linguagem 
cinematográfica e desenvolve, cada vez 
mais, um trabalho misto de monotipias/
móveis/objetos e instalações. Algumas de 
suas exposições são Divortium Aquarum, 
já exposta em João Pessoa e agora ins-
talada na Sala A Contemporânea, CCBB, 
no Rio de Janeiro, Aenigma, Silentio, e 
Memento Mori.
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Vivências

Antigamente, ao Departa-
mento Nacional de Produção 
Mineral, vinculado ao Ministério 
da Agricultura, cabia administrar 
a legislação pertinente à explo-
ração de petróleo.  Poços rasos 
eram abertos, especialmente 
na Bahia e São Pau-
lo, sem resultados 
práticos auferidos. 
Prestigiado pela Stand 
Oil e Ruyal Dutch & 
Shell, trustes que, pela 
sua própria caracte-
rística dominavam o 
mercado financeiro, 
governos e máquinas 
administrativas onde 
atuavam, sentiam-se 
regozijados com a 
política do setor, ado-
tada pelo Brasil, tra-
duzido por Monteiro 
Lobato nesse lema: 
“Não tirar petróleo, nem deixar 
que o tirem”. Patrocinavam na 
exaustão da capacidade produ-
tiva venezuelana, para depois se 
servirem de nossas reservas. A 
Lei de Minas, gerada para lhes 
dar suporte, era ironicamente 
chamada pelo escritor de “Lei 
cipó arranha gato: de arapuca: 

de trapa:  de lesa-pátria: de 
lesa-direitos: de lesa-dignidade 
humana”. 

Debatia-se a Constituição 
de 46. Alarmados, os anjinhos 
do Tio Sam, pois se diziam 
amigos do progresso brasilei-

ro, cercaram os 
Constituintes, 
prometendo até 
a obstrução de 
projetos que  os 
privassem de pes-
quisas em áreas 
sedimentares.  
Houve tempo no 
qual sete empre-
sas estrangeiras 
operavam no Bra-
sil, embolsando 
juros de 2.00% 
em relação ao 
capital investido. 
Os impostos de 

renda eram pagos nos EUA.
A inversão dessa histó-

ria veio do Clube Militar, pelas 
palavras de Horta Bandeira: “Há 
uns ingênuos que acreditam no 
capital estrangeiro”! Não ficou 
por menos, o mineiro Artur Ber-
nardes,  da Câmara de Deputados 
denunciou de esbulho, e nesse 

sentido prometendo ir às ruas 
e derrubar a máscara, que era a 
mensagem do presidente Dutra, 
criando o Estatuto do Petróleo. 
Teria nascido, desses episódios, o 
“Petróleo é nosso”, que contagiou 
o país. Diisso, deriva a Petrobras, 
de 1953.

Renova-se o patriotismo, 
porém, na gestão de FHC o Brasil 
perdeu o controle sobre o petró-
leo, e assim continua. O anúncio 
do pré-sal traz de volta tais an-
jinhos. A briga, agora, é interna. 
Ferindo o princípio federativo a 
presidente Dilma veta Projeto do 
Congresso, estabelecendo crité-
rios mais equânimes para distri-
buição dos royalties. Certo que na 
visão presidencial sua destinação 
total será carreada para a edu-
cação. Um estilo parecido com o 
CPMF, que não conseguiu livrar a 
saúde do sucateamento. A terra 
de Artur Bernardes já se mani-
festa contra; na de João Pessoa, 
há sinais de rebeldia, faltando a 
palavra dos gaúchos, de Vargas e 
Brizola, numa reedição de 1930. 
Governadores, nem sempre falam 
pelo  povo, e a saída pode se dar 
pela derrubada do veto ou atra-
vés de referendo nacional.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Poesia só margem
Poesia tem seus lugares. Calha de 

ser no espaço que o poeta elege, mas 
atenção: esta eleição é uma escolha pelo 
precário, porque toda linguagem que 
se eleva a uma exceção toca-se por este 
signo. O poeta mesmo simula, do lugar 
nenhum o seu algo precioso: dizer este 
mesmo precário com a melhor das más 
intenções. O mau/bem intencionado aqui 
em questão é Vamberto Spinelli Júnior 
com o seu “Sem lugar”, premiado e edita-
do pela Editora Universitária. É uma voz 
que já começa segura na lírica paraiba-
na, dando-se ao luxo de estabelecer uma 
pequena obra que dialoga por dentro. 
Avança como pode, poema a poema. E 
deixa claro desde a entrada: onde moro 
ninguém / mora. O índice que usa é a de-
sinência “des”. Lembrando o axiomático 
“desfazer é melhor que tecer” de Orides 
Fontela.

 Essa consciência da falta perpassa 
a maior parte dos poemas. O sem lugar 
da existência também é o estatuto da 
não-herança, da não-identidade. O que 
é possível se agarrar a algo está mesmo 
no desespero calmo, a seco. O tempo que 
se evapora no sintomático “casa de va-
por”: ontem morei /   100 dias na minha 
velhice // hoje não me permito /  alterar 
minha infância /   nos próximos 30 se-
gundos.

 O livro trata desse abuso da carência 
existencial com relativo senso epigramá-
tico. Vamberto diz com frases e imagens 
sem rodeios, quase descarnadas. É óbvio 
que o projeto soa coerente. Sobretudo 
nas lições intertextuais em que, mesmo 
vacilantes em alguns momentos, cria 
estratégias à beira do excessivo uso, mas 
ainda válida pelo senso de construção – o 
que é raro na maior parte das estreias. 
Nota ironia e o uso do trocadilho (cuida-
do, parcimônia também é arte!) ao gosto 
do público. Mas dá o salto e assume: para 
sui e cida:  de tanto morrer antes / foice  
veloz no pescoço /de vez.  Um exemplo 
sintomático de renovação do tema tantas 
vezes emulado. Em Vamberto a poesia 
serve, pois, a um índice de motivos que 
são revisados segundo sua original forma 
de ver, abarcar e questionar-se.

 Na segunda parte, “existir”, o arco vai 
da matéria da vida à metalinguagem, dia-
logando ao deus-dará com temas caros e 
precedentes. Vamberto se detêm mesmo 
nesses pequenos temas que, no conjun-
to, criam uma identidade própria e que 
com alguma sorte, reage como densidade 
poética. Algumas construções chamam 
a novidade sem medo: “E uma maré de 
pernas / sem bússola”, “o homenageado 
não veio / / seria Deus?”, “poesia: gesto 
extingo em si”.

Vamberto Spinelli tem muito que 
dizer. Nota-se por esse doar imagem, por 
alguma fisgada que tanto oferece o anzol 
quanto o puxa sem esperar por peixe. 
Os poemas dizem os mesmos temas de 
sempre, mas, com muita frequência, o ar 
parece lavado dentro do livro: há mes-
cla de estratégias construtivistas com 
inquirições pessoanas, e volta e meia a 
lírica atinge aquele interrogatório volá-
til próprio dos que usam a poesia como 
espelho, mesmo que baço. O livro tem 
mais qualidades que defeitos e vale dizer: 
conquista, num terreno avaro de geogra-
fias, um lugar. Mesmo que não se possa 
chamar de chão, mas areia movediça. 
Buscar, parafraseando Fontela, é melhor 
que encontrar.

André 
Ricardo AguiarO turismo do futebol

Anjinhos do Tio Sam

Na gestão de 
FHC o Brasil
perdeu o controle 
sobre o petróleo, 
e assim continua. 
O anúncio do 
pré-sal traz de 
volta tais 
anjinhos
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O Recife comemora que após a Copa do Mundo 
de 2014 a cidade não será mais a mesma. Além da 
nova Cidade da Copa em 
São Lourenço da Mata 
com o Arena de Per-
nambuco, o Porto do 
Recife terá um mo-
derno terminal de passa-
geiros e uma passarela com 
jardins e infraestrutura 
que vai lembrar a ci-
dade de Barcelona 
na Espanha.

Devido 
fazer divisa 
com a Paraíba, 
Pernambuco 
está de olho nos turistas que moram em nosso Estado. 
Além da Copa do Mundo Recife já comemora que na 
Copa das Confederações irá receber seleções campeãs 
mundiais como a Itália, Uruguai e Espanha.

Segundo o secretário estadual da Copa, Ricardo 
Leitão, a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) 
tem uma estimativa na qual o Recife pode receber 
entre 40 mil e 50 mil turistas durante a Copa das Con-
federações. 

Vale lembrar que Pernambuco conseguiu ser 
incluído na Copa das Confederações aos 45 minutos 
do segundo tempo, depois de correr riscos de ser 
excluído por conta do estágio da obra da Arena de São 
Lourenço da Mata. Mas, no final, a Fifa decidiu dar um 
voto de confiança e ratificou a presença de Pernambu-
co entre as subsedes.

O novo e moderno estádio do Recife (Arena 
Pernambuco) deve ser inaugurado dia 14 de abril 
de 2013, provavelmente em uma das semifinais do 
Campeonato Pernambucano. A Secopa informou que 
este mês de dezembro, representantes das seleções 
estrangeiras vão começar a visitar as subsedes da 
Copa das Confederações para traçar o planejamento 
logístico para a instalação durante o torneio.

Como a Paraíba não será sede nem subsede tanto 

da Copa das Confederações e nem da Copa do Mundo 
de 2014 e devido a capacidade hoteleira de Recife, se 
os hoteleiros paraibanos se unirem poderemos hospe-
dar aqui delegações e muitos torcedores do interior e 
de outros estados que irão a Recife assistir aos jogos. 
Outra necessidade é de campos para treinamento, se 
houver planejamento e apoio bem que poderíamos re-
formar nossos estádios imediatamente, como o Almei-
dão de João Pessoa e o de Campina Grande e realizar 
neles treinamento das equipes internacionais.

A vinda das seleções da Itália e da Espanha para 
o Recife representa um sonho do Governo de Pernam-
buco. Devido a proximidade da Europa com voos dire-
tos do Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilber-
to Freyre do Recife para Lisboa e vice-versa explorar o 
turismo proporcionado pelo futebol é uma das metas 
da Secretaria de Turismo de Pernambuco. 

O pensamento é focar nos turistas que moram 
nos estados vizinhos, pois tanto João Pessoa-PB, 
Maceió-AL e Natal-RN não vão receber jogos da Copa 
das Confederações. Explorar o turismo do futebol 
não deve ser uma meta apenas para Pernambuco, a 
Paraíba bem que pode se engajar e planejar para que 
o turismo do futebol também se transforme numa 
realidade também para nosso Estado.  



         

Orquestra Infantil faz concerto de 
Natal hoje no Teatro Paulo Pontes

Música
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Roteiro

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 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

007 - Operação Skyfall é a maior 
bilheteria do estúdio Sony

O filme 007 - Operação Skyfall continua no topo 
das bilheterias americanas, segundo informação do 
“Variety”. O longa está há cinco semanas consecutivas 
no primeiro lugar e já arrecadou US$ 918 milhões ao 
redor do mundo se tornando o filme de maior bil-
heteria do estúdio Sony. No último final de semana. 
007 - Operação Skyfall arrecadou Us$ 11 milhões só 
nos Estados Unidos e US$ 20 milhões de bilheteria 
internacional.  O último episódio da saga “Crepúsculo”, 
Amanhecer - Parte 2, caiu para a terceira posição ten-
do arrecadado US$ 9,2 milhões.

“A gente não quer só comida”

Para o mercado paraibano de agências de publicidade, o novo 
tempo não começa no dia 1o de janeiro de 2013. Começou dia 11 
de dezembro de 2012. As duas entidades representativas do seg-
mento – Sindicato das Agências de Propaganda da Paraíba (Sina-
pro/PB) e Associação Brasileiras das Agências de Publicidade na 
Paraíba (Abap/PB) realizaram um almoço de confraternização em 
João Pessoa, reunindo diretores das agências filiadas, dos veículos 
de comunicação e dos fornecedores de serviços publicitários.

O evento não serviu apenas comida e bebida para publici-
tários e empresários do setor. O prato principal do almoço foi o 
pacto firmado entre as agências em nome de um mercado mais 
justo e mais forte. Sinapro e Abap estão decididos a criar uma 
pauta comum, que vise discutir os problemas e as soluções para o 
crescimento e o fortalecimento do setor.

Apesar de concorrentes, as agências tem a consciência de 
que precisam se unir em torno de objetivos comuns para defender 
o mercado. Caso contrário, elas podem se tornar pequenas iscas 
em um mercado que, a cada ano, torna-se ainda mais predador. 
Chegou-se a conclusão – tardia, vale salientar – de que é impres-
cindível unir forças para não perder a força que ainda resta.

As agências tem uma extensa pauta que merece reflexão e 
ação imediata. Uma das mais importantes mexe diretamente com 
a própria sobrevivência do setor, que é a remuneração paga pelos 
clientes do setor privado. São poucos os anunciantes que valori-
zam o trabalho das agências e são muito poucos os que estão dis-
postos a pagar bem por isso.

Como todas as empresas do setor de prestação de serviços, 
as agências também enfrentam dificuldades na hora de cobrar 
pelo seu trabalho. Botar preço é fácil. Difícil é achar quem pague. 
Mas quanto vale uma boa ideia? Os anunciantes até reconhecem 
as boas ideias, mas na hora de botar a mão no bolso, “são outros 
quinhentos”.

O almoço promovido pelo Sinapro e pela Abap é um impor-
tante passo para as agências paraibanas. Marca o recomeço de 
uma luta que é de todas. E, ao contrário do que muita gente pensa, 
as agências não estão reclamando de barriga cheia. Agência de pu-
blicidade custa caro manter. 

Por fim, um trecho de “Comida”, uma música do Titãs que re-
sume bem o momento: “A gente não quer só dinheiro, a gente quer 
dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. Agente quer 
inteiro, e não pela metade”.

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

A pré-estreia do 
longa-metragem O 
Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada, à meia-noi-
te no Cinespaço MAG 
Shopping tem sido 
bem disputada. Restam 
poucos ingressoas para 
a sessão da madruga-
da da sexta na sala 3 
do cinema. O filme de 
Peter Jackson, que tem 
duração de 163 minu-
tos, promete ser um 
dos destaques do ano, 
de acordo com os crí-
ticos de cinema. Ainda 
restam ingressos que 
podem ser adquiridos 
pelo site www.cinespa-
co.com.br ou na bilhe-
teria do cinema. O fil-
me conta as aventuras 
do mago Gandalf, Bilbo 
Bolseiro e vários anões 
pela Terra Média.

O Hobbit tem 
pré-estreia à 
meia-noite 

O cineasta português 
Manoel de Oliveira - o 
mais velho em atividade 
- comemorou ontem 104 
anos de idade, mas con-
tinua trabalhando, ape-
sar de seus problemas 
de saúde e dificuldades 
para obter meios finan-
ceiros para seus novos 
projetos. “Ele continua a 
trabalhar em casa”, afir-
mou sua filha, Adelaide 
Maria Trêpalle, explican-
do que seu pai terminou 
o roteiro de seu próximo 
filme, A Igreja do Diabo, 
inspirado no escritor bra-
sileiro Machado de Assis. 
“’A Igreja do Diabo está 
em fase de pré-produção, 
procurando financiamen-
to”, afirmou, por sua vez 
o produtor Luis Urbano, 
da sociedade O Som e a 
Fúria.

Manoel de Oliveira 
quer filmar 
Machado de Assis

Mídias em destaque

Drops & notas

A Orquestra Infantil 
do Estado da Paraíba faz 
hoje, às 19h, no Teatro 
Paulo Pontes, um concer-
to dedicado ao Natal e 
uma homenagem especial 
ao Rei do Baião, Luiz Gon-
zaga. Esta apresentação 
marca o encerramento 
das atitividades de 2012. 
A entrada é gratuita.

 Sob a batuta da 
maestrina Norma Roma-
no, a noite será aberta 
com uma canção consi-
derada um dos hinos nor-
destinos, ‘Asa Branca’, em 
homenagem ao centená-
rio de nascimento de Luiz 
Gonzaga, comemorado no 
dia 13 de dezembro.

Em seguida, o espetá-
culo trará ao palco nove 
peças natalinas, entre 
elas, canções bastante 
populares que guardam a 
magia da data como ‘Botei 
meu sapatinho’, composta 
por A. Babo; ‘Noite feliz’, 
de Gruber; ‘Então é Natal’, 
de J. Lennon; ‘Os sininhos 
de Natal’, autor anônimo. 
Ainda no mesmo tema, a 
Orquestrinha executará 
uma obra especial para 
os paraibanos, ‘Fechemos 
a porta’, música de auto-
ria desconhecida que foi 
originada em Cabaceiras, 
município do Cariri do Es-
tado. No repertório tam-
bém consta grandes clás-
sicos como “Jesus alegria 
dos homens”, de Bach; e 
“Te Deum”, de M. A. Char-
pentier.

Oiep - Sendo um dos 
equipamentos pertencen-
tes à Orquestra Sinfônica da 

ServIçO

Concerto da Orquestra Infantil 
do estado da Paraíba
Local: Teatro Paulo Pontes
Data: Hoje
Hora: 19h
Entrada: gratuita
Realização: Funesc

A Orquestra Infantil encerra a temporada 2012 com a apresentação de hoje no Teatro Paulo Pontes

Fotos: Zarinha Centro de Cultura

Paraíba, a OIEP tem um im-
portante papel na carreira 
de um jovem músico. É nes-
sa instituição que as crian-
ças têm o primeiro contato 
atuando numa orquestra 
sinfônica e recebem ensi-
namentos fundamentais 
para a carreira musical.

A Orquestra Infantil 
do Estado da Paraíba foi 
fundada em 1986 pela 
professora Isabel Burity, 
irmã do então governa-
dor Tarcisio de Miranda 
Burity. A Orquestrinha 
se destaca como uma das 
poucas orquestras infan-
tis da América Latina. 
Sob a batuta da maestrina 
Norma Romano, que rege 
o grupo desde a funda-
ção, os pequenos músicos 

apresentam o talento mu-
sical em todo o Estado da 
Paraíba, como também no 
exterior. No ano de 1998, 
fez por convite do minis-
tro da Cultura, na época, 
o Dr. Francisco Weffort, 
uma turnê pelos EUA, com 
muito êxito e nos anos 
2006 e 2007 a Oiep viajou 
a Buenos Aires-Argenti-
na, atuando na Faculdade 
de Direito (Aula Magna), 
onde o público aplaudiu 
de pé (eventos organiza-
dos por “Encontros Inter-
nacionais de Orquestras 
Infantis e Juvenis “ – Bue-
nos Aires - Argentina )

A Oiep é compos-
ta por alunos do curso 
de extensão da UFPB, da 
Eman, do Projeto Prima, 

alunos do Prof º. Ademar 
Rocha, como também por 
professores particulares.

Em 2012, a Oiep via-
jou oficialmente à cidade 
de Bananeiras no mês de 
julho. No mês das crianças 
atuou no auditório de “Za-
rinha Centro de Cultura”. 
Se apresentou também    na 
abertura dos prêmios Lite-
rários do Colégio PIO XI .

Em cartaz

Os Penetras

Mariana Ximenes interpreta Laura em Os Penetras

Marco Polo é um sujeito 
bem-humorado, sedutor e manipula-
dor, 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 finan-
ceira privilegiada de Beto, Marco Polo 
promete conversar com Laura, e ten-
tar convencê-la a voltar para o colega. 
Enquanto isso, ele tira vantagem do 
outro. Mas os planos mudam quando 
Marco Polo conhece esta mulher.

Foto: Divulgação
A SOMBRA DO INIMIGO (Alex Cross. EUA, 2012). 
Gênero: Suspense. Duração: 101 min. Classifi-
cação: 14 anos. Legendado. Direção: Rob Cohen, 
com Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox. 
Alex Cross é um famoso detetive que trabalha 
em Washington. Após ser informado que um 
integrante de sua família foi assassinado, ele 
passa a investigar o caso. Logo descobre que 
outras pessoas foram mortas pelo mesmo 
assassino, Michael Sullivan, que sempre lhe 
envia uma mensagem sangrenta. Cada vez mais 
irritado, Cross promete capturá-lo a todo custo, 
mesmo que cruze os limites da lei. Manaíra 2: 
12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h50. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

QUATRO AMIGAS E UM CASAMENTO (Bachelorette, 
EUA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 101 
min. Classificação: 16 anos. Legendado. Direção: 
Leslye Headland, com Kirsten Dunst, Lizzy Caplan, 
Isla Fishe, Rebel Wilson. Amigas desde o colégio, 
Regan, Gena e Katie estão reunidas novamente, 
porque a gordinha Becky recebeu o incrível 
pedido de casamento de Dale. Após o choque 
inicial da notícia, elas se unem para cumprir o 
papel de perfeitas madrinhas. O problema é que, 
as três tinham certeza que se casariam antes da 
Becky aprontam muito na véspera do casamento. 
Manaíra 3: 13h30, 15h20, 17h30, 19h45, 22h.

MOONRISE KINGDOM (Moorise Kingdom, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 95 min. Classificação: 
Livre. Legendado. Direção: Wes Anderson, com Bru-
ce Willis, Edward Norton, Bill Murray. Em uma ilha 
na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, 
durante os anos 1960, um jovem garoto e sua 
amiga se apaixonam e decidem fugir, mobilizando 
toda uma cidade na busca pelos dois, o que acaba 
virando o lugar de cabeça para baixo. CinEspaço 1: 
14h40, 17h, 19h20 e 21h40

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 manipu-
lador, 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, 18h20 e 20h50. 
Manaíra 5: 14h45, 17h, 19h15 e 21h40. 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: 14h10, 16h20, 18h30 
e 21h. Manaíra 7: 13h20, 15h40, 17h50 e 20h. 
Manaíra 8: 12h (sábado), 14h10 e 16h20. 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 Lautner. Após um parto 
quase fatal, Bella é finalmente transformada por 
Edward e se torna imortal. O bebê, que é uma me-
nina chamada Renesmee, irá desencadear uma 
série de acontecimentos, encaminhando tudo 

para uma sangrenta batalha. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 1: 13h, 15h30, 
18h e 20h30. Manaíra 6: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: 
Drama. Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Breno Silveira, com Adelio Lima, Cham-
binho 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 tam-
bém 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 8: 18h40 e 21h20. Tambiá 2: 13h50, 
16h10, 18h30 e 20h50.
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Incentivo

Prefeitura de João Pessoa lança edital para escolha de 
entidades que vão receber recursos de R$ 3,6 milhões

Foi assinado ontem pela 
manhã o edital que irá es-
colher 20 pontos de cultura 
em João Pessoa para receber 
recursos totais de R$ 3,6 
milhões através de um con-
vênio entre o Ministério da 
Cultura e a Prefeitura da 

capital, através do Programa ‘Cultura 
Viva’. Só poderão concorrer entidades 
sem fins lucrativos, que receberão R$ 180 
mil divididos em três anos para promo-
ção, fomento e difusão de atividades 
culturais permanentes. As inscrições 
começam em 25 de janeiro e vão até 15 
de março.

O edital foi assinado pelo prefeito 
Luciano Agra, pelo diretor executivo da 
Funjope Lúcio Vilar e pela coordenado-
ra geral de Cooperação, Articulação e 
Informação da Secretaria da Cidadania 
e da Diversidade Cultural do Ministério 
da Cultura, Antônia Rangel.

“João Pessoa, a partir de agora, faz 
parte de uma rede nacional de produção 
cultural onde o objetivo é chegar com 
a cultura nos pontos mais remotos da 
cidade. Ou então naqueles lugares em 
que as comunidades tem dificuldade 
de encontrar meios, instrumentos para 
produção cultural. É um investimento 
bastante razoável. E serão 20 pontos 
apenas para começar”, disse o prefeito 
Luciano Agra.

O programa federal Cultura Viva e 
o seu braço para o estímulo aos pontos 
de cultura foi criado em 2004 pelo Mi-
nistério da Cultura, ainda no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O 
objetivo da iniciativa é chegar até 2020 
com 15 mil pontos espalhados pelo 
país. Hoje, de acordo com números da 
Secretaria de Cidadania e Diversidade 
Cultural, existem 3.703.

Na Paraíba, de acordo com Antônia 
Rangel, já há parceria com o governo do 
Estado e com a Prefeitura de Campina 
grande. Em João Pessoa, cujo edital será 
publicado hoje e cuja inscrições come-
çarão em 25 de janeiro,  vinte entidades 
não governamentais serão contempla-
das com R$ 180 mil cada, cujos valores 
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Fomento para a cultura

O programa federal 
Cultura Viva e o
seu braço para o 
estímulo aos 
pontos de cultura 
foi criado em 2004, 
ainda no governo do 
presidente Lula

 

O músico Geovan Morais é a 
atração musical da noite do Sebo 
Cultural, no Projeto Café Cultural, a 
partir das 20h30. Com um repertório 
eclético, passeando por vários gê-
neros musicais, o músico paraibano 
pretende levar os espectadores por 
uma interessante viagem sonora, 
através de ritmos e estilos como 
blues, MPB, bossa nova, rock, baião 
e até mesmo tango. 

O couvert artístico custa R$ 5 

e o show faz parte da série de ativi-
dades musicais do Sebo Cultural, que 
acontece todas as semanas, de quarta 
a sábado.

Geovan compõe todas as músicas, 
escrevendo letra e música e desde 2004 
vem trabalhando com música. Entretan-
to, a carreira profissional não começou 
imediatamente. “No início, não levava 
tão a sério como agora, pois levava 
a carreira de músico paralelamente à 
minha função no jurídico, pois traba-
lhava no Tribunal de Justiça”, explicou 
o músico.

André Luiz Maia
Especial para A UNIÃO

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

serão divididos em três anos. O que 
dá algo em torno de R$ 5 mil para elas 
mensalmente.

Os recursos são provenientes do 
Ministério da Cultura com contrapartida 
de R$ 1,6 milhão da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa.

“O programa foi implementado a 
partir de 2004. Hoje a gente já tem uma 
rede de 3.703 pontos e já pode enxer-
gar a diferença que isso está fazendo. 
O objetivo é fomentar a iniciativa que 
já existe, não estamos criando nada, 
estamos potencializando as forças cria-
tivas da cidade”, disse Antônia Rangel, 
representante do Ministério da Cultura.

Para participar, as organizações 
não governamentais terão que ter um 

lastro de atuações culturais, como disse 
o diretor executivo da Funjope, Lúcio 
Vilar. As entidades terão que apresentar 
um projeto, em que terá que constar a 
finalidade e um plano de trabalho para 
estes três anos. Para tanto, o dirigente 
deverá propor uma oficina de elaboração 
de propostas.

“Serão contemplados organismos 
não governamentais que já trabalham 
com a cultura popular, a cultura digital, 
com atividades artísticas transversais. 
Há um leque muito amplo. Evidentemen-
te que vão ter que obedecer a alguns cri-
térios estabelecidos pelo Ministério da 
Cultura, terão que ter um lastro cultural 
já estabelecido e um projeto”, disse Vilar.

“Para tanto, vamos solicitar ao mi-

nistério para que em janeiro termos uma 
oficina para que as pessoas saibam como 
elaborar o projeto. Não basta saber que 
tem o edital”, completou.

Seu primeiro disco, Um, ainda não 
foi lançado, faltando apenas alguns 
ajustes para poder ser apresentado ao 
público. “Venho trabalhando com esse 
disco desde 2009 e agora, depois de 
três anos, ele está pronto. O resulta-
do foi muito bonito, a masterização e 
pós-produção foi feita em um estúdio 
de São Paulo”, afirmou Geovan Morais. 
O registro traz a ecleticidade apontada 
por ele com músicas como ‘Fracasso’, 
um blues que, segundo Geovan, vem 
ironicamente fazendo sucesso, ‘Re-
pente’n’Roll’, uma homenagem a Raul 

Seixas, em uma mistura entre rock 
e regionalismo, e ‘Samba da Sauda-
de’, algumas das canções que ele 
destaca de Um.

O show de logo mais trará no 
repertório algumas dessas canções 
autorais, mas também contém al-
gumas surpresas. “Normalmente, 
canto canções que foram impor-
tantes na minha formação en-
quanto músico. Às vezes Cátia de 
França, às vezes música francesa, 
é sempre uma surpresa”, disse o 
músico.

A representante do Ministério da Cultura, Antônia Rangel, participou do lançamento do edital do programa Cultura Viva em JP
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MPF abre mais de cinco mil 
inquéritos contra gestores 
públicos no Brasil
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Paraíba terá prazo de 24 meses para executar o programa
A Paraíba terá o prazo 

de 24 meses para executar 
os projetos do Programa 
Redes Digitais da Cida-
dania. O período conta a 
partir da assinatura dos 
acordos de cooperação 
técnica, que ocorreu no úl-
timo dia 27 de novembro, 
entre o Ministério das Co-
municações com as Secre-
tarias de Ciência e Tecno-
logia e fundações de Apoio 
à Pesquisa de 11 estados 
para iniciar a implemen-
tação do programa. O Go-
verno Federal vai investir 
cerca de R$ 23,7 milhões 
no programa, que ainda 
terá contrapartida de R$ 5 
milhões das fundações de 
apoio.

O programa vai apoiar 
projetos de inclusão di-
gital com a participação 
dos departamentos de 
extensão das universida-
des federais e estaduais. 
Na primeira etapa foram 
selecionados os estados 
do Acre, do Amazonas, da 
Bahia, de Goiás, de Minas 
Gerais, da Paraíba, do Pa-
raná, do Rio de Janeiro, do 
Rio Grande do Sul, do Rio 
Grande do Norte e de Ser-
gipe. 

O ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, 
informou que o programa 
servirá de base para o Pla-
no Nacional de Banda Lar-
ga  (PNBL 2.0), que tem o 
objetivo de universalizar 
a internet no país. “Temos 
um desafio extraordinário 
para os próximos anos, 
que é a necessidade de 
universalizar o acesso à 
internet no Brasil e, com 
isso, garantir o acesso às 
tecnologias de informação 
e comunicação para possi-
bilitar que as pessoas de 
todas as regiões e classes 
sociais tenham acesso a 
essas informações”, disse 
o ministro.

Desafio
Para a secretária de 

Inclusão Digital, Lygia Pu-
patto, a inclusão digital é 
o maior desafio da pasta. 
“Temos a certeza que es-
tamos na sociedade do co-
nhecimento, na sociedade 
da informação e não temos 
mais retorno. A parcela da 
sociedade que não tiver 
acesso às políticas de co-
municação e informação 
está fora do mundo”, disse.

O Programa Redes Digi-
tais da Cidadania vai apoiar 
projetos de inclusão digital 
dentro dos seguintes te-
mas: capacitação de técni-
cos e gestores municipais 
no uso das tecnologias das 
informação e comunicação 
(TICs); capacitação de mi-
cro e pequenas empresas no 
uso das TICs para melhoria 
da competitividade; apoio 
à qualificação do uso dos 
equipamentos públicos de 
acesso à internet; profissio-
nalização nas cadeias pro-
dutivas da agricultura fami-
liar; TICs direcionadas ao 
trabalho, emprego e renda 
e apoio ao desenvolvimento 
de produtos e serviços em 
microempreendimentos de 
tecnologia da informação 
(TI) e provedores locais.
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Brasília - O Governo Federal 
está estudando medidas para au-
mentar a velocidade do tráfego 
de dados da internet no Brasil. De 
acordo com o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, a ideia 
é criar condições para que esses 
benefícios sejam estendidos tam-
bém à internet popular, uma das 
vitrines do Plano Nacional de Ban-
da Larga (PNBL).

“Queremos começar a fa-
zer ações visando a acelerar a 
velocidade média da internet. 
Para isso, podemos inclusive tra-
balhar a questão da velocida-
de mínima na internet popular. 
Queremos melhor preço, melhor 

qualidade, mais velocidade e 
achamos que, para isso, são ne-
cessários muitos investimentos”, 
disse Paulo Bernardo.

Segundo ele, esses investi-
mentos já são incentivados pelo 
governo. “Tiramos os impostos 
para construção de redes de tele-
comunicações e vamos tirar os im-
postos dos smartphones (celulares 
com funções de computador), que 
são os celulares usados pelas pes-
soas para se conectar à internet”.

Estimulada com o PNBL, a in-
ternet popular oferece conexão 
com velocidade de 1 megabit por 
segundo (Mbps), com limite de re-
cebimento de dados [download] 
de 300 megabytes (MB) por mês 
para internet fixa e de 150 MB 
para internet móvel. “O problema 

são os limites de download”, dis-
se Paulo Bernardo. “Pode ser que, 
em 2014, ninguém queira mais 1 
Mbps por R$35. Ou as empresas 
vão ter de baixar o preço ou terão 
de aumentar a oferta, porque o 
quadro (a demanda) está aumen-
tando muito rapidamente”.

O ministro informou que, em 
maio, a internet móvel de tercei-
ra geração (3G) registrou um au-
mento de 2,12 milhões conexões. 
“Isso é um problema porque a 
3G está sobrecarregada e precisa 
de investimento”. De janeiro de 
2011 para cá, acrescentou Paulo 
Bernardo, o número de conexões 
de internet mais que dobrou no 
país. “E queremos chegar a 2014 
com 70% dos domicílios conecta-
dos”, reiterou.

Aumento da velocidade da internet popular

Brasília - Para ampliar o 
acesso da população à inter-
net de alta velocidade, o país 
deve investir em novas for-
mas de acesso à rede, como o 
telefone móvel e o televisor, 
além de oferecer planos de 
internet pré-paga, tarifas di-
ferenciadas e investir na ca-
pacitação da população. Essa 
é uma das conclusões do 
estudo Panorama da Comu-
nicação e das Telecomuni-
cações no Brasil 2011/2012, 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) em 
parceria com a Federação 
Brasileira das Associações 
Científicas de Comunicação 

(Socicom).
Segundo o artigo do pes-

quisador Rodrigo Abdalla 
Filgueiras do Ipea, a atual 
política de desoneração de 
tributos para computado-
res pessoais não é suficiente 
para aumentar o uso de com-
putadores em domicílios aos 
patamares almejados pelo 
Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL).

“Novas formas de acesso 
– em especial o telefone mó-
vel e o televisor – devem ser 
consideradas como opções 
de acesso à internet pela 
população de baixa renda e, 
consequentemente, na po-
lítica de desoneração fiscal. 
Além disso, mais telecentros 
públicos devem ser coloca-

dos à disposição da popula-
ção como forma complemen-
tar de acesso à internet”.

O pesquisador também 
disse que a capacitação da 
população avança em ritmo 
mais lento que o desejado 
pelo PNBL e aponta a neces-
sidade de estimular a criação 
de novos cursos e ampliar va-
gas nos já existentes, utilizan-
do, por exemplo, o Sistema S.

Em relação ao paga-
mento pela internet banda 
larga, o pesquisador sugere 
que seja ampliada a oferta de 
planos pré-pagos e de preços 
fracionados para acesso à in-
ternet. Segundo ele, em vez 
de planos mensais, é neces-
sário oferecer acessos por 
faixas de horário ou capaci-

dade de tráfego. “A inclusão 
digital das famílias na base 
da pirâmide também depen-
de da criação de modelos de 
negócios inovadores, condi-
zentes com sua disponibili-
dade de renda”.

Outro artigo do estudo, 
escrito pelos pesquisadores 
do Ipea Rodrigo Abdalla Fil-
gueiras de Sousa e Carlos Ro-
berto Paiva da Silva, sugere o 
uso de satélites na formação 
da infraestrutura de comuni-
cação do país, especialmente 
para a expansão da banda 
larga. “Um país de tamanho 
continental, como é o caso 
do Brasil, não pode prescin-
dir do uso do satélite na for-
mação de sua infraestrutura 
de comunicação”.

Ipea aponta soluções para melhorar o acesso
Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Saiba mais

A presidente Dilma Rousseff disse 
que o acesso à internet banda larga 
no país quase dobrou desde o início 
do ano passado, totalizando mais 
de 72 milhões de ligações. Segundo 
ela, cerca de 6 milhões de famílias 
que não tinham acesso à internet 
em casa passaram a contar com o 
serviço por meio do Plano Nacional 
de Banda Larga.
No programa semanal Café com a 
Presidenta, Dilma destacou que o 
governo planeja investir, por meio 
da Telebras, na ampliação das redes 
que garantam o acesso à internet a 
todas as regiões do Brasil. “Ao mesmo 
tempo, temos cobrado das empresas 
privadas que aumentem o investi-
mento para permitir que, a cada dia, 
o acesso à internet seja mais rápido 
e vendido a um preço justo – aquele 
que a população possa pagar e que, 
também, remunere o investidor.”
De acordo com Dilma, 95% das esco-
las públicas de Ensino Fundamental 
no Brasil já contam com conexão de 
internet banda larga, atingindo um 
total de 32 milhões de estudantes e 
1,5 milhão de professores. Para a pre-
sidente, levar o serviço para dentro 
das escolas de rede pública é garantir 
igualdade de condições de desenvolvi-
mento e de aprendizado.
Sobre o acesso à internet banda 
larga nas universidades, hospitais 
universitários e escolas técnicas, 
a previsão do governo é que a Rede 
Nacional de Educação e Pesquisa 
permita a inclusão de 735 campi 
brasileiros até 2014.
“O Brasil já é o terceiro maior 
mercado de computadores do 
mundo, o que significa que mais 
pessoas estão buscando entrar 
no mundo do conhecimento e da 
informação por meio da internet. 
Graças a uma série de medidas do 
Governo Federal, como corte de 
impostos, os computadores e os 
notebooks e até mesmo alguns 
modelos de tablets estão cada 
vez mais baratos”, disse.

Acesso à internet banda larga quase dobrou desde o início do ano passado; cerca de seis milhões de famílias contam com o serviço por meio de programa federal  
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Paraíba ganha prêmio nacional
ProfEssorEs do Brasil

MEC vai expandir a 
iniciativa paraibana para 
as outras escolas do país

O Projeto de Acolhimen-
to aos Filhos dos Estudantes 
do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos (Afejan), 
promovido pelo Governo do 
Estado, será premiado hoje 
durante o 6º Prêmio Nacio-
nal Professores do Brasil, em 
Brasília. A iniciativa foi cria-
da em fevereiro deste ano e é 
desenvolvida na Escola Esta-
dual Alice Carneiro, em João 
Pessoa, através das ações 
pedagógicas da 1ª Regional 
de Ensino, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

A atividade beneficia 
cerca de 30 crianças de idade 
entre 4 a 14 anos, filhos de 
estudantes do Programa de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (Proeja) e do Ensino Mé-
dio noturno, com o objetivo 
de promover atividades edu-
cacionais e lúdicas e reduzir 
a evasão escolar.

A atividade trabalha seg-
mentos como artes plásticas, 
literatura, inclusão digital, 
música, atividades lúdicas. A 
escola disponibiliza todos os 
espaços para a execução das 
tarefas, a exemplo do refeitó-
rio, sala de vídeo, sala de in-
formática e biblioteca. 

Todos os dias, os parti-
cipantes são estimulados a 
aprender novas palavras.  O 
grupo também tem aulas de 

Quilombola do sítio 
angico recebe imóvel

Originariamente Quilombo Pedro 
Papa Caça, a comunidade do Quilombo 
de Angico no município Bom Conselho, 
Sertão pernambucano, recebeu esta 
semana as chaves de 87 unidades 
habitacionais do Minha Casa, Minha 
Vida (MCMV). A Ministra da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros, representou o 
Governo Federal na solenidade em Per-
nambuco. De Brasília, a presidentae-
Dilma Rousseff coordenou a cerimônia 
de entrega, que interligou também os 
estados do Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Norte e marcou 
o registro da construção de 1 milhão 
de moradias pelo MCMV.

Em Bom Conselho (PE), foram 
investidos 2,217 milhões nas casas 
dos Residenciais Sítio Angico I e II, 
que beneficiam 520 pessoas da zona 
rural do município. Cada imóvel possui 
41,88 m2 de área construída e é com-
posto por sala, 02 quartos, banheiro, 
cozinha, varanda e área de serviço. 
Além destes, está em construção o 
Residencial Quilombola Angico III, que 
terá 43 unidades habitacionais, com 
investimento de R$ 1,1 milhão para 
beneficiar mais 172 moradores.

“Estamos vendo realizado o 
sonho de 87 famílias que viviam em 
condições de vulnerabilidade e agora 
entram em suas casas”, declarou a 
presidente da Associação Quilombo 
de Angico, Maria Márcia Rodrigues de 
Almeida. Liderança reconhecida na co-
munidade, Márcia falou sobre a capaci-
dade do programa de agregar geração 
de renda à concessão de moradia. “Os 
pedreiros e serventes são daqui e isso 
é muito importante porque garante 
emprego para a comunidade”, expli-
cou.

 “O diferencial da entrega em 
Angico é que essa comunidade admi-
nistrou o seu projeto. Essa força, sem 
dúvida, vem da origem quilombola, 
que tem a marca da resistência, da 
luta pela dignidade”, declarou a minis-
tra Luiza Bairros. 

De acordo com a presidente 
Dilma Rousseff, “um país como o Brasil 
não pode abrir mão de ter um progra-
ma como o Minha Casa, Minha Vida”. 
Desde 2009, a iniciativa atende aos 
que não possuem residência própria e 
nem recursos para adquirir uma mora-
dia digna. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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cidadania, ética, recreação e 
pintura.

Evasão escolar
Além de coibir a evasão, 

a proposta também está pos-
sibilitando o fortalecimento 
do vínculo família/escola, 
estimulando a capacidade in-
telectual dos participantes e 
retirando as crianças da área 
de vulnerabilidade.  Segundo 
o diretor geral da unidade de 
ensino, Justino da Silva, esse 
foi um dos fatores pelo qual o 
MEC demonstrou o interesse 
de expandir a iniciativa para 
as demais regiões do país.

“As crianças que antes 
ficavam nas salas atrapa-
lhando os pais, hoje pedem 
para vir até a escola. Essa foi 
uma grande arma para esse 
contingente do Eja retornar 
às salas de aula. O ano letivo 
ainda não foi concluído, mas 
já conseguimos registrar cla-
ramente a redução na evasão 
escolar. Isso só reforça o fato 
de que o programa está aju-
dando na conclusão dos estu-
dos”, observou Justino.

“Eu via as crianças in-
quietas, outras sonolentas. 
A maioria prejudicava o ren-
dimento dos pais durante 
as aulas. A partir desse fato, 
identifiquei a necessidade 
de promover exercícios que 
chamassem a atenção dos ga-
rotos e isso acabou criando 
o interesse deles nas nossas 
programações”, lembra a pro-
fessora e fundadora do proje-

to, Sandra Claro de Freitas.
“Às vezes estou muito 

cansada e não quero vir para 
a escola, mas meu filho insiste 
tanto que, mesmo cansada, ve-
nho assistir aula”, revelou a es-
tudante do primeiro segmen-
to do EJA, Marinelda Ursulino.

Parcerias 
A iniciativa é do Ministé-

rio da Educação, promovida 
juntamente com instituições 

parceiras. O Prêmio foi insti-
tuído, em 2005, por meio da 
Secretaria de Educação Básica 
(SEB). Ele tem o objetivo de 
reconhecer o mérito de pro-
fessores da rede pública de 
ensino pela contribuição dada 
para a melhoria da qualidade 
da educação básica, através 
de experiências pedagógicas 
criativas e inovadoras.

O concurso consiste 
na seleção e premiação das 

melhores experiências pe-
dagógicas desenvolvidas ou 
em desenvolvimento por 
professores das escolas pú-
blicas, em todas as etapas da 
educação básica e que, com-
provadamente, tenham sido 
ou estejam sendo exitosas 
no enfrentamento de proble-
mas, considerando as dire-
trizes propostas no Plano de 
Metas Compromisso Todos 
pela Educação.

Os professores da rede 
estadual que se inscreveram 
no curso de pós-graduação 
lato sensu – Especialização 
em Fundamentos da Edu-
cação: Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares - terão até 
hoje para efetuar a matrícu-
la. As inscrições devem ser 
realizadas na Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
instituição credenciada para 
a execução do curso nos 
campi de Campina Grande, 
João Pessoa, Monteiro, Patos, 
Araruna e Guarabira. A infor-
mação é da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE).

A SEE alerta que, no ato 
da matrícula, é imprescindível 
que os profissionais inscritos 
apresentem os seguintes do-
cumentos: comprovante de 
inscrição, diploma de gradu-
ação (original e cópia), histó-
rico escolar (original e cópia), 
duas fotos 3×4 e  documentos 
pessoais (RG, CPF e Compro-
vante de Residência).

“No ato da matrícula 
é necessário apresentar o 
comprovante de inscrição”, 
destacou a gerente de Re-

cursos Humanos da SEE, Ana 
Carolina Lubambo. Para os 
professores que não impri-
miram o comprovante no ato 
da inscrição, a SEE disponi-
biliza o link www.sec.pb.gov.
br/consulta/reimpressao.
php, onde é possível impri-
mir a 2ª via do comprovante.

 
Aula inaugural
A relação de alunos ma-

triculados deve ser divulga-
da pela UEPB no site www.
uepb.edu.br e pela Secreta-
ria de Estado da Educação 
no site www.paraiba.pb.gov.
br/educacao no dia 14 de 
dezembro de 2012.  A aula 
inaugural está prevista para 
fevereiro de 2013.

O curso de pós-gradua-
ção está sendo oferecido pelo 
Governo do Estado da Paraí-
ba, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE). 
De acordo com a secretária 
de Estado da Educação em 
exercício, Márcia Lucena, o 
curso objetiva promover a 
formação continuada dos 
profissionais graduados e 
efetivos que atuam na rede 

estadual de educação básica.
Ela adiantou que no 

curso os profissionais terão 
a oportunidade de fazer a 
capacitação e uma reflexão 
sobre práticas pedagógi-
cas interdisciplinares, na 
perspectiva de melhoria da 
qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem dos 
estudantes. Tudo de acordo 
com as normas estabelecidas 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB 
nº 9394/1996, em seu arti-
go 67, e a meta 16 do Plano 
Nacional de Educação (PNE 
2011-2020).

“O Curso de Especiali-
zação em Fundamentos da 
Educação: Práticas Peda-
gógicas Interdisciplinares 
é parte integrante do Plano 
de Gestão Paraíba Faz Edu-
cação, lançado em agosto de 
2011. Terá duração de 12 
meses e será realizado em 
nove módulos, cujos conteú-
dos curriculares estarão vol-
tados para os eixos temáticos 
norteadores da Educação no 
Estado da Paraíba, tais como: 
Educação e Identidade, Edu-

Inscrições da pós-graduação para professores terminam hoje

Alunos e professores da Escola Alice Carneiro comemoram a premiação que beneficia cerca de 30 crianças

O professor Luiz Geraldo Tavares de 
Melo foi eleito na última segunda-feira 
para o seu primeiro mandado de diretor 
da Escola Estadual Getúlio Vargas, loca-
lizada na cidade de Bayeux. Ele teve 249 
votos contra 18 de sua concorrente, a 
professora Luzineide Victor dos Santos. A 
posse será no mês de abril e o novo gestor 
ficará no cargo no biênio 2013/2015.

O processo eletivo mobilizou toda a 
comunidade estudantil e pais de aluno. 

A eleição foi supervisionada pela 1ª Re-
gional de Ensino e da Secretaria Estadual 
de Educação. Tiveram direito a votar os 
funcionários, professores, alunos e pais 
de alunos. 

Na votação dos funcionários e profes-
sores, a Chapa 1, encabeçada pela pro-
fessora Luzineide Victor dos Santos, ten-
do como vice-diretor a professora Rosa 
Gomes teve 10 votos, contra 40 votos da 
Chapa 2 encabeçada pelo professor Luiz 
Geraldo Tavares de Melo e a vice Maria 
de Lourdes. Houve ainda dois votos nulos. 
Na votação de alunos e pais de alunos, a 

Chapa 1 obteve 8 votos, enquanto a Cha-
pa 2 teve 209 votos.

 Após a eleição, o novo diretor, 
professor Luiz Geraldo Tavares de Melo 
garantiu que a meta dos trabalhos é dar 
continuidade às atividades desenvolvidas 
por Maria Bernadete de Oliveira Lins Cos-
ta, que dirigiu a escola nos últimos dois 
anos, mas que se aposentou. “O que vem 
dando certo deve ser dado continuidade. 
Vamos dar sequência aos trabalhos de-
senvolvidos por ela e pela atual vice-di-
retora, a professora Maria da Conceição 
Silva de Lima”, afirmou.

Professor é eleito para escola em Bayeux

cação e Tecnologia, Educação 
e Campo, Educação e Cida-
dania, Educação e Cultura, 
Educação e Cidade, Educação 
e Comunicação, Educação e 
Trabalho e Educação e Pes-
quisa”, destacou a secretária.

Márcia Lucena enfatizou 
que os profissionais que fa-
rão o Curso de Especializa-
ção não serão dispensados 
de suas atividades, não ca-
bendo, portanto, pedido de 
licença para capacitação pre-
vista no Artº 88 da Lei Com-
plementar nº 58/2003 que 
dispõe sobre o regime jurí-
dico dos servidores públicos 
civis do Estado da Paraíba. 
Os casos omissos serão ana-
lisados pela SEE.

Segundo a gerente de 
Recursos Humanos da SEE, 
Ana Carolina Vieira Lubam-

bo, a carga horária do curso 
será de 360 horas, das quais 
160 horas serão destinadas 
as atividades à distância, de-
senvolvidas por meio da Pla-
taforma Moodle, e 200 ho-
ras destinadas às atividades 
presenciais, realizadas aos 
sábados, das 7h às 12h, em 
12 polos localizados nos se-
guintes municípios: Araruna, 
Campina Grande, Catolé do 
Rocha, Cuité, Guarabira, Ita-
baiana, Itaporanga, João Pes-
soa, Monteiro, Patos, Prince-
sa Isabel e Sousa.

Para mais informações 
entrar em contato com a Ge-
rência de Recursos Humanos 
da Secretaria de Estado da 
Educação, por meio dos te-
lefones (083) 3218-4049/ 
3218-4052/ 3218-4076 / 
3218-4051.

Cronograma

3 a 12/12/2012

14/12/2012

Matrículas na UEPB

Divulgação dos alunos matriculados

Período descrição

Copa estimula os 
micronegócios

O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
divulgou que micro, pequenas e mé-
dias empresas brasileiras já atingiram 
R$ 50 milhões em negócios para a 
Copa do Mundo Fifa Brasil 2014. A esti-
mativa do Sebrae é que o valor chegue 
de R$ 60 milhões a R$ 100 milhões em 
contratos até a realização do Mundial, 
daqui a um ano e meio.

Na última sexta-feira, a ins-
tituição encerrou, no Rio de Janeiro, 
o ciclo do Encontro de Negócios – 
Oportunidades e Finanças para 2014. 
Representantes de entidades finan-
ceiras nas 12 cidades-sede do evento 
esportivo e mais de 1,5 mil empresá-
rios participaram dos encontros, com 
o objetivo de estimular o intercâmbio 
de experiências e relações comerciais, 
tornando as empresas mais competiti-
vas sem prejudicar as finanças.

 “O Sebrae investiu R$ 11 mi-
lhões para realizar os Encontros de 
Negócios nas 12 cidades da Copa nes-
te ano. A expectativa é de gerar um 
volume de negócios pelo menos dez 
vezes maior, ou seja, deve superar R$ 
100 milhões somente com os eventos 
de 2012”, ressaltou o presidente do 
Sebrae, Luiz Barretto.

De acordo com ele, o setor de 
agronegócio foi um dos destaques do 
programa. Muitas empresas, explicou, 
já fecharam contratos para a venda 
de alimentos orgânicos, por exemplo, 
para abastecer restaurantes, hotéis e 
pousadas que receberão visitantes no 
evento.
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Gestores públicos
MPF abre mais de 5 mil inquéritos no país

Brasília – O Ministério Público 
Federal (MPF) abriu 5.113 inquéritos 
envolvendo corrupção, peculato, trá-
fico de influência e nepotismo contra 
gestores públicos em 2012. Além des-
ses, mais 2 mil inquéritos sobre im-
probidade administrativa foram aber-
tos este ano. Os dados são referentes 
ao período de 1º de janeiro a 31 de ou-
tubro, portanto, ainda podem mudar.

 Os números divulgados pelo 
MPF são menores que os registrados 
em 2011, quando 5.678 inquéritos 
policiais foram abertos. Em relação 
à improbidade administrativa, no 
mesmo período, foram abertos 1.869 
inquéritos policiais, 3.668 inquéritos 
civis públicos e 2.085 procedimentos 
administrativos.

“A corrupção não diminuiu de 
2011 para 2012. O número de 2012 
ainda é parcial e muitos delitos podem 
ter ocorrido e ainda estão em fase de 
comunicação ao Ministério Público, 
“ disse a coordenadora do grupo de 
combate à corrupção do MPF, procu-
radora regional da República Janice 
Ascari. “A corrupção se dá por outros 
delitos também e esse número po-
deria ser maior se fosse considerado 
a falta de prestação de contas, por 
exemplo”, acrescentou.

Campeão
O levantamento do MPF apontou 

que a região Sul é a campeã de inqué-
ritos policiais, registrando 923 no Pa-
raná, 621 no Rio Grande do Sul e 247 
em Santa Catarina. Dois estados da 
região Norte tiveram os piores índices 
- Rondônia (35) e Acre (29).

Segundo a coordenadora, a par-
ceria com a Controladoria-Geral da 
União (CGU) resultou em mais de 
300 denúncias contra prefeitos. De 
acordo com Ascari, a participação 
do cidadão é importante no combate 
à corrupção. “Muitos dos casos que 
temos de corrupção se originam de 
comunicações feitas pelos próprios 
munícipes”, disse.

Conforme Ascari, o grupo identi-
ficou que os municípios mais pobres 
do país, que recebem mais verbas fe-
derais, é onde ocorrem a maior parte 
dos desvios. “Há uma relação direta 
entre o nível de corrupção pública e o 
Índice de Desenvolvimento Humano 
[IDH]: quanto menor o IDH, maior é o 
nível de corrupção”, avaliou.

    Criminalidade

Brasília - O juiz espanhol 
Baltasar Garzón, conhecido por 
ter expedido mandado de pri-
são contra o ex-presidente chi-
leno Augusto Pinochet, disse 
que a corrupção e a impunidade 
são questões diretamente rela-
cionadas, que se retroalimen-
tam e viabilizam a execução de 
crimes contra a humanidade. 
Garzón ainda defendeu que a 
corrupção seja tratada como 
crime internacional pelo Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) e 
que a cooperação judicial entre 
os países seja mais efetiva, sem 
a possibilidade de negação de 
execução judicial por questões 
políticas - o que, segundo ele, 
contribui para que atividades 
corruptas fiquem impunes. 

O juiz espanhol participou 
de debate sobre o papel da so-
ciedade no combate à corrupção 
na 15ª Conferência Internacional 
Anticorrupção, que ocorreu no 
mês passado. De acordo com 

o juiz Garzón, durante muitos 
anos, impunidade e corrupção 
foram temas tratados de for-
ma dissociada. Investigações 
conduzidas mundialmente, no 
entanto, mostram que o apro-
veitamento econômico e a ob-
tenção de fundos viabilizados 
pela corrupção financiam cri-
mes contra a humanidade, cri-
mes de guerra e genocídio - os 
três crimes tipificados pelo Esta-
tuto de Roma, que criou o Tri-
bunal Penal Internacional, em 
2002, a única corte internacio-
nal que tem competência para 
julgar e condenar pessoas por 
essas violações. Por outro lado, 
a comunicação entre as instân-
cias internacionais e os tribunais 
nacionais não é eficiente, o que 
dificulta as investigações e a 
aplicação de penas.  

Isso, segundo o juiz, deve 
ser investigado no sentido de 
se avaliar se as autoridades 
judiciais e políticas são perse-
guidas por corruptores ou têm 
colaboração com os atos de 
corrupção.

Para essa avaliação, Garzón 
defendeu a ampla participação 
da sociedade civil organizada e 
da imprensa internacional, que, 
segundo ele, deve ser ampla e 
sistematicamente protegida. O 
juiz disse que atentados contra 
a imprensa devem ser catalo-
gados como crime contra a hu-
manidade - pois seriam óbices 
à obtenção de informações e, 
consequentemente, empecilhos 
ao combate à corrupção e à im-
punidade. 

Exemplos
Segundo Garzón, o TPI 

deve abrir espaço para que 
seja feita uma relação entre 
as causas e as consequências 
econômicas dos diferentes de-
litos. O juiz deu os exemplos 
dos crimes cometidos na Líbia 
e no Quênia, recentemente 
tratados pela corte, nos quais 
ele avalia haver fundamental 
origem econômica. Ele elogiou 
as políticas brasileiras de com-
bate à fome e à pobreza como 
forma de atenuar esse tipo de 

motivação. Baltasar Garzón 
também defendeu a jurisdição 
universal para o tratamento dos 
crimes previstos pelo TPI. Juris-
dição universal é um princípio 
do direito internacional em que 
os Estados teriam o poder de 
julgar e condenar pessoas inde-
pendentemente do local onde 
o crime foi cometido ou da 
nacionalidade do infrator. Em 
geral, para uma corte exercer 
jurisdição sobre um indivíduo, 
deve haver relação entre a pes-
soa em questão ou o local onde 
o crime foi cometido e a Justiça 
responsável pelo julgamento.

Em fevereiro deste ano, 
Garzón foi condenado pela 
Justiça espanhola a 11 anos de 
afastamento da profissão por 
abuso de autoridade. O juiz ain-
da é processado em outros casos 
relacionados aos períodos mili-
tares na Espanha e em países da 
América Latina. Desde que foi 
impedido de exercer a profis-
são, Garzón tem atuado como 
defensor dos direitos humanos 
e de outras questões sociais. 

Delito deve ser tratado como crime internacional 

Os países precisam criar tribunais ambi-

entais para garantir que a corrupção não 

comprometa as metas do desenvolvimento 

sustentável. De acordo com Manish Bapna, 

presidente do Instituto de Recursos Mundi-

ais, 44 países já adotaram a medida.

Bapna explicou que a tecnologia já permite 

que informações sobre desmatamento de 

florestas ou degradação de recifes de co-

rais no mundo sejam disponibilizadas para 

toda a sociedade. Porém, continuou o presi-

dente, a criação das cortes é fundamental 

para que as irregularidades sejam julgadas.

“Transparência não é suficiente. Parte da 

solução é criar informações e disponibilizá-

las, mas é preciso também criar espaços 

onde as pessoas possam recorrer e fazer 

denúncias”, argumentou.

Bapna lembrou de um projeto lançado, há 

15 anos, pelo WRI (sigla do instituto, em 

inglês) em que imagens de florestas que 

estavam em processo de concessão foram 

disponibilizadas ao público. Segundo ele, 

várias organizações ambientais e movimen-

tos sociais passaram a monitorar as áreas, 

por meio da internet.

Saiba mais

Brasília – O controlador-geral 
da União, ministro Jorge Hage, de-
fende a implementação, de forma 
“radical”, das reformas política 
e processual como ferramentas 
fundamentais para o avanço no 
combate à corrupção. Segundo ele, 
essas medidas seriam capazes de 
“mudar o patamar” do enfrenta-
mento ao problema no país. Para 
Hage, a reforma política, esperada 
“há décadas”, deve ajudar a resol-
ver duas questões: a excessiva pul-
verização partidária, que obriga a 
montagem de coalizões para que 
se possa governar, e o financia-
mento empresarial de campanhas 
e partidos.

“Enquanto não tivermos finan-
ciamento público exclusivo, ou total 
transparência dos financiamentos 
empresariais antes das eleições, 
acabando com as doações ocultas 
feitas ao partido sem que se saiba 
para que candidatos elas vão, ainda 
vamos ter que trabalhar muito no 

enfrentamento à corrupção”, disse 
Hage, ao participar de evento pro-
movido pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crimes (Un-
doc), para marcar antecipadamen-
te o Dia Internacional de Combate à 
Corrupção, que ocorreu no domin-
go, dia nove passado.

Ao falar sobre a reforma proces-
sual, o chefe da Controladoria Geral 
da União (CGU) disse que é preciso 
“reduzir a infinidade de recursos 
que fazem com que um processo no 
Brasil não se conclua em menos de 
dez a 15 anos, especificamente nos 
casos contra a administração, por 
aqueles réus chamados de colarinho 
branco”.

“Enquanto a legislação pro-
cessual brasileira, sobretudo no 
campo do processo penal, não for 
alterada, não teremos maiores 
avanços no combate à impunida-
de. Não há regras processuais em 
nenhum país civilizado que ofere-
çam ao réu tantas possibilidades 
recursais e de criação de outros in-
cidentes protelatórios, como a [le-
gislação] brasileira”, acrescentou.

Pressão popular
Hage enfatizou que a imple-

mentação das medidas depende 
da pressão popular sobre os parla-
mentares. “Depende de todos nós, 
da sociedade brasileira, pressio-
nar o Congresso Nacional, porque 
é de lá que têm que sair essas duas 
medidas.”

O ministro Jorge Hage comen-
tou também o decreto que está 
sendo elaborado pelo Governo Fe-
deral para estabelecer a ficha lim-
pa na administração pública, tema 
que ganhou força após a deflagra-
ção da Operação Porto Seguro, da 
Polícia Federal, que investiga en-
volvimento de servidores públicos 
federais na venda de pareceres 
técnicos. Segundo Hage, o decre-
to deve estabelecer hipóteses de 
impedimento para a posse em car-
gos públicos, nos casos de funções 
comissionadas, mesmo se os pos-
tulantes sejam réus em processos 
que não tenham chegado ao fim.

“É preciso que se observem 
outras informações, não somente 
as vedações diretas que se referem 

à condenação final em processo 
administrativo ou a julgamento 
com pelo menos uma decisão cole-
giada de segundo grau”, defendeu. 
“É necessário que se observem si-
tuações em que, mesmo sem ter o 
processo chegado ao fim, haja um 
conjunto de decisões, de auditoria, 
de processos em andamento que, 
pela soma, desaconselhe determi-
nadas nomeações”, concluiu.

CGU defende reforma para avançar no combate

Decreto
Federal pode 
ampliar punições 
da Lei da Ficha 
para todos os 
servidores da 
administração 
pública

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Carolina Sarres
Da Agência Brasil



Cestas de Natal
PARA QUEM PROCURA presente de bom gosto 

e saboroso a dica está na Item Hum Importadora, da 
empresária Maria Ita Dantas. 

A loja, no Retão de Manaíra, dispõe das melhores 
bebidas do mundo, além de produzir lindas cestas de 
Natal, com várias opções e preços, isto sem falar na 
reconhecida qualidade dos produtos.

Vale a pena conferir!

FOTO: Goretti Zenaide

Feijoada da Amizade
UMA MANHÃ ENSOLARADA na área verde do 

Tropical Hotel Tambaú foi a receita de sucesso 
para a Feijoada da Amizade, promovida pelo colu-
nista social Abelardo Jurema Filho.

O evento acontece todos os anos e reúne 
gregos e troianos da sociedade paraibana para 
degustar a famosa feijoada do Tropical, regada a 
cachaça, samba, pagode e sorteio de brindes.

Leconte Coelho, Risomar Dias, Roziane Coelho, o festejado Abelardo Jurema, Roberta Aquino, Tereza 
Neumann Vaz, Sônia e Valmir Vitoriano

Secretária executiva Alana 
Patrícia Leite, empresários 
João Batista Tavares de 
Melo Júnior e Luiza Delga-
do Monteiro, Sras. Fátima 
Pereira, médicos Vilibaldo 
Cabral, Claudino Guerra 
Zenaide e Herson Almeida 
do Rego, economista Zélia 
Almeida, dentista Dinilvan 
Diniz de França.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A alegria está na
luta, na tentativa, no
sofrimento envolvido
e não na vitória
propriamente dita”

“Crescer custa, demora,
esfola, mas compensa. É 
uma vitória secreta, sem 
testemunhas. O adversário 
somos nós mesmos”

MAHATMA GANDHI MARTHA MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Para garantir que nada faltará 
na mala e que tudo ocorra direitinho 
com sua bagagem em viagem de 
férias, a consultora de moda e jor-
nalista Glória Kalil dá as dicas certas 
no seu mais novo livro “Viajante Chic”.

    Para curtir uma praia, ela 
sugere a mulher usar cores como o 
cru, branco, bege, preto, uma cor viva 
e um tom mais claro.

Zum Zum Zum
   Chega em breves dias a João Pessoa o médico Roberto Franklin Guimarães 
e Sheila, paraibanos radicados há muitos anos no Rio de Janeiro. Eles veem assistir 
o casamento da sobrinha Maria Rosa.

   O médico paraibano radicado em Santos onde é vice-presidente da 
Unimed, Cláudino Guerra Zenaide aniversaria hoje e curte a data ao lado da 
esposa e também médica, Isa, na cidade de Berlim, na Alemanha.

   Os pequeninos da Orquestra Infantil do Estado da Paraíba encerram 
as atividades deste ano com um concerto dedicado ao Natal e uma homenagem 
especial ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Será às 19h no Teatro Paulo Pontes, do 
Espaço Cultural José Lins do Rêgo, com entrada franca.

Grandes figuras: economista Zélia Almeida que hoje aniversaria 
e a professora Regina Bôtto

FOTO: Goretti Zenaide

Albiege Fernandes, Wilfredo Maldonado e Ruth Avelino na Feijoada 
da Amizade

Verão quente
PASSADAS AS festividades do Natal e Ano 

Novo, a temporada começa a esquentar na Praia 
de Intermares, em Cabedelo, com a realização do 
FestVerão Paraíba.

O evento vai reunir atrações como O Rappa, 
Ivete Sangalo, Asa de Águia, Aviões do Forró, Chi-
clete com Banana, Biquíni Cavadão, Sorriso Maroto, 
Revelação, entre outras.

Casamento
CASAM-SE  no próximo dia 27 na casa de recepções 

Porto Pinheiro, no Bessa, os jovens Maria Rosa Pereira de 
Melo Jacinto e Erick Campos Amorim.

A noiva é filha dos estimados Mônica Cristiane Pereira 
de Melo Jacinto e Rosemildo Jacinto de Oliveira e o noivo, 
filho de Arlete Iara Fernandes Campos e Joacil de Araújo 
Amorim.

O CONSELHO 
REGIONAL  de Odon-
tologia, comandado 
por Abraão Alves de 
Oliveira, transferiu para 
o dia 27 deste mês a 
confraternização na-
talina da entidade, por 
conta do falecimento 
do inesquecível dentis-
ta Roberto Lira. 

O encontro será 
na Maison Blu´nelle.

Dentistas

Natalino

A EMPRESÁRIA  
Fátima Lisboa Lopes é 
a anfitriã desta quar-
ta-feira, na loja da Cal-
zature, no piso térreo 
do Manaíra Shopping.

A partir das 16h 
ela recebe as clien-
tes amigas para uma 
confraternização 
natalina e aproveita 
para apresentar novos 
lançamentos de bolsas 
e calçados para o final 
de ano e a temporada 
do veraneio.
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Presenças bacanas de Zélia Maia, Yolanda Fernandes, Dadá Gadelha, Conceição 
Imperiano, Ligia Guerra e Jocezilda Molla 

Vestibular
O UNIPÊ está com inscrições abertas 

para o vestibular até o dia de hoje, cuja 
prova será aplicada no próximo sábado 
no campus da instituição em Água Fria.

As inscrições estão sendo feitas 
no site www.unipe.br. São oferecidos 23 
cursos, entre eles os novos de Gestão 
Ambiental, Gestão Financeira, Gestão de 
RH, Gestão Pública, Marketing e Logística.

Cidadão
A ASSEMBLEIA  Legislativa da Paraí-

ba concedeu, ontem, o título de cidadão 
paraibano ao professor e médium Divaldo 
Pereira Franco, numa sessão solicitada 
pelo deputado Janduhy Carneiro e propos-
to pelo ex-deputado Fernando Melo.

A propositura foi por conta da estreita 
relação do famoso médium com a Paraíba e 
sua contribuição dada à Federação Espírita 
Paraibana.

FOTO: Osmar Santos

Momento feliz de Tamires e sua avó, Stella Barros

FOTO Goretti Zenaide

O EMPRESÁRIO 
Beto Chaves promove 
palestra beneficente, às 
19h no hotel VerdeGreen. 
O ingresso é um brin-
quedo que será doado a 
criança carente.

O encontro “Em-
preender para Vencer”, 
terá como convidados 
Denise Lemos, Alberto 
Marinho, Fabiana Rodri-
gues e Deborah Piquet.

Beneficente
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PB vai receber R$ 1,2 mi 
para qualificação da 
gestão no SUS
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Orla terá atenção especial
chegada do veRão

Com a chegada do verão, 
previsto para ter início às 8h11 
do dia 21 deste mês, o número 
de frequentadores da orla de 
todo o Estado aumenta e, com 
isso, é necessário um maior 
disciplinamento do uso dessa 
área. Está previsto, por exem-
plo, um aumento de 20% na 
coleta de lixo durante esse pe-
ríodo e a regulamentação dos 
catamarãs de Cabedelo, que 
atualmente funcionam de ma-
neira informal. Órgãos como o 
Detran, a Emlur e a Prefeitura 
de Cabedelo já estão planejan-
do suas operações, com o in-
tuito de dar maior segurança 
aos banhistas e proteger áreas 
de reserva ambiental que es-

Órgãos planejam ações  
para disciplinar o uso 
da área nesse período

tejam situadas na orla. E a Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa adverte: comerciantes que 
desejam vender seus produtos 
na Estação do Som devem se 
inscrever até sexta-feira.

A Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) lançou, no último sá-
bado, o projeto “Cidade Limpe-
za, Verão Beleza”, que trabalha 
em favor da conscientização 
da população para que adqui-
ra o hábito de cuidar do pró-
prio lixo. Agentes irão conver-
sar com a população sobre o 
descarte responsável, além de 
entregar panfletos e sacolas de 
câmbio para os motoristas em 
locais estratégicos nas praias e 
nas principais vias de acesso à 
orla. Entre as ações previstas, 
está também a ampliação da 
coleta domiciliar nos bairros 
da orla, onde se concentra o 
maior índice de população 
flutuante durante os meses de 

alta estação – a previsão é de 
que haja um aumento de 20%.

Já o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) está 
planejando, junto ao Batalhão 
de Polícia de Trânsito Urba-
no e Rodoviário (BPTran), a 
Operação Verão. Neste ano, 
no entanto, além da novidade 
dela ser realizada de forma 
conjunta entre os dois órgãos, 
será alvo da fiscalização, além 
da Lei Seca, o licenciamento 
dos carros, já que de acordo 
com levantamento publicado 
esta semana, 330 mil veículos 
não estão com o licenciamento 
em dia. Os principais alvos da 
fiscalização serão praias como 
Camboinha e Lucena, que re-
cebem um maior número de 
turistas nessa época do ano. 

Inspeção em bares
De acordo com o promo-

tor Valério Bronzeado, da co-
marca de Cabedelo, os princi-

pais problemas encontrados 
na orla nesse período do ano 
são a inadequação sanitária de 
bares e restaurantes, embria-
guez ao volante – inclusive dos 
condutores de lanchas e Jet 
ski – e, de modo geral, o exces-
so de pessoas que exige uma 
maior infraestrutura da área, o 
que nem sempre acontece. 

Para fiscalizar a adequa-
ção sanitária de estabeleci-
mentos comerciais, o Minis-
tério Público da Paraíba está 
fazendo uma inspeção nesses 
locais, a começar pela Praia do 
Jacaré, com o apoio de órgãos 
como o Corpo de Bombeiros e 
a Vigilância Sanitária. Àqueles 
que não estiverem adequados, 
será dado um prazo para que 
façam as mudanças necessá-
rias. O Corpo de Bombeiros 
está analisando, também, a es-
trutura dos trapiches, a fim de 
garantir a segurança dos con-
sumidores.

Não são só os comerciantes que 
vão trabalhar durante o Concerto 
de Natal e Réveillon que devem re-
alizar seu cadastro na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano (Sedurb), 
mas os que vão comercializar seus 
produtos na Estação do Som, evento 
que irá ocorrer em janeiro de 2013, 
também. E as inscrições só vão até a 
próxima sexta-feira (14), na sede da 
Sedurb localizada no Centro Admi-
nistrativo Municipal, no bairro Água 
Fria, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Os interessados devem apre-
sentar originais e cópias do RG e 
CPF, crachá do último Réveillon, 
comprovante de residência atuali-
zado e certidão negativa de tribu-
tos municipais. É necessário estar 
em dia com o Tesouro Nacional 
além de realizar o pagamento da 
taxa de uso do solo público no ato 
do registro. No dia 27, às 9h, a Pre-
feitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) irá realizar sorteio para a 
ocupação das áreas comerciais.

Temperatura
O verão irá ter início mais precisa-

mente às 8h11 do dia 21 de dezembro, 
informa a Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa). Durante o período da estação, 
as temperaturas irão chegar a 37ºC no 
Sertão, 35º no Cariri, 31ºC no Litoral e 
30ºC no Brejo e Litoral. A previsão é de 
muito calor em todo o Estado e chuvas 
isoladas no Sertão e Alto Sertão, além 
de pancadas de chuva durante a ma-
drugada no Litoral.

A inscrição para o Con-
curso Nacional Logomarca 
a União 120 anos terminou 
no dia 7 de dezembro e 
os participantes tiveram 
até essa data para enviar 
a inscrição com cópias di-
gitais em três tamanhos 
diferentes, especificadas 
no edital, assim como seis 
impressões em folha A4. A 
escolha será feita por uma 
comissão, nesta sexta-feira 
(14), e deve ser divulgada 
no Diário Oficial do Estado 
no dia seguinte. 

A comissão que irá 
julgar o melhor trabalho 
é formada por sete inte-
grantes. Na coordenação 
está Gilson Renato e na 
avaliação estão Pedro 
Osmar (músico e artista 
plástico), Gilton Lira (artis-
ta plástico e desenhista), 
Cristina Evelise (conselhei-
ra do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil), Archidy 
Picado Filho (escritor e 
artista plástico), Soter Car-
reiro (artista plástico e ar-
quiteto) e Renato Fernan-
des (publicitário).

De acordo com Gilson 
Renato, diretor técnico de 

Logomarca vencedora será escolhida na sexta
120 aNoS de a UNIão

a União - Superintendên-
cia de Imprensa e Editora, 
a comissão que vai analisar 
os trabalhos inscritos será 
imparcial, já que não terá 
acesso ao nome dos autores 
das logomarcas. “Durante a 
inscrição os candidatos tive-
ram que enviar duas cópias 
digitais da logomarca. Uma 
delas com nome e codinome 
e a outra apenas com codi-
nome para que a comissão 
não saiba a autoria e não 
seja influenciado na hora da 
escolha”, disse ele.

Serão analisados alguns 
critérios como criatividade, 
originalidade, comunicação, 

atenção ao tema, que são 
os 120 anos da instituição. 
Além disso foi vedada a par-
ticipação de pessoa jurídica, 
pessoas ligadas a membros 
da comissão ou pertencen-
tes a cargos da instituição, 
assim como foi proibida a 
identificação do autor na 
logomarca. Durante a ins-
crição os candidatos tiveram 
que justificar, em até 30 li-
nhas, o conceito e o estudo 
para desenvolvimento do 
trabalho. 

A comissão vai se reu-
nir a partir das 9h da pró-
xima sexta-feira (14) e no 
mesmo dia será escolhida a 

logomarca vencedora. “A 
expectativa é de que no dia 
seguinte seja publicado no 
Diário Oficial o nome dos 
três primeiros colocados”, 
disse Gilson Renato. A pre-
miação para o terceiro lugar 
é de R$ 500, para o segundo 
R$ 1.500 e para o vencedor 
R$ 3.500.

Os candidatos terão 
ainda um prazo para recor-
rer da decisão, caso sintam-
-se prejudicados, informou 
Gilson Renato. Após esse 
período o nome do candi-
dato vencedor será público 
e a sua logomarca passará 
a fazer parte das impressões 

de a União. “Estamos 
programando uma ce-
rimônia de lançamento 
da nova logomarca para 
fevereiro, mês do ani-
versário de 120 anos. Na 
ocasião será feita a en-
trega simbólica da pre-
miação”, disse Gilson.

Segundo consta no 
edital, os candidatos 
vencedores terão até cin-
co dias úteis, a contar da 
data de divulgação, para 
apresentar a documen-
tação necessária, assim 
como o número da con-
ta onde será depositada 
a premiação.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

De olho nos turistas
Na região de Cabe-

delo, os preparativos para 
enfrentar a enxurrada de 
turistas que frequentam 
a área durante o verão 
estão a todo vapor. Nas 9 
marinas existentes, foi im-
plantado um sistema de 
raias em forma de cone 
para informar os banhis-
tas que aquela se trata de 
uma área de embarque 
e desembarque. “Não é 
proibido que o banhista 
fique naquela área, pois 
como a praia é de uso co-
mum, a gente não pode 
impedir. Mas com as raias 
ele ficará mais atento ao 
movimento, evitando aci-
dentes”, explica o secre-
tário do Meio Ambiente 
de Cabedelo, Walter Fa-
rias. 

Outras medidas to-
madas foram a defini-
ção de 3 pontos de saída 
para Areia Vermelha e 
a realização de reuniões 
com os donos de cata-
marãs para implantação 
de alvará que regularize 
seu funcionamento. Atu-
almente, está sendo con-
cebida uma portaria que 
definirá os documentos 
necessários para a emis-

são do alvará. Algumas 
das medidas que serão 
exigidas, informa o se-
cretário, é que as embar-
cações possuam adesivos 
do Procon Municipal, Ca-
pitania dos Portos e do 
próprio alvará. Aquelas 
que não o possuírem, se-
rão apreendidas.

Hoje, existe em tor-
no de 35 embarcações 
registradas na secreta-
ria, entre catamarãs, 
barcos-táxi e flex boot. 
Esse levantamento, no 
entanto, está ultrapas-
sado, e a emissão dos 
alvarás servirá também 
para que um novo le-
vantamento seja feito e 
haja um maior controle. 
Está sendo feito, tam-
bém, um levantamento 
da área onde Jurandir do 
Sax fica, no Jacaré, para 
a implantação de um 
sistema de boias evitan-
do que embarcações se 
aproximem do local e a 
regulamentação de duas 
áreas de escolas de kite-
surf – Ponta de Campina 
e Intermares. A intenção 
de todas essas medidas é 
dar mais segurança aos 
banhistas e turistas.

cadastro de comerciantes

Ações objetivam dar maior segurança 
aos banhistas e proteger áreas de 
reserva ambiental

Foto: Arquivo



A Paraíba receberá R$ 
1.249.747,80 do Ministé-
rio da Saúde para aplicar 
na qualificação da gestão 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A medida, publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem, tem como ob-
jetivo incentivar a imple-
mentação de ações para a 
formalização do Contrato 
Organizativo de Ação Pú-
blica (Coap). Ao todo, estão 
sendo repassados R$ 28,5 
milhões aos 26 estados e o 
Distrito Federal.

O Coap serve de ins-
trumento de planejamento, 
gestão compartilhada e con-
trole social, garantindo mais 
segurança jurídica aos ges-
tores. Sua função é definir as 
responsabilidades dos entes 
federativos para com o SUS.

Entre as ações especí-
ficas previstas na portaria 
publicada no Diário Oficial 
da União estão a implanta-
ção e o fortalecimento das 
comissões Intergestores 
Bipartite (CIBs); das comis-
sões Intergestores Regional 
(CIRs) e do Colegiado de 
Gestão da Saúde do Distrito 
Federal. As CIBs são fóruns 
de negociação entre o Es-
tado e os municípios. Já as 
CIRs são instâncias de dis-
cussão e decisão que reúne 
secretarias estaduais e mu-
nicipais de Saúde. 

Os recursos repassados 
pelo Ministério da Saúde 
também devem fortalecer 
o processo de Planejamen-
to Regional Integrado e as 
ações de Ouvidoria, Audito-
ria e Gestão Participativa. A 
aplicação da verba servirá 
para o desenvolvimento de 
ações de apoio e capacitação 
das novas gestões munici-
pais e conselhos municipais 
de saúde; fortalecimento 
das Regiões de Saúde e im-
plementação das respecti-
vas Comissões Intergestores 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de dezembro de 2012

PB vai receber R$ 1,2 mi para 
qualificação da gestão no SUS
O dinheiro, totalizando 
R$ 28,5 mi, será repassado 
aos 26 estados pelo MS

FOTO: Marcos Russo

Regional. Os recursos ainda 
terão como destino a capa-
citação dos ouvidores e au-
ditores, avaliação de desem-
penho das Regiões de Saúde 
e respectivas CIRs e, ainda, 
fortalecimento das políticas 
de promoção da equidade, 
por meio da criação dos co-
mitês técnicos.

As ações a serem desen-
volvidas devem ser pactu-
adas na CIB e Colegiado do 
DF, com a correspondente 
aplicação do recurso. A es-
pecificação também deverá 
constar nas Programações 
Anuais de Saúde (PAS), 
em conformidade com os 
Planos de Saúde. Também 
devem ser incluídas no Re-
latório Anual de Gestão. O 
repasse será em parcela 
única, por meio do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS).

Participasus
É uma política nacional, 

aprovada em 2007, após 
um amplo processo de dis-
cussão que durou três anos. 
Trata-se de um conjunto 
de medidas que orienta as 
ações de governo na promo-
ção e aperfeiçoamento da 
gestão democrática do SUS. 
Foi construída de forma co-
letiva, envolvendo gestores 
do SUS e o controle social, 
por meio do Conselho Na-
cional de Saúde.

A Política tem por fun-
damento as diretrizes e os 
princípios pressupostos da 
Reforma Sanitária: Direito 
universal à saúde, como de-
ver do Estado, universalida-
de, equidade, integralidade e 
participação social.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os prazos de apadrinhamento de car-
tas e de recebimento de presentes da Cam-
panha Papai Noel dos Correios 2012 foram 
prorrogados. A adoção vai até a sexta-feira 
(14) e a entrega dos presentes pelos padri-
nhos até 21 de dezembro.

Na Paraíba, até o momento, 8 mil  car-
tas foram cadastradas e 4 mil  adotadas. 
A Campanha Papai Noel dos Correios tem 
pontos de apadrinhamento nas  agências 
de Correios das cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, Bayeux, Cabe-
delo, Santa Rita, Patos, Sousa e Cajazeiras.

Realizada há mais de 20 anos, o Papai 
Noel dos Correios é uma das maiores cam-
panhas sociais natalinas do Brasil. É uma 
ação corporativa, desenvolvida em todas 
as 28 diretorias regionais da ECT, que tem 
como objetivo principal o envio de carta-
-resposta às crianças que escrevem ao Papai 
Noel. Além de estimular a redação de cartas 
manuscritas pelas crianças, a campanha in-
centiva a solidariedade dos empregados e 
da sociedade. 

Mais informações a respeito da Campa-
nha Papai Noel dos Correios pelo telefone 
(83) 3216-3521.  

Prazo para adoção de cartinhas é prorrogado
PaPai noel dos correios

João Pessoa:
l Edifício-sede dos 
Correios
l AC Cruz das Armas
l AC Mangabeira
l ACC Bancários
l ACC Bessa Shopping
l ACC Mag Shopping
l ACC Rui Carneiro
l AC Praça Sebrae

demais cidades do 
estado:
l AC Guarabira
l AC Bayeux
l AC Cabedelo
l AC Santa Rita
l AC Campina Grande
l AC Patos
l AC Sousa
l AC Cajazeiras

Pontos de adoção 

Quem quiser adotar uma carta e dar um presente a uma criança tem até a próxima sexta-feira, dia 14

FOTO: Ortilo Antônio

Os consumidores têm 
até o próximo sábado (15), 
para antecipar suas com-
pras de Natal e concorre-
rem a prêmios fantásticos 
através da Campanha “Natal 
Surpresa” lançada pela Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL), em João Pessoa. Com 
o slogan “Papai Noel chegou 
mais cedo”, a campanha visa 
promover a antecipação das 
compras de Natal, diminuin-
do a correria na véspera do 
Dia do Nascimento do Me-
nino Jesus. Segundo o presi-
dente da entidade, Eronaldo 
Maia, a campanha que foi ini-
ciada no dia 19 de novembro, 
vem se concretizando como 

uma das mais promocionais 
do ano, oferecendo grandes 
vantagens para os consumi-
dores, lojistas e vendedores 
que comprarem nas lojas 
credenciadas. Os prêmios 
são um automóvel Sandero e 
dois cruzeiros marítimos.

Mais de 300 lojas, in-
clusive as do Centro de Pas-
sagem e do Terceirão estão 
participando da Campanha 
Natal Surpresa. Segundo 
informações do setor de 
marketing da CDL, as lojas 
participantes são fáceis de 
serem identificadas. Todas 
elas estão sinalizadas com 
faixas mostrando o slogan da 
campanha Papai Noel Che-
gou mais Cedo. 

Ainda segundo Eronal-
do Maia, a expectativa é que 

haja um aumento significati-
vo nas vendas, em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. “Até o dia 15 de dezem-
bro, data de encerramento 
da campanha, pretendemos 
atingir um aumento de cerca 
de 10% no volume de vendas 
das lojas participantes da 
promoção”, destacou.

Parceiro
A Campanha Natal Sur-

presa tem como principal 
parceiro o Governo do Esta-
do e consiste em premiar os 
consumidores a cada R$ 30 
em compras nas lojas cre-
denciadas. Durante as com-
pras eles recebem um cupom 
para participar do sorteio de 
um automóvel Sandero 0k ou 
de dois cruzeiros marítimos 

com direito a acompanhante. 
Já os vendedores concorrem 
a três salários do comércio. A 
campanha também fará uma 
doação de mil brinquedos a 
instituições de caridade e os 
sorteios da premiação serão 
realizados no próximo dia 
20, às 16h, na sede da CDL, 
na Rua Treze de Maio, no 
Centro de João Pessoa.

O Governo do Estado, 
parceiro da promoção, con-
firmou o parcelamento do 
pagamento do Imposto de 
Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS), atenden-
do à solicitação da CDL João 
Pessoa. O parcelamento vale 
para as compras realizadas 
desde o dia 1º de dezembro 
e prosseguirá até o dia 30 de 
dezembro. 

Consumidores de JP têm até sábado para 
antecipar compras e disputarem prêmios 

O objetivo é 
incentivar a 
implementação 
de ações para a 
formalização 
do Coap

A Campanha Natal Surpresa, lançada pelo CDL, oferece grandes vantagens para quem compra nas lojas credenciadas na capital
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Polícia Federal incinera hoje
400 kg de drogas em Patos 

Cerca de 400 kg de ma-
conha, crack e cocaína serão 
incinerados hoje, às 9h30, na 
cidade de Patos. A droga foi 
apreendida durante opera-
ções realizadas pela Delegacia 
de Polícia Federal na Paraíba 
(DPF/PB) na região do Sertão 
ao longo do ano de 2012. 

A incineração será reali-
zada na Doceria Sabor do Ser-
tão, que fica em Bivar Olinto, 
um dos bairros do município, 
e a segurança do evento será 
realizada por policiais fede-
rais. Normalmente, este tipo 
de procedimento ocorre uma 
vez por ano. 

Em João Pessoa, a última 
incineração de entorpecentes 
recolhidos durante as ações 
executadas de janeiro a outu-
bro aconteceu no último dia 
30 de outubro. A queima de 
410 kg de maconha, crack e 
cocaína foi realizada na sede 
da Cimpor-Cimentos do Bra-
sil Ltda, unidade João Pessoa, 
situada na Fazenda da Graça, 
bairro Ilha do Bispo. Na oca-
sião, a segurança foi garanti-
da por aproximadamente 40 
policiais federais. 

No último sábado (8), 
cinco pessoas, sendo quatro 
mulheres, foram presas com 
15kg de maconha no bair-
ro Valentina Figueiredo, na 
capital, durante uma ação 
integrada de investigação 
entre a Polícia Civil, através 
da Delegacia de Homicídios, 
e a Polícia Militar, envolven-
do homens do 5º Batalhão. 
O anúncio, porém, só foi feito 
na segunda-feira (10) pelo 
gerente de Polícia Civil Me-
tropolitana Wagner Dorta. 
Todos foram encaminhados a 
presídios da capital.

No início deste mês, uma 
mulher foi presa com 12 kg 
de maconha dentro de uma 
caixa de som. A Polícia Militar 
chegou até ela através de uma 
denúncia anônima. Karolai-
ne da Silva Albuquerque, 19 
anos, foi presa em flagrante. 
A jovem é da cidade de Patos, 
e estava vindo de Juazeiro do 
Norte (CE). Ela foi encami-
nhada para o presídio femi-
nino Bom Pastor, no bairro de 
Mangabeira, em João Pessoa. 

Também na capital, um 
comerciante do bairro Cristo 
Redentor foi preso com 400 
gramas de cocaína. Em seu po-
der estavam ainda R$ 24 mil. 
O dinheiro estava escondido 
em um colchão. Ele vendia a 
droga em um mercadinho e 
fortalecia o tráfico na região. 

A droga foi apreendida 
durante operações 
realizadas no Sertão

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O 2º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM), 
em Campina Grande, 
divulgou o esquema de 
segurança no centro da 
cidade durante as festi-
vidades de fim de ano. 
O esquema foi montado 
em uma reunião entre o 
comando do 2º BPM e 
os diretores da Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL) do município. 

Segundo o presi-
dente da CDL, Tito Mot-
ta, a reunião foi realiza-
da devido à solicitação 
dos comerciantes para 
que fosse realizada uma 
patrulha especial, prin-
cipalmente no período 
noturno, visto que a 
incidência de arromba-
mentos é frequente nes-
te período do ano. 

“Além disso, é ne-
cessário também uma 

Plano de segurança para o comércio
FESTAS DE FIM DE ANO

intensificação no patru-
lhamento tático e nas 
abordagens no período 
diurno, para que a popu-
lação possa ter tranqui-
lidade para adquirir os 
presentes nessa época do 
ano, em que o movimento 
nas lojas cresce”, disse Tito 
Motta.

O comandante do 
2º BPM, tenente coronel 
Souza Neto, informou que 
será destinado um efeti-
vo diário de 32 homens 
que trabalharão dando 
suporte aos lojistas e con-
sumidores. Essa equipe irá 
realizar um trabalho nas 
ruas e praças do centro de 

Campina Grande, além do 
Terminal de Integração e 
da Rodoviária Velha.

“Esse trabalho é feito 
na tentativa de diminuir 
os assaltos e crimes contra 
o patrimônio, que é uma 
das metas estabelecidas 
pelo atual comando do II 
BPM”, disse Souza Neto.

Diogo Almeida
Especial para A União

O Comando do 2º  BPM de Campina Grande definiu o esquema com representantes da CDL
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A Polícia Militar de-
sarticulou, na madruga-
da de ontem, uma qua-
drilha especializada em 
arrombamentos. O gru-
po, de cinco pessoas, foi 
preso na Baía da Traição, 
Litoral Norte do Estado, 
com três revólveres cali-
bre 38 (com munições), 
grampos artesanais para 
furar pneu de carro, co-
lete à prova de balas, 
um pé de cabra, chaves 
de fenda e uma barra de 
ferro.

Embora a quadrilha 
tenha negado que rea-
lizaria arrombamentos 
a caixas eletrônicos, a 
polícia investiga a possí-
vel participação do gru-
po nesse tipo de delito. 
Segundo o comandan-
te da 2ª Companhia de 
Polícia Militar Indepen-
dente de Mamanguape 
(2ª CPMI), capitão Al-
berto Filho, três dos pre-
sos são do Rio Grande 
do Norte, um do Ceará 
e o outro é paraibano.

“Eles negaram a 
participação em arrom-
bamento de caixas ele-
trônicos e afirmaram que 
fizeram roubos de me-
nor porte, como a esta-
belecimentos comerciais. 
No entanto, informações 
dão conta que mais cinco 
pessoas estariam dando 
cobertura ao grupo pre-
so”, contou o capitão Al-
berto Filho.

A polícia chegou até 
os detidos quando reali-
zava rondas na região da 
Baía da Traição e visuali-
zou, por volta das 2h, um 
automóvel branco com 
cinco integrantes. Ao 
efetuar a abordagem, 
duas mulheres chegaram 
a fugir e a polícia pren-
deu os três homens que 
continuaram no veículo.

Com eles, inicial-
mente, foi encontrado 
um revólver calibre 38, 
um balde com grampos 
artesanais, o pé de cabra, 
chaves de fenda e a bar-
ra de ferro. Em diligên-
cias pela área, os policiais 
militares localizaram e 
prenderam as outras 
duas mulheres, que reve-
laram o endereço da casa 
alugada onde o grupo 
estava alojado.

No local, foram 
apreendidos mais dois 
revólveres calibre 38, um 
colete à prova de balas e 
diversos aparelhos eletrô-
nicos, como TVs e DVDs. 
Em consulta ao cadastro 
Infoseg, os policiais ve-
rificaram que o veículo 
branco havia sido rou-
bado no fim de semana, 
de um frentista de posto 
do Rio Grande do Norte. 
Todo o material apreen-
dido e os detidos foram 
levados para a Delegacia 
de Mamanguape, para a 
instauração dos procedi-
mentos legais.

PM prende quadrilha 
acusada de assaltos

NO LITORAL NORTE

O estudante Alleson 
Dias Paulino de Barros, alu-
no da Escola Estadual de 
Ensino Médio e Profissio-
nalizante Elpídio de Almei-
da (Estadual da Prata), em 
Campina Grande, foi premia-
do ontem em uma solenida-
de realizada no auditório da 
escola. Alleson foi o vence-
dor do concurso realizado 
pela Companhia Paraibana 
de Gás (PBGás) que elegeu 
o desenho e o nome do novo 
mascote da companhia. O 
concurso foi realizado em  
agosto e concorreram 417 
desenhos de estudantes de 
várias instituições de ensino 
do Estado.

Segundo o presidente 
da PBGás, David dos Santos 
Mouta, a ideia do concurso 
surgiu para incentivar os 
estudantes paraibanos a de-
senvolverem suas capacida-
des criativas. “Ficamos mui-
to felizes pois recebemos 
desenhos de várias cidades 
do Estado”, disse David. 

O presidente explica 
que do número inicial de 
concorrentes foram sele-
cionados 10 desenhos que 
ficaram disponíveis para 
votação entre os colabora-
dores da empresa. “Cerca de 
60 colaboradores votaram, e 
o desenho vencedor foi o de 
Alleson, em Campina Gran-
de”, comentou David Mouta.

Na tarde de ontem, fo-
ram entregue os prêmios 
de R$ 1.500,00 para o aluno 
vencedor e R$ 1 mil para a 
escola. O estudante de 17 
anos, cursa o 1º ano no Esta-

dual da Prata e desde criança 
gosta de desenhar. “Eu li na 
internet que estava sendo 
realizado o concurso, e como 
gosto de desenhar, senti a 
vontade de participar”, disse 
Alleson Dias. O jovem, que 
pretende prestar vestibular 
para Engenharia Civil expli-
cou como pretende investir o 
prêmio. “Ainda não destinei 
exatamente o valor separa-
damente, mas grande par-
te dele será destinada para 
minha formação acadêmica”, 
completou Alleson.

De acordo com a diretora 
da escola, Ana Rejane Rodri-
gues Nogueira, este tipo de 
concurso é muito importante 
para os estudantes paraiba-
nos. “São trabalhos como esse 
que a PBGás fez que servem 
para dar oportunidade aos 
alunos de mostrarem seus 
talentos”, citou Ana Rejane. A 
diretora parabenizou o aluno 
por ter vencido o concurso e 
comentou que o Estadual da 
Prata também investe no de-
senvolvimento cultural dos 
estudantes. “Nós trabalha-
mos com um Ensino Médio 
inovador, que é pioneiro no 
Estado. Através dele, nós in-
centivamos a arte e a cultura 
através de macrocampos de 
ensino, como cultura e mí-
dia, que se torna componente 
curricular obrigatório dentro 
das disciplinas trabalhadas 
com os estudantes”, comple-
tou Ana Rejane.

Divulgação
O presidente da PBGás 

explicou que em breve ha-

verá uma cerimônia com o 
lançamento oficial do mas-
cote, que só será divulgado 
neste dia. Ontem à noite, foi 
entregue em João Pessoa, a 
premiação para o estudante 
Miguel Lisboa, de 11 anos, 
aluno do colégio Geo Tam-
baú, que venceu na cate-
goria do nome do mascote, 
definido como “Gasdutinho”. 
“A partir do lançamento ofi-
cial, todas as ações de co-
municação e publicidade da 
empresa utilizará o nosso 
mascote”, citou David Mou-
ta. O presidente explicou 
que uma das ações em que 
o Gasdutinho será utilizado 
acontecerá no início do ano 
que vem. “Temos um projeto 
para contratar um grupo de 
teatro amador que fará uma 
peça que se apresentará em 
várias escolas da Paraíba, em 
que o mascote da PBGás irá 
passar informações sobre a 
importância do gás natural”, 
completou David Mouta.

Aluno de escola pública vence 
concurso do mascote da PBGás

CAMPINA GRANDE

O concurso foi 
realizado em  
agosto deste ano 
e concorreram
417 desenhos
de estudantes 
de várias 
instituições de 
ensino da PB.

Mulher é 
assassinada por 
ex-companheiro 
em Monteitro

Mais um crime contra a 
mulher foi registrado no início 
da tarde de ontem. Desta vez 
a vítima foi Vilma Soares dos 
Santos, de 31 anos, mais conhe-
cida como “Vilma de Zé Biro-
ba”, que foi assassinada com 5 
tiros pelo seu ex-companheiro 
Cleyton Eliel Braz Feitosa, que 
encontra-se foragido.

há relatos de que Vilma 
teria se dirigido ontem pela 
manhã à 5ª Superintendência 
Regional da Polícia Civil, bus-
cando informações acerca de 
um processo baseado na Lei 
Maria da Penha, já instaurado 
contra Cleiton no ano de 2011, 
e chegou a comentar na delega-
cia que iria no Fórum de Mon-
teiro dar entrada numa ação de 
pensão alimentícia, já que tinha 
um filho de 2 anos com o acusa-
do e ele nunca havia prestado 
assistência.

Populares do Sítio Santa 
Catarina, localizado na zona ru-
ral de Monteiro, afirmaram que 
Cleiton passou parte da manhã 
num bar da localidade e tomou 
apenas uma cerveja, como se 
estivesse apenas passando o 
tempo. Minutos depois, Vilma-
passou na garupa de uma moto 
com uma amiga e uma criança 
pequena entre as duas, indo 
em direção a um galpão da co-
munidade no Sítio da Matarina. 

Cleiton a seguiu num Cor-
sa Sedam prata, de placas não 
identificadas, e obrigou a jovem 
que conduzia a moto a parar e 
correr com a criança e desferiu 
cinco  disparos de arma de fogo 
contra a vítima e fugiu em dire-
ção à BR- 412. 

Chico Lobo
Da Sucursal de Monteiro
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Aesa fará análise climática do NE
PREVISÃO DO TEMPO

Paraíba CAMPINA

A II Reunião de Análise 
e Previsão Climática vai 
acontecer na UFCG

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) vai realizar 
nos dias 17, 18 e 19 deste mês 
a II Reunião de Análise e Pre-
visão Climática para o Setor 
Norte da Região Nordeste.

Durante o evento, que 
acontecerá na Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) com meteorologis-
tas, pesquisadores e técni-
cos de vários estados, será 
anunciada a previsão climá-
tica para o primeiro trimes-
tre de 2013.

No primeiro dia do en-
contro será apresentada a 
exposição “Diagnóstico das 
chuvas e açudes no período 
de 1994 a 2012 no Estado da 
Paraíba”, pela meteorologista 
Marle Bandeira e o gerente 
executivo de Monitoramento 
e Hidrometria da Aesa, Lucí-
lio Vieira.

O segundo dia vai ser 
dedicado às discussões téc-
nicas dos modelos de previ-
são climática, inclusive com 
áudio conferência com ou-
tros meteorologistas de todo 

Pela cidade

l FOlgA

O prefeito Veneziano Vital assinou, ontem, o decreto 
número 3.569, determinando ponto facultativo nas repartições 
públicas municipais de Campina Grande nos dias 24 (véspera 
de Natal) e 31 (véspera do feriado de Ano Novo). Nestes 
dias, conforme o decreto, funcionará apenas as atividades 
consideradas essenciais: Defesa Civil, coleta de lixo, Hospital da 
Criança, SAMU e a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

 

l IRRITAçÃO...
 

O presidente do Campinense, William Simões, procurou 
a imprensa, ontem, para reclamar atraso no repasse de três 
meses (outubro, novembro e dezembro) do patrocínio da 
Prefeitura de Campina Grande ao clube.

...fim de festa
 

A parceria, formalizada em março, também com o Treze, 
prevê repasses de R$ 30 mil até o final de 2012, resultando 
num total de R$ 300 mil. “Quando procuro o prefeito 
Veneziano escuto as mesmas desculpas. A essa altura, acredito 
que o Campinense vai ter que se virar”, lamentou o dirigente, 
que antecipou as quotas através de empréstimos.

… dobrada

Outra queixa do mandatário raposeiro diz respeito 
ao senador Vital do Rêgo (PMDB). Através de sua conta no 
Twitter, o parlamentar informou que “estou destinando 
emendas ao OGU (Orçamento Geral da União) 2013 nos valores 
de R$ 300 mil para Treze e Campinense”. Conforme William 
Simões, “em nenhum momento a diretoria do Campinense foi 
formalmente informada dessa emenda”.

Nova campanha

“Proteja sua família. Desarme-se”. Uma nova campanha 
publicitária do Desarmamento entrou nos lares de todo o país 
com o objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira a aderir 
ao chamamento do governo e entregar armas de fogo para 
destruição.

Alcance

A campanha apresenta depoimentos, baseados em 
fatos reais, de pais que perderam seus filhos, vitimados por 
disparos de armas de fogo e está sendo veiculada por meio 
das emissoras de tevê; das rádios, na internet (redes sociais, 
Blog da Justiça e portais governamentais); nos metrôs, trens, 
ônibus, além de revistas de circulação nacional.

Números

A Avenida Almirante Barroso foi a que mais registrou 
acidentes de trânsito com vítimas atendidas pelo SAMU-CG 
no mês passado. Dos quase 130 acidentes atendidos, oito 
aconteceram na avenida. Além da Almirante Barroso, outras 
avenidas e ruas que registraram maiores números de acidentes 
foram Assis Chateaubriand (7), Floriano Peixoto (6), Brasília 
(4), João Quirino (4), Vigário Calixto (4), Aprígio Nepomuceno 
(4) e as rodovias 104 e 230 (4). 

“Quinta-feira 13”

O Sintab irá promover uma mobilização na Praça 
da Bandeira, às 9h. Segundo a entidade a Prefeitura de 
Campina Grande esta há acerca de dois meses sem repassar 
o Vale Transporte dos servidores, atraso no pagamento dos 
aposentados e não repasse das consignações do Sindicato 
dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da 
Borborema.

Em Campina

Foto: Ilustração

O juiz Cláudio Antônio de Carvalho, da 16ª Zona 
Eleitoral, confirmou a diplomação dos eleitos, Romero 
Rodrigues (prefeito), Ronaldo Cunha Lima Filho (vice-
prefeito) e os 23 vereadores para a 16ª legislatura da 
CMCG. A diplomação será realizada sexta-feira, às 16h no 
Hotel Garden.

país. O estudo será feito por 
meio de uma parceria entre 
técnicos da Aesa, do Centro 
de Previsão do Tempo e Estu-
dos Climáticos/Instituto de 
Pesquisas Espaciais (Cptec/
Inpe), do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) e de 
membros de diversos centros 
estaduais de meteorologia 

do Nordeste. Ainda na terça-
feira (18) será elaborado o 
documento final do encontro 
com a presença de represen-
tantes dos Centros Estaduais 
de Meteorologia.

Na quarta-feira (19) está 
programada uma entrevista 
coletiva para as 10h, quando 
serão anunciados os resulta-

dos das análises e o prognós-
tico climático para o trimes-
tre janeiro-março de 2013. A 
programação completa da II 
Reunião de Análise e Previsão 
Climática para o Setor Norte 
da Região Nordeste está dis-
ponível no site www.aesa.pb.
gov.br. Mais informações pelo 
telefone (83) 3310-6367.

A Imagem fotográfica tirada do satélite mostra todo o Nordeste e parte do Centro Oeste brasileiro

Uma obra para causar impacto e 
de beleza arquitetônica incomparável. 
Única erguida em Campina Grande 
com a complexidade e as características 
peculiares de um dos gênios da arquite-
tura moderna. Construído nas margens 
do Açude Velho, principal cartão postal 
de Campina Grande, o mais novo proje-
to arquitetônico e cultural da Universi-
dade Estadual da Paraíba, o Museu de 
Arte Popular da Paraíba (MAPP), bati-
zado de Museu dos Três Pandeiros, será 
inaugurado na próxima quinta-feira 
(13), às 18h. 

O Museu, assinado pelo arqui-
teto Oscar Niemeyer, é a última obra 
do mestre das curvas arquitetônicas 
finalizada com ele em vida, em todo 
o mundo. O prédio reflete a visão ma-
cro de quem sabia que arquitetura é 
invenção e ousadia, tem que causar 
impacto e ter desafio. Orçada em R$ 
10,5 milhões, totalmente com recursos 
próprios, o MAPP é mais um presente 
da UEPB para Campina Grande. 

Segundo o arquiteto Luiz Marçal, 
da equipe de Niemeyer, as diversas 
toneladas de aço que saíram da ima-
ginação e dos desenhos do arquiteto 
foram erguidas por profissionais de 
Campina Grande. Das escavações - eta-
pa mais difícil do projeto - até a fase 
atual, toda a mão de obra emprega-
da foi da cidade, numa prova de que, 
além de presentear Campina com uma 
obra da arquitetura moderna, a UEPB 
gerou emprego e renda.

Essa era uma das razões de a obra 
ser motivo de orgulho do gênio da 
arquitetura. “O que mais ele sempre 
gostou de ressaltar era que o MAPP 
foi construído, totalmente, com mão 
de obra paraibana, com trabalhado-
res locais. Ele amava essa coisa de uma 
obra maravilhosa como é este museu 
ser fruto do trabalho de gente da ter-
ra, de gerar emprego e renda para a 
cidade. Isso o encantava e o fazia olhar 
com um carinho especial para esta que 
é a última obra concluída que ele dei-

xa para o mundo”, relata Marçal.
No total, mais de 60 operários 

trabalharam na obra entre pedreiros, 
mestre de obras, serventes, pintores, 
eletricistas, entre outros. A grandiosi-
dade da obra se traduz nos números 
contidos na planilha de custo. De acor-
do com os dados apresentados por 
Aderson Rodrigues, foram gastos na 
construção do Museu dos Três Pandei-
ros, 1.500 metros cúbicos de concreto; 
40 toneladas de estruturas metálicas; 
940 metros quadrado de vidro de fa-
chada; 203 toneladas de ferro e 1.100 
metros quadrados de piso de granito. 

A obra ocupa 972 metros quadra-
dos de área construída e se destaca 
pelos traços ousados. De acordo com 
o engenheiro Aderson Rodrigues, a 
parte mais complexa do projeto foi a 
área construída de 25 metros dentro 
do espelho d’água do Açude Velho. 
Erguer o braço que sustenta uma das 
bases exigiu esforço que só a enge-
nharia moderna consegue realizar. 
Para construir a estrutura de um dos 
pandeiros, a equipe teve que se des-
dobrar e fazer um trabalho de esco-
ramento para proteger os operários. 
A solidez da obra foi feita com a ins-
talação de tubos de aço.

O Museu é uma das obras mais 
completas da engenharia moderna 
em Campina Grande. O prédio dis-
põe de um moderno sistema de mo-
nitoramento de câmeras e de som; 
sistema de combate a incêndio com 
detector de fumaça, parte de acessi-
bilidade, entre outros equipamentos.

Quando estiver em funciona-
mento, o museu, conforme explicou 
o pró-reitor de Cultura da UEPB, pro-
fessor José Pereira, vai acolher tra-
balhos dos mais talentosos artistas 
genuinamente paraibanos, como Si-
vuca, Jackson do Pandeiro, Marinês, 
Elba Ramalho, entre outros. A ideia 
é que cada uma das três estruturas 
circulares remeta a um determinado 
gênero de arte. 

Museu de Arte Popular da 
PB será inaugurado amanhã

UEPb
Escola pública é 
assaltada e os
funcionários são 
mantidos reféns

Uma noite cheia de cala-
frios e medo. Assim, foi a úl-
tima segunda-feira em uma 
escola municipal no bairro do 
Jeremias em Campina Gran-
de. Segundo informações das 
testemunhas, professores e 
funcionários foram trancados 
em uma das salas contidas na 
escola da rede pública.

Por volta das 18h30, dois 
homens encapuzados e arma-
dos adentraram na Escola Mu-
nicipal Padre Emídio de Ana 
Correia, nas proximidades de 
uma “feirinha” popularizada 
do bairro.  Foi efetuada uma 
espécie de arrastão, onde to-
dos os objetos pertencentes 
aos trabalhadores foram rou-
bados. Um dos bandidos te-
riam trancado oito professores 
e um funcionário no banheiro, 
alertando que, caso denuncias-
sem para a polícia ele voltaria 
no local para matá-los. 

Além das ameaças pro-
nunciadas, um secretário foi 
empurrado, mas sem sofrer 
fortes agressões físicas. Dinhei-
ro, aparelhos celulares e televi-
sões, fazem parte dos perten-
ces furtados pelos criminosos. 

As características repas-
sadas foram a de ser um rapaz 
alto e branco, mas com o rosto 
coberto por capuz.

A diretora da escola do 
município, Zilda Valéria da Sil-
va, contou que o local dispõe 
de dois vigilantes, tendo em 
vista que, o guarda noturno 
estaria afastado com licen-
ça médica. A rede estudantil 
disponibiliza o Ensino Funda-
mental (do primeiro ao quinto 
ano), EJA (Educação para Jo-
vens e Adultos) e o Projovem 
Urbano. 

Kalyenne Antero
Especial para A União



AL aprecia e aprova 56 matérias
ANTES DO RECESSO

Deputados fazem esforço 
concentrado para limpar 
pauta antes das férias
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IPVA terá redução 
média de 3,31% em 
2013 na Paraíba
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O processo envolvendo 
o assassinato do advogado 
paraibano Manoel Bezerra 
de Mattos, ocorrido em 2009, 
na divisa entre Paraíba e Per-
nambuco, será incluído no 
Programa Justiça Plena (PJP). 
A informação é do deputado 
federal Luiz Couto (PT-PB).

O parlamentar relatou 
que a incorporação aten-
deu a uma solicitação da 
ministra Maria do Rosário, 
da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR), aceita 
pelo corregedor Nacional de 
Justiça, Francisco Falcão.

Couto explicou que o 
programa monitora e dá 
transparência ao andamen-
to de processos de grande 
relevância social, acompa-
nhando mais de perto a tra-
mitação das ações por parte 
da Corregedoria Nacional de 
Justiça. Depois de lembrar 
que o caso está tramitan-
do na Justiça Federal, Luiz 
Couto disse que a colocação 
do processo no PJP é um re-
forço importante para que 
aconteça o julgamento dos 
mandantes e executores de 
Manoel Mattos.

Para o deputado, a con-
denação dos envolvidos ser-
virá de exemplo para que 

se possa dar um basta às 
atividades de extermínio e 
de corrupção “daqueles que 
acham que, porque usam 
farda e arma, podem tirar a 
vida”. “Parabenizo a minis-
tra Maria do Rosário, o cor-
regedor Francisco Falcão e 
afirmo que nosso Governo 
está correto em acompanhar 
esse processo”, ressaltou.

Histórico
Manoel Bezerra de Mat-

tos foi advogado, vereador 
do município de Itambé e 
vice-presidente do Partido 
dos Trabalhadores (PT) de 
Pernambuco. Dedicou boa 
parte de sua vida à defesa de 
trabalhadores rurais e à de-
núncia incansável da atuação 
de grupos de extermínio na 
região da divisa entre os es-
tados de Pernambuco e Para-
íba, participando ativamente 
em duas CPIs em âmbito es-
tadual e uma em âmbito na-
cional. 

No dia 29 de janeiro de 
2009, depois de quase uma 
década anunciando publi-
camente que corria riscos 
e exigindo de autoridades 
a garantia de sua proteção, 
Mattos foi executado por 
pistoleiros no município de 
Pitimbu (PB).

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) apreciou e 
aprovou ontem, na primeira 
etapa do esforço concentrado 
de final de ano, 56 matérias, 
entre elas, oito mensagens 
enviadas pelo governador 
do Estado, Ricardo Coutinho 
(PSB). Deste total, 32 projetos 
foram aprovados, sete retira-
dos de pauta e um rejeitado. 
Todos os requerimentos fo-
ram aprovados.

Algumas das men-
sagens aprovadas foram 
transformadas em projetos 
e, entre elas, estão a que 
dispõe sobre a redução de 
taxas Detran-PB para idosos 
acima de 65 anos e a que dis-
põe sobre o remanejamento 
de R$ 8 milhões para o Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
(TJ-PB) e outros órgãos do 
Governo do Estado que estão 
com limites das dotações or-
çamentárias ultrapassadas.

Além desta, também a 
que dispõe sobre o Sistema 
de Segurança Pública e De-
fesa Social do Estado, defi-
nindo Territórios Integra-
dos de Segurança Pública, e 
a que autoriza o governo a 
contrair empréstimo junto 
ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) no limite 
de até R$ 80 milhões para 
financiar o projeto, a cons-
trução e os equipamentos 
do Complexo Administra-
tivo do Ministério Público.

Também foi aprovada a 
mensagem que dispõe sobre 
a criação do programa de 
estímulo à cidadania fiscal, 
que, inclusive, prevê o sor-
teio de brindes com os con-
sumidores que solicitarem 
a emissão de nota fiscal. As 
regras do programa serão 
definidas pela Secretaria da 
Receita. A última mensagem, 
que dispõe sobre os planos 
de custeio e de benefícios do 
regime próprio da Previdên-

cia Social do Estado, foi reti-
rada de pauta.

Além das mensagens 
do Executivo, também fo-
ram aprovados 40 projetos 
de lei e 16 requerimentos. 
Outros sete projetos retira-
dos de pauta e um rejeita-
do e todos os requerimen-
tos foram aprovados.

Cagepa
Entre os projetos apro-

vados mais importantes está 

o de autoria do deputado 
Janduhy Carneiro (PEN), que 
obriga o Governo do Estado 
a realizar o parcelamento 
de dívidas de empresas pri-
vadas com a Cagepa. O pro-
jeto foi aprovado com uma 
emenda da deputada Olenka 
Maranhão (PMDB), que de-
termina que o parcelamento 
seja feito com as empresas 
inadimplentes atualmente.

Também foram apro-
vados projeto do deputado 

Domiciano Cabral (Democra-
tas), que dispõe sobre o direi-
to à continuidade no forneci-
mento de energia elétrica ao 
portador de doença ou pato-
logia cujo tratamento ou pro-
cedimento médico requeira o 
uso continuado de aparelhos, 
e outro de autoria do deputa-
do Caio Roberto (PR), que de-
termina o funcionamento de 
creches públicas no Estado 
da Paraíba quando da decre-
tação de ponto facultativo. 

Militantes feministas 
invadiram as galerias da Câ-
mara Municipal na manhã 
de ontem para protestar 
contra declarações recentes 
da vereadora reeleita Eliza 
Virgínia (PSDB), dando con-
ta de que “as feministas não 
gostariam de homens”. Por-
tando cartazes, elas acusa-
vam a parlamentar de ma-
chista, ignorante e de uma 
série de outros adjetivos.

Ainda durante a ses-
são, o Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados 
(PSTU) divulgou uma nota 
de repúdio e de desagravo 
ao comportamento da ve-
readora do PSDB. Eliza foi à 
tribuna se defender e disse 
que já está com um projeto 
nas mãos para apresentar na 
casa propondo a criação de 
um núcleo de atendimento 
aos agressores e agredidos.

O clima da sessão es-
quentou e o vereador Ze-
zinho Botafogo (PSB), que 
presidia os trabalhos, foi 
obrigado a repreender os 
manifestantes com ameaças 
de retirá-los das galerias. A 
vereadora não reeleita, San-
dra Marrocos, solicitou a vo-
tação de um requerimento 
de imediato para realização 
de uma audiência pública na 
casa para discutir o feminis-
mo. Acusando a companhei-
ra de partido de inflamar as 
feministas contra a Câmara, 
Zezinho perdeu a paciência e 
encerrou a sessão. (A.J.)

A Subseção Judiciária de 
Monteiro (11ª Vara Federal), 
município localizado no Cariri 
paraibano, ganhará sua sede 
definitiva no próximo dia 20. 
O antigo prédio do Grande Ho-
tel, edificação da década de 50 
que foi totalmente recuperado, 
dará lugar ao Fórum Ministro 
Djaci Falcão, em homenagem 
ao filho ilustre da região.

A solenidade será pre-
sidida pelo desembargador 
Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião, e pela diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Paraíba, 
juíza Helena Delgado Fialho 
Moreira. O ministro do STJ e 
atual corregedor do Conselho 
Nacional de Justiça, Francisco 
Falcão, filho do homenageado, 
fará discurso de agradecimen-
to pela deferência ao pai. O 
evento contará ainda com as 
presenças de demais desem-
bargadores e magistrados.

A sede definitiva da Sub-
seção Judiciária de Monteiro 
fica localizada na Rua Parque 
das Águas, nº 75, Centro. O 
prédio do antigo Grande Ho-
tel foi doado pelo Governo do 
Estado da Paraíba, por inter-
médio da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), e passou 
por reformas desde novembro 
de 2011, mantendo o estilo da 
construção original.

Na primeira etapa do esforço concentrado antes do recesso parlamentar, os deputados conseguiram apreciar 56 matérias

Feministas vão à 
Câmara e fazem 
protesto contra 
vereadora Eliza

Caso Manoel Mattos é 
incluído em programa

Vara Federal ganha sede no Cariri
JUSTIÇA PLENA MUNICÍPIO DE MONTEIRO

A Subseção Judiciária de 
Monteiro tem jurisdição em 
14 municípios do Cariri parai-
bano. São eles: Amparo, Cama-
laú, Caraúbas, Congo, Coxixola, 
Monteiro, Ouro Velho, Prata, 
São João do Tigre, São José 
dos Cordeiros, São Sebastião 
do Umbuzeiro, Serra Branca, 
Sumé e Zabelê. A nova sede vai 
permitir uma melhor presta-
ção jurisdicional à população 
dessas cidades, estimada em 
92.262 habitantes. Com com-
petência mista (áreas Cível, 
Penal, Execução Fiscal e Juiza-
do Especial Federal), a vara se-
diada em Monteiro, município 
situado a 319 quilômetros de 
João Pessoa, foi instalada em 
28 de junho de 2010. O juiz fe-
deral Bruno Teixeira de Paiva 

é o atual diretor daquela Sub-
seção Judiciária.

O homenageado
Djaci Alves Falcão nasceu 

na cidade de Monteiro, no dia 
4 de agosto de 1919. Filho de 
Francisco Cândido de Mello 
Falcão, natural de Pernambu-
co, e de Inês Alves Falcão, na-
tural da Paraíba, bacharelou-
-se em Direito pela Faculdade 
de Direito do Recife, em 1943. 
No ano seguinte, após obter o 
primeiro lugar em concurso, 
ingressou na magistratura do 
Estado de Pernambuco.

Em março de 1957, as-
cendeu, por merecimento, ao 
cargo de desembargador do 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco, sendo eleito pre-

sidente do órgão em 1961. A 
partir de dezembro de 1965, 
passou a integrar o Tribunal 
Regional Eleitoral do mesmo 
Estado, assumindo a sua pre-
sidência em 1966.

Nomeado ministro do 
STF por decreto de 1º de feve-
reiro de 1967, do presidente 
Castello Branco, tomou pos-
se no cargo em 22 do mesmo 
mês. Foi indicado juiz efetivo 
do TSE e eleito vice-presiden-
te, tendo assumido as respec-
tivas funções em 11 de feve-
reiro de 1969. Reconduzido 
por mais um biênio, foi eleva-
do à presidência em 11 de fe-
vereiro de 1971, exercendo-a 
até fevereiro de 1973.

Nessa mesma data, Djaci 
Falcão foi eleito vice-presiden-
te do STF, sendo empossado 
para o biênio 1973-1974. As-
sumiu a presidência da insti-
tuição em 14 de fevereiro de 
1975, exercendo-a até feverei-
ro de 1977. Deixando o cargo, 
passou a presidir a Segunda 
Turma, até a aposentadoria. 

Casado com Maria do 
Carmo de Araújo Falcão, teve 
três filhos: Francisco Cândido 
de Melo Falcão Neto; Maria da 
Conceição; e Luciano de Araú-
jo Falcão. O ministro Djaci Fal-
cão aposentou-se em janeiro 
de 1989. Faleceu no dia 26 de 
janeiro deste ano, em Recife, 
aos 92 anos de idade.

Construção da década de 50 passa a abrigar subseção em Monteiro
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Roseana Meira é a batata 
quente de Luciano Cartaxo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Portaria já foi publicada no 
Diário Oficial do Estado e 
incide sobre 819.700 veículos

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O líder do PT na Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Anísio Maia, defendeu on-
tem que o relatório resul-
tado da Caravana da Seca, 
realizada na semana passada, 
seja encaminhado o quanto 
antes ao Congresso Nacional 
e à presidente Dilma Rous-
seff e que isso aconteça em 
conjunto com a o governador 
Ricardo Coutinho e a bancada 
federal.

“Não adianta a Assem-
bleia ir por um caminho e o 
Governo do Estado e a banca-
da federal irem por outros”, 
resumiu Anísio, para quem 
a unidade política em defe-
sa da Paraíba deve deixar de 
lado as diferenças políticas e 
as cores partidárias.

O parlamentar petista 
disse que o principal motivo 
dos fracassos e da pobreza 
da Paraíba tem sido justa-
mente a falta de coesão de 
sua classe política. 

O parlamentar lembrou 
que já ouviu falar de uma 
audiência da bancada fede-

ral com a presidente Dilma e 
que essa oportunidade deve 
ser aproveitada pelos demais 
segmentos políticos, não fa-
zendo sentido que a bancada 
faça isso agora, o governa-
dor, depois, e a Assembleia 
também depois, separada de 
todo o restante.

Sobre a caravana em si, 
Anísio Maia disse que par-
ticipou de boa parte das vi-
sitas e acompanhou até a 
reunião da Câmara de Patos, 
que se deu na quarta-feira à 
noite, e que, mesmo tendo 
gostado dos debates e dos 
encaminhamentos de muitas 
lideranças, estranhou muito 
o pedido de migalhas.

“Não é possível que a 
região continue morrendo 
de fome e de sede e, em vez 
de cobrar soluções duradou-
ras e consistentes, algumas 
pessoas fiquem pedindo al-
guns carros-pipas, porções 
de ração e outras migalhas”, 
afirmou Anísio, ao salientar 
que a Paraíba tem grande 
tradição na política e é como 
grande que deve fazer os 
seus encaminhamentos em 
Brasília.

O Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) terá uma redução 
média de 3,31% em 2013, na 
Paraíba, em relação ao valor 
pago este ano. A Portaria nº 
280, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado de 9 de dezem-
bro, divulgado ontem, vai in-
cidir sobre a frota de 819.700 
veículos, embarcações e ae-
ronaves usados, e tem como 
base a pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe).

De acordo ainda com 
a tabela da Fipe, o valor do 
IPVA dos veículos nacionais, 
com ano de fabricação em 
2011, terá uma queda mé-
dia maior (9,67%), enquanto 
alguns modelos de veículos 
importados, tomando como 
base esse mesmo ano, terão 
uma queda menor (5,57%).

Já as motocicletas na-
cionais terão uma redução 
menor no IPVA do próximo 
ano (-3,11%), enquanto as 
importadas (-6,15%) apre-
sentaram uma queda maior. 
A pesquisa da Fipe, baseada 
no preço venal de merca-
do constatou que o valor do 
IPVA de carros de passeios 
nacionais sofreram a maior 
redução, em média, 11,03%. 
Já o valor de carros de pas-
seio importados terá um pre-
ço do IPVA no próximo ano 
(-4,13%). A tabela completa, 
incluindo o modelo e ano das 
diversas marcas de veículos, 
foi publicada, em anexo, na 
versão impressa do Diário 
Oficial do Estado.

Segundo o secretário exe-
cutivo da Receita do Estado, 
Leonilson Lins de Lucena, a 
redução não ocorreu por cau-
sa de mudanças nas alíquotas 
do tributo, que continuam as 
mesmas. “Na prática, o que so-
freu variação foi o valor médio 
de mercado dos veículos au-
tomotores em relação ao ano 
passado. Os carros nacionais 
e, de passeio, principalmente, 
tiveram uma maior queda, por 
exemplo, no IPVA devido à re-
dução do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados)”.

Pagamento
O secretário acrescenta 

que não houve mudanças na 
opção de pagamento do tri-
buto em 2013. “Os proprietá-
rios poderão pagar com des-
conto em cota única de 10% 
ou parcelar em até três vezes 
o tributo. Neste caso, quem 
optar pelo parcelamento fica 
sem o desconto, e o valor 
mínimo de cada parcela con-
tinua sendo duas Unidades 
Fiscais de Referência (UFR-
-PB)”, explicou.

Caso o proprietário opte 
pelo pagamento parcelado, 
o valor mínimo não poderá 
ser inferior a duas unidades 
da UFR-PB (Unidade Fiscal 
de Referência da Paraíba). 
Em dezembro, cada UFR-PB, 
que é corrigida mensalmente 
pelo IPCA, vale R$ 34,40. Para 
carros de passeio, comerciais 
leves e motos, a alíquota do 
IPVA equivale a 2% sobre o 
valor do veículo no mercado, 
enquanto caminhões, ônibus, 
micro-ônibus, tratores e mo-
tocicletas têm alíquota de 1%. 
Os proprietários de veículos 
com mais de quinze anos de 
fabricação terão novamente 
isenção do imposto em 2013. 

Uma das mudanças no 
IPVA 2013 será a data de 
vencimento do pagamento. 
A partir de 1º de janeiro do 
próximo ano, a Secretaria de 
Estado da Receita vai adotar 
a taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic) para corrigir 
os débitos tributários. A mu-
dança da correção na lei do 
IPVA (7.131/2002) foi pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado. 

Com a mudança, a data 
limite para pagamento do tri-
buto deverá ser feita sempre 
até o último dia útil de cada 

mês e assim evitar perdas da 
redução como, por exemplo, 
de 10% em caso da opção de 
pagamento da cota única e 
de outros acréscimos da taxa 
Selic sobre o tributo.

No calendário do IPVA 
2013, três meses (março, 
junho e agosto) terão da-
tas limites de pagamento 
do tributo antecipadas. 
Para facilitar o serviço do 
contribuinte, a Receita Es-
tadual divulgou as novas 
datas em 2013 já com as 
modificações. Por exem-
plo, para os proprietários 
que têm placas de veículos 

com final 1 e 2 e vai pagar 
parcelado em três vezes, a 
terceira parcela terá de ser 
paga no dia 28 de março 
em vez de 31 de março, que 
cai no domingo. 

Como sexta-feira (29) é 
o feriado bancário da sexta-
-feira da Semana Santa, o pa-
gamento para não ter acrés-
cimos terá de ser feita no dia 
28 de março. Essa é a data 
final também para quem tem 
placa com final 5 e quer op-
tar pelo pagamento em cota 
única com redução de 10%. 
(Veja acima o quadro do 
novo calendário).

O Tribunal de Contas da 
Paraíba entrará em recesso 
no período de 24 de dezem-
bro a 4 de janeiro próximo, 
retomando as atividades na 
segunda-feira seguinte, dia 7.

Já as atividades do Plan-
tão Técnico estarão suspen-
sas desde o início do recesso 
até 2 de fevereiro, de acordo 
com circular assinada pelo 
presidente Fernando Catão 
e encaminhada a cada ges-
tor de órgãos das adminis-
trações direta e indireta do 
Estado e dos municípios sob 
jurisdição do TCE.

No texto, Catão informa 
que o Tribunal de Contas, 
com base em sua Lei Orgânica 
e no seu Regimento Interno, 
estabeleceu que, durante os 
dias 24 de dezembro de 2012 
a 4 de janeiro de 2013, en-
trará em recesso, retomando 
suas atividades a partir do dia 
07/01/13. “No que concer-
ne ao Plantão Técnico deste 
Tribunal, as atividades serão 
suspensas a partir do início 
do recesso, retornando em 
04/02/2012, em função de as 
férias dos servidores respon-
sáveis pelo setor”, ressaltou.

Final de 
Placa

1 e 2
3 e 4
5
6
7
8
9
0

1ª parcela  ou cota única 
com redução de  10% 
 
31 de janeiro
28 de fevereiro
28 de março
30 de abril
31 de maio
28 de junho
31 de julho
30 de agosto

2ª parcela

28 de fevereiro
28 de março
30 de abril
31 de maio
28 de junho
31 de julho
30 de agosto
30 de setembro

3ª parcela ou Cota 
única sem redução 

28 de março
30 de abril
31 de maio
28 de junho
31 de julho
30 de agosto
30 de setembro
31 de outubro

Mudanças no calendário de 2013

Líder petista na AL 
prega unidade política

COMBATE À SECA TCE entra em 
recesso no dia 
24 e retorna 
em 7 de janeiro

Proprietários de veículos vão pagar menos pelo IPVA, no próximo ano, no Estado da Paraíba

FOTO: Arquivo

Ninguém assume de público, mas atualmente 
o maior problema enfrentado pelo prefeito eleito de 
João Pessoa, Luciano Cartaxo, atende pelo nome de 
Roseana Meira, atual secretária de Saúde, há oito anos 
exercendo o mesmo cargo. 

O prefeito Luciano Agra, ex-marido de Roseana, 
pediu por ela ao prefeito eleito. Pediu para ela 
continuar no cargo. Ele já havia dado a senha ao 
pronunciar uma frase no meio de novembro: “A Saúde 
de João Pessoa estará em boas mãos se continuar com 
Roseana”. 

Quando leu a tal frase, Cartaxo entendeu 
que Agra reivindicava a Saúde para a ex-mulher e 
isso representa um enorme problema na visão de 
Luciano Cartaxo. Não que ele tenha nada contra 
Roseana. O problema não é esse. 

O que pesa contra a senhora Roseana Meira é o 
tempo que ela está no cargo. Quem passa oito anos 
em um mesmo cargo, passando pelas mãos de dois 
prefeitos, enfrenta enorme desgaste. Roseana quer 
mais quatro anos como secretária. 

Se conseguir ser indicada, terá marcado um tento 
e tanto. Na Paraíba, só quem passou 12 anos em um 
mesmo cargo foi José Soares Nuto, que atravessou os 
governos de Ronaldo Cunha Lima, Antônio Mariz e José 
Maranhão como secretário de Finanças do Estado.

Cartaxo tem uma batata quente nas mãos e não 
tem para quem jogar, que é mais complicado ainda. 
Roseana Meira rompeu com o PSB e com o governador 
Ricardo Coutinho na luta para manter Luciano Agra 
candidato à reeleição. 

Não tendo conseguido isso, lançou-se de peito 
aberto na candidatura de Luciano Cartaxo e foi para 
a linha de frente, enfrentando seu partido, o PSB. Já 
o prefeito Luciano Agra teve papel preponderante 
na eleição de Luciano Cartaxo e é o padrinho de 
Roseana Meira. 

Se mantiver Roseana Meira na Saúde, ele 
enfrentará críticas procedentes pelo tempo que a 
secretária está no cargo. Nos bastidores, circula a 
informação de que o prefeito eleito teria oferecido a 
Secretaria da Administração ou a Emlur a Roseana. 
Ela não aceitou. 

Acreditando na continuidade da negociação, foi 
por isso que o prefeito não anunciou quem vai para 
esses dois lugares. 

Será essa a estratégia de Cartaxo?

O pau vai cantar

O presidente municipal do PSB, Ronaldo Barbosa, anda uma 
fera com o vereador Ubiratan Pereira (PSB), que aceitou ser líder da 
bancada do prefeito Luciano Cartaxo na Câmara de João Pessoa. Mas 
existe um caso parecido. Ricardo Coutinho saiu do PT, entrou no PSB, 
elegeu-se prefeito e convidou Luciano Cartaxo, do PT, para ser o seu 
líder na Câmara. 

Como diria Luiz Otávio: “O que me lasca é a minha memória”.

Morrendo de inveja

O governador Ricardo Coutinho (PSB) resolveu premiar os municípios que 
receberam o ‘Selo Unicef – Município Aprovado’, conquistado por 13 cidades 
paraibanas, com um veículo. Esses 13 prefeitos souberam trabalhar para 
enfrentar os problemas das crianças e adolescentes. Os que reclamam do prêmio 
deveriam fazer o dever de casa, cuidar bem da infância e trabalhar. 

Reclamação e inveja não valem. 

Mandou o recado

A presidente estadual do PPS, deputada Gilma Germano, mandou um 
recado duro para o vice-prefeito eleito de João Pessoa, Nonato Bandeira. Gilma 
mandou avisar que o PPS é governo, participou da eleição do governador e não 
vai entrar em bola dividida de ninguém. Nonato comanda uma parte do PPS que 
rompeu com o governador. 

Sem uma briga política, a Paraíba não vive um único dia. 

Sumiram

O prefeito Luciano Agra e a secretária de Saúde, Roseana Meira, 
não foram vistos na solenidade de diplomação do prefeito, vice e dos 
vereadores eleitores. 

Será que os dois não foram convidados?
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Publicitário disse que o 
ex-presidente Lula sabia 
do esquema do Mensalão

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Barbosa defende investigação de 
declarações de Marcos Valério

Brasília - O presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Joaquim 
Barbosa, disse ontem que 
declarações atribuídas ao 
publicitário Marcos Valério 
e divulgadas pelo jornal O 
Estado de S. Paulo precisam 
ser apuradas pelo Ministério 
Público Federal (MPF). De 
acordo com reportagem do 
jornal, Valério disse em de-
poimento à Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sabia 
do esquema do Mensalão e 
que se beneficiou dele.

Barbosa falou breve-
mente durante o intervalo da 
sessão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que também 
preside. Perguntado por jor-
nalistas sobre a necessidade 
de investigações, ele disse: 
“Eu creio que sim”. O ministro 
ainda informou que tomou 
“conhecimento oficioso, não 
oficial” sobre o assunto.

De acordo com o jor-
nal paulista, Valério disse no 

depoimento, em setembro 
passado, que Lula autorizou 
empréstimos dos bancos Ru-
ral e BMG para o PT com ob-
jetivo de viabilizar o esquema 
de pagamento de propina a 
parlamentares, apurado na 
Ação Penal 470, o processo 
do Mensalão.

O depoimento ocorreu 
quando Valério já havia sido 
condenado pelo Supremo a 
mais de 40 anos de prisão 
pelos crimes de corrupção, 
peculato, evasão de divisas, 
formação de quadrilha e la-
vagem de dinheiro na Ação 
Penal 470. A PGR informou 
ontem que o procurador-ge-
ral, Roberto Gurgel, não vai se 
pronunciar sobre o assunto 
até a conclusão do julgamen-
to do Mensalão, prevista para 
os próximos dias.

Quando as primeiras in-
formações sobre o depoimen-
to vieram à tona, no início de 
novembro, Gurgel explicou 
que as revelações de Valério 
tinham que ser analisadas 
com cuidado e não poderiam 
ser usadas em seu próprio 
benefício na ação do Mensa-
lão. Por outro lado, poderiam 
motivar novas investigações, 
inclusive em instâncias in-
feriores, uma vez que os en-
volvidos podem não ter mais 
prerrogativa de foro. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, disse que declarações precisam ser apuradas pelo MPF

Foto: Divulgação

Brasília - A sessão de 
ontem da comissão parla-
mentar mista de inquérito 
(CPMI) que investiga as re-
lações do contraventor Carli-
nhos Cachoeira com políticos 
e empresários começou com 
questionamentos de parla-
mentares sobre o texto do re-
latório final que tem mais de 
5 mil páginas. O documento 
deve ser votado na reunião 
da comissão, marcada para 
a próxima terça-feira, às vés-
peras do término das ativi-
dades da CPMI, programado 
para o dia 22 de dezembro.

Deputados e senadores 
constataram que várias par-
tes do texto ainda trazem 
referências ao indiciamento 
de jornalistas e ao pedido de 
investigação do procurador-
-geral da República, Roberto 
Gurgel. Esses capítulos fo-
ram retirados da primeira 
versão do relatório do depu-
tado Odair Cunha (PT-MG) 
lida há duas semanas. Segun-
do o líder do PSDB, senador 
Álvaro Dias (PSDB-PR), só o 
jornalista Policarpo Júnior, 
diretor da sucursal da revis-
ta Veja, em Brasília, continua 
citado em, pelo menos, 34 
trechos do relatório.

Odair Cunha garantiu 
que houve um “problema 
técnico” e que vai fazer as 
correções no texto final, mas, 
diante do impasse, o presi-
dente da comissão, senador 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), li-
mitou os trabalhos de ontem 
à discussão dos chamados 
votos em separado – espécie 
de manifestação alternati-
va ao voto do relator – e às 
sugestões ao relatório final, 

que podem ser acatadas pelo 
relator. 

O voto separado do 
PPS, apresentado pelo de-
putado Rubens Bueno (PR), 
diz que ficaram de fora do 
relatório governadores que 
supostamente têm ligações 
com a quadrilha do bicheiro 
Carlinhos Cachoeira ou com 
a construtora Delta. Como 
Odair Cunha requer apenas a 
responsabilização política do 
governador de Goiás, Marco-
ni Perillo, sem citar outros 
governadores, o voto pede 
que também seja investigada 
a atuação dos governadores 
Agnelo Queiroz (DF), Sérgio 
Cabral (RJ), Siqueira Campos 
(TO) e Sinval Barbosa (MT).

“Supostamente envolvi-
dos no escândalo, (eles) fo-
ram blindados pelas forças 
governistas. Os requerimen-
tos de convocação foram sis-
tematicamente rejeitados”, 
diz um trecho do texto. O PPS 
também pede a investigação 
das empresas identificadas 
como fantasmas ou laran-
jas, suspeitas de lavagem de 
dinheiro e de participar do 
esquema de Cachoeira e da 
empreiteira Delta.

Outro voto em separado 
veio do líder do Democratas, 
deputado Onyx Lorenzoni 
(RS). Ele reclamou que mui-
tas empresas “que teriam 
irrigado o esquema” ficaram 
de fora do relatório final.

Álvaro Dias destacou 
que o voto em separado do 
partido, de 898 páginas, diz 
respeito ao que não foi in-
vestigado pela comissão. “A 
comissão parou onde deve-
ria começar, abdicou da res-
ponsabilidade de investigar”, 
disse. O parlamentar ressal-
tou ainda que detectou 18 
empresas fantasmas que re-
colheram R$ 421,6 milhões a 
partir da Delta. Os recursos, 
segundo o senador, seriam 
para pagamento de propina 
como consequência de tráfi-
co de influência. 

Habeas corpus
A Justiça Federal con-

cedeu ontem habeas corpus 
ao empresário Carlinhos Ca-
choeira. A decisão é do juiz 
federal Tourinho Neto, do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região.

Cachoeira está desde o 
último sábado no Comple-
xo Prisional de Aparecida 
de Goiânia (GO), unidade de 
segurança máxima. Duas se-
manas antes, ele havia deixa-
do o presídio da Papuda, em 
Brasília, após 266 dias reclu-
so, por decisão da Justiça do 
Distrito Federal.

A nova prisão do empre-
sário ocorreu na última sex-
ta-feira , em Goiânia, após ser 
condenado pela 11ª Vara da 
Justiça Federal em Goiânia a 
39 anos e 8 meses de prisão 
por diversos crimes, como 
corrupção ativa, formação de 
quadrilha e peculato.

Divergências em relatório 
adiam votação do texto

CPMI D0 CACHOEIRA

Capes divulga 
valor das bolsas 
para quem for  
estudar no exterior

Brasília- A Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes) divulgou ontem no 
Diário Oficial da União os 
valores de benefícios que po-
derão ser pagos a brasileiros 
que forem ao exterior para 
estudar e a quem venha ao 
Brasil pelo mesmo motivo. 
A publicação inclui bolsas de 
graduação, pós-graduação 
e também de especialização 
para professores da educa-
ção básica. 

As bolsas para brasilei-
ros que forem ao exterior 
podem chegar a US$ 5 mil 
mensais (professores de En-
sino Superior que forem para 
os Estados Unidos). Para es-
tudantes de graduação, o va-
lor é 870 dólares, euros ou 
libras, dependendo do país 
escolhido. Já para doutoran-
dos, a quantia chega a 1,3 mil 
nas mesmas moedas.

A publicação no Diário 
Oficial da União traz ainda os 
valores pagos pelas bolsas do 
Programa Ciência Sem Fron-
teiras, que vai da graduação 
(870 dólares, euros ou li-
bras) ao estágio pós-doutoral 
(2,1 mil dólares ou euros). 

Karine Melo 
Da Agência Brasil

Vinícius Soares 
Da Agência Brasil

o documento 
deve ser 
votado na 
reunião da 
comissão, 
marcada para 
a próxima 
terça-feira

O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
chamou de “mentira” 
as afirmações do em-
presário Marcos Valério 
à Procuradoria-Geral da 
República. “Isso é men-
tira”, disse Lula na saída 
do primeiro dia de semi-
nário organizado por seu 
instituto e a Fondation 
Jean-Jaurès, ligada ao 
Partido Socialista francês, 
em Paris.

Na noite de ontem, 
Lula participou de jantar 
oferecido pelo presiden-
te da França, François 
Hollande, à presidente 
Dilma Rousseff no Palá-
cio do Eliseu. Ao longo 
do dia, o ex-presidente 
se reuniu reservadamen-
te com membros de seu 
instituto e com convida-
dos do seminário, e, à 
tarde, acompanhou dis-
cursos de Dilma e Hollan-
de no evento, além de 
outros convidados. No 
julgamento do Mensalão 
pelo STF (Supremo Tribu-
nal Federal), Valério foi 
condenado a 40 anos, 4 
meses e 6 dias de prisão, 
além do pagamento de 
R$ 2,7 milhões em multa.

Aliados
O presidente do 

Senado, José Sarney 
(PMDB-AP), classificou de 
“profunda inverdade” 
as acusações. “A pessoa 
que disse não tem au-
toridade para falar mal 
do presidente Lula, que 
é um patrimônio da his-
tória deste país”, disse o 
presidente do Senado. O 
presidente da Câmara, 
deputado Marco Maia 
(PT-RS), afirmou que não 
há necessidade de se in-
vestigar o suposto envol-
vimento do ex-presiden-
te Lula.

“Não é uma afirma-
ção que mereça crédito, 
mereça consideração ou 
sequer investigação, eu 
acho que deve ser man-
dada para arquivo por-
que não merece, efeti-
vamente, nenhum tipo 
de consideração”, disse 
Marco Maia.

Em nota, o PT classi-
ficou como “sucessão de 
mentiras envelhecidas” 
o depoimento de Va-
lério. “Trata-se de uma 
sucessão de mentiras 
envelhecidas, todas elas 
já claramente desmen-
tidas. É lamentável que 
denúncias sem nenhuma 
base na realidade sejam 
tratadas com seriedade. 
Valério ataca pessoas hon-
radas e cria situações que 
nunca existiram, pondo-se 
a serviço do processo de 
criminalização movido 
por setores da mídia e do 
Ministério Público contra 
o PT e seus dirigentes”, 
diz o texto assinado pelo 
presidente da legenda, 
Rui Falcão.

Oposição
Já a bancada do 

PSDB no Senado decidiu 
apresentar requerimento 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça para convo-
car Valério. Ao comentar 
sobre o caso, o delator do 
caso do Mensalão, o pre-
sidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, disse 
que delação premiada “é 
coisa de canalha”.

“Delação premiada 
para salvar o próprio coro 
é coisa de canalha”, escre-
veu em seu blog pessoal. 
Jefferson também diz 
que a declaração de Va-
lério “não parece crível” 
e que o empresário, tam-
bém condenado no men-
salão, está “magoado”.

Lula diz que é mentira

Modelo de 
concessão de 
aeroportos será 
lançado este mês

Brasília - O ministro-che-
fe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da Re-
pública, Wagner Bittencourt, 
disse ontem que o novo mo-
delo de concessão para aero-
portos deverá ser lançado até 
o Natal. Ele acrescentou estar 
otimista quanto a preparação 
das empresas aéreas para a 
demanda de fim de ano, da 
Copa do Mundo (2014) e das 
Olimpíadas (2016). Segundo 
ele, as demissões no setor 
aéreo deverão, em breve, ser 
revertidas.

“Ainda não há definição 
quanto à modelagem a ser 
adotada para as (futuras) 
concessões de aeroportos. 
São várias formas (que es-
tão sendo estudadas) pela 
presidente Dilma Rousseff, e 
estamos discutindo qual será 
a melhor. Mas o modelo (cer-
tamente) será lançado até o 
Natal”, disse o ministro.

Sobre a demanda de 
passageiros, esperada para 
os feriados de fim de ano 
e para os grandes eventos 
esportivos previstos a par-
tir de 2013, com a Copa das 
Confederações, Bittencourt 
disse que, desde agosto, tem 
se reunido com autoridades 
do setor – entre elas, Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e Infraero.

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil
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Brasília – A crise econô-
mica internacional deixou 
13 milhões de mulheres sem 
emprego, segundo o relató-
rio Tendências Mundiais 
de Emprego das Mulheres 
2012, divulgado ontem pela 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Devido 
à crise, há cerca de 29 mi-
lhões de pessoas desempre-
gadas no mundo e estima-
se que outras 2,5 milhões 
deverão entrar nessa situa-
ção em 2013.

A OIT identificou que a 
taxa de desemprego entre 
as mulheres era 0,7 ponto 
percentual maior que a dos 
homens, depois de 2009, ano 
da crise: 6,4% das mulheres 
no mundo estão desempre-
gadas, contra 5,7% dos ho-
mens. Entre 2002 e 2007, a 
diferença era de 0,5 ponto 
percentual – 5,8% de mulhe-
res desempregadas e 5,3% 
de homens. A OIT não espera 
redução desses índices antes 
de 2017. No total, há cerca 
de 1,3 bilhão de mulheres no 
mercado de trabalho, aproxi-
madamente 39% das 3,3 bi-

lhões de pessoas trabalhan-
do atualmente.

“Embora as mulheres 
contribuam para a economia 
e a produtividade em todo o 
mundo, continuam enfren-
tando muitos obstáculos que 
lhes impedem realizar seu 
pleno potencial econômico. 
Isso não somente inibe as mu-
lheres, mas também repre-
senta um freio ao rendimento 
econômico e ao crescimento”, 
explicou, em nota, a diretora 
executiva da Organização das 
Nações Unidas (ONU) Mulhe-
res, Michelle Bachelet, que 
contribuiu com o relatório.

A OIT também identi-
ficou uma forte migração 
das mulheres para o setor 
de serviços, tanto em paí-
ses desenvolvidos quanto 
em desenvolvimento. Nos 
desenvolvidos, elas saíram 
da indústria; nos em desen-
volvimento, da agricultura. 
Essa informação indica a 
segregação setorial das mu-
lheres nos serviços. Os da-
dos da organização apontam 
que metade das mulheres no 
mundo trabalha com servi-
ços, um terço na agricultura 
e um sexto na indústria. Nos 
países desenvolvidos, cerca 
de 85% das mulheres se con-
centram nas áreas da saúde 

ou da educação. Para a OIT, 
isso indica que as mulheres 
estão mais limitadas em suas 
escolhas de emprego.

Sobre a participação 
da mulher no mercado de 
trabalho, a organização in-
forma que os índices de 
desenvolvimento não são 
suficientes para explicar a 
disparidade entre alguns pa-
íses. Na Jordânia, por exem-
plo, a participação foi a me-
nor identificada em 2012: 
apenas 16% das mulheres 
no país trabalham. Na Tan-
zânia, por outro lado, chega-
se a 90%. Os dois extremos 
são considerados países em 
desenvolvimento. No Brasil, 
60% das mulheres estão no 
mercado de trabalho. A mé-
dia mundial chega a 39,9%.

Para superar essas ques-
tões, a OIT citou a melhoria 
da infraestrutura em geral 
(como o acesso à eletrici-
dade, água, saneamento e 
transporte), o fornecimento 
de serviços de creches e es-
colas, o equilíbrio das res-
ponsabilidades familiares 
entre homens e mulheres e 
a melhoria dos direitos tra-
balhistas para as mulheres 
(como licença maternidade 
remunerada e a estabilidade 
durante e após a gravidez). 

Há 29 milhões de pessoas 
desempregadas por conta 
da situação, segundo a OIT

 

As Nações Unidas 
comemoraram ontem  
o Dia Internacional 
das Montanhas. Cer-
ca de 12% da popula-
ção mundial vivem em 
áreas montanhosas. As 
montanhas são consi-
deradas as principais 
fontes de abastecimen-
to de água do planeta. 
Metade dos habitantes 
do mundo consome o 
recurso que vem das 
geleiras.

Além do aqueci-
mento global, um dos 
desafios para a prote-
ção das montanhas é a 
falta de desenvolvimen-
to sustentável, como ex-
plicou à Rádio ONU, de 
Roma, o diretor da FAO 
para Inventário, Manejo 
e Conservação de Flo-
restas, Eduardo Man-
sur.“Nós estamos viven-

do também um período 
em que os ecossistemas 
de montanhas estão 
sendo muito afetados 
pelas condições sociais 
das pessoas que vivem 
nas montanhas. Há uma 
tendência generaliza-
da para as montanhas 
albergarem as camadas 
mais pobres da socie-
dade. E isto é visto em 
muitos países”.

A agência da ONU 
lembrou que o corte 
nas emissões de gases 
que causam o efeito es-
tufa ajuda a preservar 
as montanhas. Eduar-
do Mansour chamou a 
atenção para a questão 
do desmatamento em 
países em desenvolvi-
mento. Ele citou alguns 
projetos que estão dan-
do certo em dois países 
de língua portuguesa.

ONU alerta sobre o 
aquecimento global 

RISCO ÀS MONTANHAS
Egito volta a ser 
alvo de protestos
devido a nova 
Constituição

Cairo (EFE) - Milhares 
de egípcios participam de 
manifestações ontem a favor 
e contra a nova Constituição, 
que será submetida a um refe-
rendo no próximo sábado em 
meio a tensões motivadas pela 
falta de consenso político.

Diversas pessoas de ten-
dências liberal e laica protes-
tam diante do Palácio Presi-
dencial cantando palavras de 
ordem revolucionárias nas 
quais exigem a saída do presi-
dente Mohammed Mursi.

Os manifestantes der-
rubaram parte do muro le-
vantado pelos militares em 
frente ao palácio e permiti-
ram o acesso de pessoas que 
chegaram em passeatas de 
diferentes pontos da capital 
às cercanias do edifício.

A egípcia Nagla el Baiar 
apontou que há opiniões 
“muito extremas” com relação 
à nova Constituição e que tem 
medo pelo o que pode aconte-
cer depois do referendo. 

Crise econômica deixa 13 mi de 
mulheres sem emprego no mundo
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Jogadores do CSP vão 
iniciar treino com bola 
amanhã em Cabedelo

Paraibano de beach soccer

Semifinais do feminino hoje
Bola rola na areia da 
Praia do Cabo Branco
pelo Paraibano 2012

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os amantes do beach soc-
cer em João Pessoa terão hoje 
uma noite muito especial, 
com a realização das semifi-
nais do Campeonato Paraiba-
no Feminino Adulto. A partir 
das 20h15, na arena montada 
pela FPBS, na Praia de Cabo 
Branco, jogam Botafogo e Ju-
ventude Brasileira. Em segui-
da, o Santa Cruz enfrenta o 
CCLB do Alto do Mateus.

O segundo turno cor-
responde a Copa Paraíba e o 
vencedor irá disputar a gran-
de final do campeonato con-
tra o Santa Cruz, campeão do 
primeiro turno. Caso o time 
de Santa Rita vença também 
o segundo turno, será cam-
peão direto. Os vencedores 
dos jogos de hoje farão a final 
do returno no próximo do-
mingo, dia 16. 

Segundo o presidente da 
Federação Paraibana de Bea-
ch Soccer, Ailton Cavalcanti, 
o nível da competição está 
surpreendendo a todos. “As 
meninas estão batendo um 
bolão. O Santa Cruz repre-
sentou recentemente a Paraí-
ba no Campeonato Brasileiro 
da modalidade e foi muito 
bem, mostrando que o beach 

soccer vem crescendo muito 
na Paraíba”, disse.

Ailton não esconde um 
certo favoritismo do Santa 
Cruz, mas ressalta que tem 
outras equipes com capacida-
de de vencer o campeonato. 
“O Santa Cruz saiu na frente, 
ganhando o primeiro turno e 
é um sério candidato ao títu-
lo, por já está nas semifinais 
do segundo turno também, 
mas vai enfrentar adversá-
rios muito bem armados e 
com jogadoras de alto nível. 
Acredito que tenhamos semi-
finais e finais emocionantes”, 
disse Ailton.

Masculino
No Campeonato Parai-

bano Masculino Adulto, dois 
jogos foram realizados pelo 
segundo turno: a Servicar 
venceu o Palmeiras por 2 a 
1 nos pênaltis, após um em-
pate no tempo normal e na 
prorrogação em 7 a 7. No 
outro jogo, a ADM venceu o 
Gama Menino Jesus por 5 a 
2. Com este resultado, a ADM 
deu um passo grande para 
conseguir uma vaga para as 
semifinais e o Gama saiu do 
páreo, não tem mais chances 
de classificação. O primei-
ro turno do campeonato foi 
vencido pelo Marisol, que 
também não tem mais chan-
ces de conseguir o título do 
segundo turno.

Os jogos da noite de hoje do Paraibano Adulto serão realizados na arena oficial da Federação Paraibana em frente ao prédio do Sesc

Associação Desportiva 
Mangabeira (ADM) e As-
sociação Desportiva Servi-
car iniciam hoje, às 19h45, 
a decisão do Campeonato 
Paraibano 2012 de Futsal 
Adulto Feminino, em partida 
programada para o ginásio 
Hermes Taurino, em Manga-
beira, na capital. O segundo e 
decisivo jogo deverá ocorrer 
no próximo sábado, no mes-
mo local. 

Considerada as duas 
melhores equipes do cam-
peonato, os times se enfren-
tam em ritmo de rivalida-
de, até mesmo, porque no 
decorrer da competição, já 
houve o confronto entre am-
bos e o resultado, pró Ser-
vicar, foi bastante apertado. 
“Será um jogo muito difícil. 
São os melhores clubes do 
campeonato e a final é mais 
do que justa”, disse a técnica 
Gleide Costa, da Servicar.

Mayara Crispim, diri-

gente da Federação Paraiba-
na de Futsal informou ontem 
que a disputa deverá atrair 
um grande público ao giná-
sio Hermes Taurino. “A Servi-
car está bem montado, mas a 
ADM também é uma excelen-
te equipe. Promete um bom 
jogo e quem sairá ganhando 
é o público que for prestigiar 
o espetáculo”, garantiu.

O segundo e último esta-
va programado para o próxi-
mo domingo, porém, as equi-
pes não estão querendo jogar. 
“A Federação terá que impor e 
marcar uma data a seu crité-
rio”, afirmou Mayara.

Tanto a ADM quanto a 
Servicar jogaram 18 vezes no 
campeonato. A Servicar, por 
sua vez, é a única equipe que 
continua invicta. Já a ADM 
perdeu duas vezes, por um 
placar muito apertado, exa-
tamente para a Servicar. “O 
retrospecto aponta que será 
um grande jogo”, finalizou a 
técnica da Servicar, Gleide 
Costa.

Decisão no futsal tem
início em Mangabeira
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe da ADM é uma das grandes forças do futsal feminino

A paraibana Amanda Cavalcan-
ti participa no próximo domingo, 
ao lado do conterrâneo Delan Mon-
te,  da primeira etapa da Seletiva 
Rio 2016, que ocorre no ginásio do 
Esporte Clube Pinheiros, na cidade 
de São Paulo. Amanda conquistou 
o direito de competir na seletiva ao 
sagrar-se campeã do Brasileiro Sênior 
de Judô, na categoria até 70 kg, no 
final de setembro. No mês passado, 
a paraibana conquistou o seu título 
mais recente, o de campeã dos Jogos 
Abertos do Interior – Bauru 2012. 

Vinda de duas grandes conquis-
tas consecutivas, Amanda esbanja 
confiança e acredita que pode sair 
dessa primeira etapa da Seletiva com 
um bom resultado.“Estou 100% con-
fiante e se Deus quiser vou conseguir 
alcançar o meu objetivo. Agora é só 
esperar o resultado das lutas da Se-
letiva para ver no que vai dar”, disse 
a judoca.

Para chegar forte na briga por 
uma vaga na Rio 2016, a atleta da 
Paraíba tem se preparado na Asso-
ciação Desportiva São Caetano, clube 
da cidade de São Caetano do Sul-SP. 
Durante esta semana, Amanda fez 
treinos intensos em dois turnos. No 
período da manhã ela se preparou 
fisicamente e, à tarde, exercitou a 
parte técnica. A partir de amanhã, a 
expectativa da judoca é de que ela 
realize apenas treinos táticos.

Na capital paulista, a paraibana 
vai contar com um incentivo especial 
na hora de competir por uma vaga 
na equipe olímpica. Na arquibancada 
do ginásio onde ocorre a Seletiva vão 
torcer por Amanda a mãe dela, Ma-
rilda Cavalcanti, e a tia da atleta, Ma-
ristela Cavalcanti. Segundo Marilda, 
que mora em João Pessoa, Mariste-
la se esforça para estar presente nas 
competições mais importantes que a 
sobrinha disputa.

“Minha irmã mora em São Luís 
do Maranhão, mas sempre que pode 
ela vai para as competições. Ela já 
viajou para Brasília, para Teresina, ela 
sempre vai para os eventos mais im-
portantes, tanto ela quanto a minha 
mãe”, afirmou Marilda.

Amanda destacou a importân-
cia de contar com a família em um 

amanda treina para a seletiva em são Paulo
JUDÔ

momento importante de sua vida como 
atleta. “A presença da minha mãe e da 
minha tia com certeza vai me ajudar 
muito. A torcida delas é um ponto forte 
para mim na parte emocional no mo-
mento da competição”, disse Amanda.

A paraibana atualmente vive em 
São Caetano do Sul, onde divide um 
apartamento com as judocas Carolina 
e Lorrayna. Além de treinar e competir 
nos tatames, Amanda também faz pós-

graduação em Educação Física pela Uni-
versidade de São Paulo (USP). Segundo 
a atleta, o mestrado dela está previsto 
para ser concluído na metade do próxi-
mo ano.

A última vez que a paraibana este-
ve no Estado foi no fim de outubro, para 
comemorar o seu aniversário perto dos 
familiares. Agora, Amanda só deve re-
tornar à Paraíba no próximo dia 19, para 
as festividades de fim de ano.

Judoca paraibana treina em São Paulo para a seletiva visando os Jogos Olímpicos

FOTO: Marcos Russo
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Melhores paralímpicos serão 
premiados no próximo dia 19

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de dezembro de 2012

AMADOR

O paraibano José  Alves Guedes, 60 anos, ficou na 26a 
posição, em sua faixa etária, na 14a Volta Internacional 
da Pampulha, que ocorreu no último domingo, na cidade 
de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O percurso foi 
de 17.8km e o atleta 
representou a Associa-
ção dos Caminhantes e 
Corredores de Rua da 
Paraíba (Ascorpa). Na 
classificação geral, José 
Guedes foi o 1.055 me-
lhor atleta posicionado. 
Giovani dos Santos 
venceu disputada no 
masculino com o tempo 
de 57:04. No feminino, 
o primeiro lugar ficou 
com a queniana Maurine 
Kipchumba, com 1:07.08. 
Guedes fez o tempo de 
1:35:10.

Pampulha

Belo, Galo e Raposa, 
favoritos em 2013

No dia 6 de janeiro tem início o Campeonato 
Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. 
Todas as atenções estão voltadas principalmente 
para o Botafogo que há exatos 10 anos não con-
quista um paraibano profissional. A última vez foi 
em 2003 com o mesmo presidente de hoje, diga-se, 
empresário Nelson Lira. O Belo vem a cada dia anun-
ciando suas estrelas, seus astros, seus atletas, seus 
jogadores, seus elencos, seus...

Mas, quem pensa que tudo está previamente ga-
rantindo, que o título estadual será facilmente con-
quistado, pode perder suas apostas. Pelas “beiradas” 
correm o Treze Futebol Clube e o Campinense Clube. 
Não quero aqui menosprezar demais times, ou seja, 
Sousa, Nacional de Patos, Paraíba, Cruzeiro, Auto Es-
porte, Atlético e CSP, mas, sem querer copiar aqueles 
que gostam de jogar os “búzios”, o título deverá ficar 
mesmo no eixo entre João Pessoa e Campina Grande.

Belo, Galo e Raposa travam um duelo à parte. O 
barrismo entre João Pessoa e Campina Grande faz 
com que haja muita empolgação no campeonato da 
próxima temporada. Enquanto o Botafogo-PB in-
vestiu alto e trouxe grandes jogadores do cenário 
esportivo nacional, a maioria que em épocas passa-
das vestiu a camisa do Treze, os dois representantes 
campinenses não se deram por vencidos e também 
demonstraram à sua torcida que são capazes de fa-
zer de tudo para manterem a hegemonia do futebol 
de Campina Grande.

Com essa queda de braço entre pessoenses e 
campinenses, podemos ter, a partir do dia 6 de janei-
ro de 2013 grandes momentos na qualidade do fute-
bol profissional paraibano, ganhando, assim, todos, a 
iniciar pelo torcedor que poderá retornar com muito 
brilhantismo às praças esportivas do nosso Estado. 
Afinal, faz muito tempo que não vejo os estádios 
superlotados com jogos do nosso estadual.

Segundo Ferreira, o Auto 
Esporte foi antidesportivo, 
já que, quando vencia por 
3 a 2, chutou para fora do 
Juracizão todas as bolas que 
entravam em campo. Resul-
tado: faltou bola e o jogo foi 
encerrado antes do tempo.

Femar 2

As federações estaduais, que possuem clubes filiados e 
que vão disputar, a partir do dia 20 de janeiro a Copa do 
Nordeste, vão receber um bolada de dinheiro. Serão R$ 
800 mil para serem divididos com sete entidades, o que, 
na divisão do bolo, cada fatia representará algo em torno 
de R$ 114 mil. A primeira cota, em torno de quase R$ 40 
mil, será repassada no próximo dia 20 e ficará a cargo dos 
presidentes das entidades para qualquer investimento.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Quem está “soltando fogo” 
é o presidente do Femar, 
Severino Ferreira, ex-CSP. 
Ele anda insatisfeito devido 
a perda do título do Parai-
bano de Juniores 2012 para 
o Auto Esporte, no último 
domingo.

Femar 1

E haja dinheiro!!!

Comitê faz festa para 
os destaques do ano
no Rio de Janeiro

A segunda edição do 
Prêmio Paralímpicos reunirá 
a nata do paradesporto bra-
sileiro em cerimônia no Rio 
de Janeiro, no próximo dia 
19. Sede das Paralimpíadas 
em 2016, a cidade do Rio de 
Janeiro foi escolhida como 
local para a segunda edição 
do Prêmio Paralímpicos, pro-
movido pelo Comitê Paralím-
pico Brasileiro (CPB). No dia 
19, na Marina da Glória, 22 
atletas que tiveram maior 
destaque em 2012 serão ho-
menageados e serão revela-
dos os vencedores do prêmio 
Melhor Atleta do Ano pelo 
voto popular.

No feminino, concor-
rem Lúcia Teixeira (Judô), 
Shirlene Coelho (Atletismo) 
e Terezinha Guilhermina 
(Atletismo). No masculino, 
a disputa está entre Alan 
Fonteles (Atletismo), Daniel 
Dias (Natação) e Dirceu Pin-
to (Bocha). A votação ficará 
aberta no site e redes sociais 

do CPB até a meia-noite do 
dia 18.

Assim como em 2011, 
o CPB homenageará ainda 
no prêmio duas pessoas que 
contribuíram com o cresci-
mento e fomento do parades-
porto no ano de 2012 com 
os troféus Personalidade Pa-
ralímpica e Aldo Micolis – in 

memorian ao presidente de 
honra do CPB e um dos di-
rigentes que iniciou o Movi-
mento Paralímpico no Brasil.

Até 2010, os atletas pa-
ralímpicos eram premiados 
pelo Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB) e a partir do ano 
passado a premiação passou 
para o CPB, abrangendo um 

maior número de categorias. 
Serão homenageados tam-
bém os melhores técnicos na 
modalidade individual e co-
letiva, além do Prêmio Reve-
lação 2012. Os eleitos serão 
conhecidos apenas no dia e 
foram indicados e votados 
por entidades, federações e 
técnicos do CPB.

Já se passaram um pouco 
mais de três meses desde aque-
le 2 de setembro, um domingo, 
quinto dia de competições das 
Paralimpíadas de Londres. Em 
22s45, Alan Fonteles cruzou os 
200m da final da categoria T44 
e, com recorde mundial, desban-
cou o favorito Oscar Pistorius em 
uma prova eletrizante, que emo-
ciou todo o Brasil pelo feito con-
quistado pelo atleta brasileiro. 

Até a metade do percur-
so ele era o quarto colocado. O 
ouro veio nos metros finais, para 
espanto do Estádio Olímpico e 
decepção do sul-africano. Mo-
mentos que até hoje mexem com 
a cabeça do paranaense, que na 
noite dessa segunda-feira foi 

apontado como melhor atleta 
paralímpico do Prêmio Superar.

“Revejo a prova sempre na 
internet e toda vez fico arrepia-
do. O narrador estava desespe-
rado” diz Alan, sobre a narração 
de Claiton Oliveira, do SporTV.

O que também deixa trans-
parecer no tom da voz é a má-
goa com Pistorius, que na oca-
sião reclamou do tamanho das 
próteses de Alan. O brasileiro 
não espera um reencontro ami-
gável dos dois no próximo ano, 
quando será disputado o Mun-
dial na França, em julho. Os fei-
tos do sul-africano, porém, ainda 
servem de exemplo. Alan sonha 
em competir entre os atletas 
convencionais:

“Não pretendo disputar as 
Olimpíadas, como o Pistorius. 
Mas quero correr um Troféu Bra-
sil, por exemplo”.

Mesmo com apenas 20 anos 
e planejando competir em alto 
nível até 2024, Alan já se preo-
cupa com o futuro do esporte. 
Descoberto em 2007, em uma 
Paralimpíada Escolar, ele pede 
mais incentivos à base. O velocis-
ta está ciente de que se tornou 
para os jovens uma referência 
que não teve no desporto para-
límpico.

“Um dia eu e outros atletas 
vão se aposentar. Já temos crian-
ças treinando comigo em São 
Paulo. É preciso seguir esse cami-
nho.

Fonteles lembra o ouro conquistado contra Pistorius

Alan Fonteles, que conquistou ouro em Lodnres, é um dos candidatos ao prêmio de melhor do ano

Arthur Zanetti e Alan Fonte-
les subiram juntos ao palco para 
receber seus prêmios. Fabi, do 
vôlei feminino, e Ricardinho, do 
futebol de 5 (para deficientes vi-
suais), também dividiram os ho-
lofotes ao representar suas equi-
pes. Um dos objetivos do Prêmio 
Superar, realizado na noite da úl-
tima segunda-feira, era eliminar 
barreiras entre olímpicos e para-
límpicos. Se depender dos atletas 
presentes na festa, a aprovação é 
unânime.

“Isso é muito legal, porque 
geralmente separa, mas eles tam-
bém são grandes vitoriosos e supe-
ram muitas dificuldades” disse o 
ginasta Arthur Zanetti, escolhido 
melhor atleta olímpico do ano.

A experiente Roseane dos 
Santos, a Rosinha, dona de duas 
medalhas de ouro das Paralimpía-
das de Sydney, disse que já sonha-
va há bastante tempo com uma 
festa única ente atletas olímpicos 
e paralímpicos. E comemorou, em 
especial, a oportunidade de entre-

União entre olímpicos e paralímpicos em premiação
gar um prêmio para Zico.

Rosinha entrega prêmio 
para Zico junto com Lucas

“Eu sempre sonhei com 
essa junção. Sempre achei que 
não deveria existir uma premia-
ção só de paralímpicos. Que se 
juntasse todo mundo, finalizas-
se o ano com uma grande festa. 
Achei que o sonho estava dis-
tante, mas hoje aconteceu isso. 
Para mim foi um orgulho muito 
grande dar um prêmio para um 
homem deste tamanho: o Zico. 
Tenho só uma perna, e ela es-
tava sambando toda” brincou.

Ouro nos 200m T11 em 
Londres, Felipe Gomes espera 
que o prêmio ajude as pessoas 
a verem atletas olímpicos e pa-
ralímpicos da mesma forma, e 
lembrou que as rotinas de am-
bos são parecidas.

- Acho que é uma forma de 
começar a mostrar para a so-
ciedade que não existe um es-
porte e outro esporte para de-
ficientes. Existem atletas, que 
tem que acordar cedo, se ali-
mentar corretamente, treinar 
muito, levar uma vida discipli-
nada. Todos nós temos nossas 
limitações, só que as nossas são 
mais visíveis - afirmou Felipe.

Zanetti e 
Fonteles durante 

a premição do 
Superar na última 

segunda-feira

Fotos: Divulgação



CSP treina amanhã em Cabedelo
primeiro coletivo

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de dezembro de 2012

A diretoria pretende 
realizar quatro amistosos 
na fase de preparação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) deve fazer quatro 
amistosos, antes da estreia 
no Campeonato Paraiba-
no/2013, marcado para o dia 
6 de janeiro, diante do Bota-
fogo, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas, na capi-
tal. O problema é encontrar 
adversários e locais para mo-
vimentar o grupo e começar 
a formação do time que vai 
encarar os botafoguenses. 
Enquanto as partidas não são 
definidas o treinador do azu-
lão, Ramiro Sousa, continua 
os treinamentos físicos no 
campo do Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê), 
na BR-230, Km 22, em Água 
Fria, e a partir de amanhã os 
coletivos no Estádio Francis-
co Figueiredo de Lima, em 
Cabedelo. 

De acordo com Ramiro 
a falta de campos para trei-
nar com bola são obstáculos 
que vem acontecendo com a 
maioria dos clubes que estão 
se preparando para a compe-
tição local. Segundo ele, um 
período de formação de gru-
po,  contratações, locais para 
treinos físicos e técnicos, 
além dos amistosos para ob-
servar e preparar o time para 
a estreia. "São problemas que 
todos enfrentam e o CSP não 
é diferente, onde estamos 
tentando fazer amistosos e 
buscando contratações para 
as posições que estamos pre-
cisando. Não podemos é ficar 
lamentando, mas trabalhar e 

conseguir deixar o CSP pron-
to para o primeiro desafio da 
temporada", comentou. So-
bre reforços, Ramiro Sousa 
frisou que o clube corre atrás 
de um meia e outro atacante, 
já que Júnior Coxinha retor-
nou ao Centro Sportivo Ala-
goano (CSA/AL). 

Para o setor ofensivo, o 
Tigre conta atualmente com 
Soares, Paulinho, Carlinhos 
Caaporã e Índio, que defen-
deu o Miramar de Cabedelo, 
no Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2012. 
"Temos que contar com um 
grupo forte para as disputas 
que teremos pela frente. Es-
tou aguardando os próximo 
reforços para começar a defi-
nir o time na estreia do Parai-
bano", avaliou Ramiro. Fora 
de campo a empresa Rota do 
Mar será a marca que vestirá 
o CSP durante toda a próxima 
temporada, com destaques 
nas camisas, placas em cam-
pos de treinos, jogos, ban-
ners e site do clube. 

Para o presidente do 
campeão da Copa Paraíba 
Sub-21/2012, Josivaldo Al-
ves, a parceria foi benéfica 
para as duas partes, garantin-
do condições para os jogado-
res, comissão técnica e torce-
dores, que quiserem adquirir 
um material de boa qualida-
de e visibilidade. "Trata-se 
de uma empresa que vem 
investindo forte no futebol 
paraibano, com parcerias em 
vários clubes da terra, dispo-
nibilizando um material de 
primeira qualidade. Além do 
Paraibano estaremos com-
petindo também na Copa do 
Brasil, um desafio que reu-
nirá os melhores clubes do 
país", observou Josivaldo. 

Uma grande festa marcou 
na tarde da última segunda-
feira a apresentação do novo 
elenco do Cruzeiro de Itapo-
ranga, que defenderá as cores 
do “azulão” no Campeonato 
Paraibano de Futebol Profis-
sional da Primeira Divisão a 
partir do dia 6 de janeiro. A so-
lenidade ocorreu em uma casa 
de show com a presença de 
diretores e dos fanáticos torce-
dores. Foram apresentados 16 
jogadores recém-contratados, 
além dos atletas considerados 
de base.

Ontem foram iniciadas 
as atividades no Estádio “O 
Zezão”, praça esportiva onde 
o Cruzeiro de Itaporanga vai 
sediar os seus jogos. O técnico 
Betão, que também foi apre-
sentado á torcida, disse que 
o grupo tem alto potencial 
esportiva e que a meta é levar 
o time a fazer uma boa cam-
panha no Paraibano 2013. 
“Através de um trabalho sério 
e comprometido, iremos, jun-
tamente com os jogadores, 
fazer o possível para trazer 

resultados positivos para a 
torcida cruzeirense”, afirmou.

Além do técnico Betão, 
foram apresentados também a 
nova comissão técnica do Cru-
zeiro, que tem ainda Ricardo 
Rocha, o “Cacau” (preparador 
físico); Mailton Gomes (prepa-
rador de goleiros) e Donilton 
Coringa (auxiliar técnico).

O presidente do clube, 
Nosman Barreiro Paulo, foi 
quem fez a abertura do evento, 
dizendo estar confiante com a 
formação do elenco. “O time 
cruzeirense que disputará o 
campeonato tem 16 jogadores 
contratados e os demais são 
do grupo que participou da 
Segunda Divisão e da categoria 
de base do clube”, alegou o di-
rigente.

Nem todos os atletas fo-
ram apresentados à torcida na 
festa da última segunda-feira. 
Ainda chegarão esta semana 
os goleiros e outros jogadores. 
Novos reforços ainda estão 
sendo conversados pela dire-
toria, a exemplos do atacante 
Delany e do garoto Ruan.

Festa na apresentação
dos atletas do Cruzeiro

A comissão técnica do Cruzeiro que vai trabalhar no Paraibano

Jogadores do CSP treinam na pista de atletismo do Unipê. A partir de amanhã, a bola vai começar a rolar, no Estádio de Cabedelo

Os 78 integrantes do 
quadro de arbitragem da 
Federação Paraibana de 
Futebol  (FPF) estão ap-
tos para trabalharem na 
disputa do Campeonato 
Paraibano/2013, que terá 
início no dia 6 de janei-
ro. A definição ocorreu 
no último sábado, em 
Campina Grande, duran-
te avaliação entre os 38 
árbitros e 40 assisten-
tes, que participaram de 
uma prova escrita sobre 
as regras de futebol, no 
auditório da Polícia Civil, 
além de um teste físico, 
na Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), quan-
do atingiram as médias 
nos dois desafios que fo-
ram submetidos. Os 76 
homens e apenas duas 
mulheres - Adriana Basí-
lio (Campina Grande) e 
Jailma Figueiredo (Patos) 
- receberam certificados 
da coordenação, forma-
da por Miguel Félix de 
Oliveira, Ednaldo Almei-
da e Aurélio Folha. 

O grupo será avalia-

Árbitros aptos para trabalhar no estadual
ARBITRAGEM

Nelson pede mais apoio do torcedor 
O presidente do Botafo-

go, Nelson Lira, está fazendo 
um apelo ao torcedor bota-
foguense para apostar na Ti-
memania, colocando o Belo 
como o time do coração. Hoje 
é dia de sorteio e o time da 
capital deu uma ligeira subi-
da, agora ocupa a 34ª colo-
cação geral, com um total de 
6478 apostas , o que equivale 
a 0,87% de todas as apostas 
da Timemania.  O pensamen-
to da diretoria alvinegra é de 
se manter no grupo 2 no pró-
ximo ano. 

Ao formar um grande time 
para a temporada 2013, a dire-
toria do Botafogo espera que a 
torcida se motive e aposte mais 

no clube para se manter no gru-
po 2. Segundo informações do 
assessor de imprensa do Belo, 
Fábio Fernandes, se o clube se 
mantiver onde está poderá pa-
gar todas as dívidas com órgãos 
federais até o meio do próximo 
ano e a partir daí, receber men-
salmente cerca de R$ 40 mil 
reais, o que era suficiente para 
pagar a folha dos funcionários 
e ajudar na manutenção do CT 
da Maravilha do Contorno. "É 
muito importante que o tor-
cedor botafoguense não deixe 
que outros clubes nos ultrapas-
sem e caiamos para o terceiro 
grupo. A hora é dos torcedores 
contribuírem para o futuro do 
Belo", disse.

Otimista, a diretoria pro-
jeta até o clube no primeiro 
grupo, ou seja, entre os 20 pri-

meiros da Timemania, ainda 
em 2013. "Nós acreditamos 
que se o clube for campeão 
paraibano de 2013 e partici-
pe do Campeonato Brasilei-
ro, o torcedor vai estar muito 
empolgado e vai apostar com 
força no Botafogo e ficaremos 
entre os 20 melhores, o que 
tornaria o Botafogo um clu-
be independente financeira-
mente e com capacidade de 
montar grandes times para 
participar de competições re-
gionais e nacionais", afirmou 
Fábio Fernandes.

Primeiro Coletivo
Ontem, o novo time do 

Botafogo fez seu primeiro 
coletivo da pré-temporada. 
Foi no Estádio Juracisão, em 
Mandacarú. A partir de ago-

ra, o técnico Marcelo Vilar 
vai começar a definir o time 
titular e fazer algumas obser-
vações. Pela manhã, os joga-
dores fizeram uma avaliação 
física com os resultados dos 
primeiros dias de treinamen-
to forte.

A equipe deve fazer um 
amistoso contra a seleção 
de Juripiranga, no próximo 
sábado. Ontem, Vilar e o ge-
rente de futebol, Jeancarlos 
Dantas, foram até Juripiran-
ga para ver as condições do 
estádio. Caso confirmado, o 
clube ainda fará mais dois 
amistosos este ano para 
entrosar a equipe que vai 
estrear no Campeonato Pa-
raibano de 2013, no dia 6 
de janeiro, contra o CSP, no 
Estádio da Graça.

TIMEMANIA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

do novamente no segundo 
semestre do próximo ano, 
após os festejos de São João  
e São Pedro, nos preparativos 
para a Copa Paraíba Sub-21. 
A primeira competição defi-
nirá os dois clubes que terão 
acesso a Divisão Especial do 
Estadual/2014, enquanto a 
segunda, o outro represen-
tante paraibano - o primeiro 
é o campeão paraibano/2013 
- na Copa do Brasil/2014, res-
pectivamente. Para o coorde-

nador geral, Miguel Félix, o 
nível dos árbitros e assisten-
tes da  entidade paraibana 
está dentro da expectativa 
para que os jogos tenham 
pessoas capacitadas dentro 
das quatro linhas do grama-
do. Ele espera que os inte-
grantes não se excedam nos 
festejos de Natal e Ano Novo, 
já que o Estadual começará 
no início da próxima tempo-
rada. 

“Uma questão de caute-

la numa época de muita 
festa, comida e bebida 
para todos os gostos, para 
que mantenha o peso na 
véspera de uma disputa 
importante. Um alerta 
para que todos possam 
realizar boas arbitragens 
no Campeonato Parai-
bano/2013”, disse. Com 
relação ao quadro de ar-
bitragem, Miguel ressal-
tou as qualidades dos in-
tegrantes que estão entre 
os melhores do país. 

Segundo ele, erros 
nas arbitragens existem 
em qualquer disputa do 
mundo, onde os conside-
rados “melhores” fazem 
absurdos em lances que 
podem até prejudicar al-
guma equipe. “Acredito 
que estamos no nível me-
lhor que alguns integran-
tes de outros estados e 
países. Errar é humano e 
os árbitros não tem um 
mecanismo capaz de ob-
servar nos detalhes, fa-
lhas que possam ocorrer 
durante a partida”, ava-
liou Miguel. 

Aurélio Folha, da comissão, entrega certificado de participação
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NACIONAL
& Mundo

O Corinthians estreia 
hoje no Mundial de Clubes e 
ontem, às vésperas do tão es-
perado momento, fez seu úl-
timo treino antes da partida 
contra os egípcios do Al Ahly. 
No trabalho de Tite no Estádio 
de Toyota, o foco foi a movi-
mentação do time no ataque, 
com atenção especial ao cen-
troavante Guerrero. A partida 
acontecerá às 8h30, no horá-
rio de Brasília

“Treinamos com inten-
sidade e concentração muito 
altas. Queremos reproduzir na 
estreia e a partir daí buscar a 
vitória”, disse Tite.

O peruano Guerrero, ape-
sar do susto antes da viagem 
para o Japão, quando sentiu 
uma lesão no joelho, será o ti-
tular do Corinthians hoje. Ao 
lado de Emerson, Guerrero foi 
obrigado a se mexer bastante 
no treinamento, provavelmen-
te uma preparação para tentar 
aproveitar as brechas apresen-
tadas pelo Al Ahly nas quartas, 
contra o Sanfrecce Hiroshima.

O Corinthians não terá 
surpresas em sua escalação. 
Tite já confirmou que a equi-
pe escolhida será formada por 
Cássio, Alessandro, Chicão, 
Paulo André e Fábio Santos; 
Ralf, Paulinho, Danilo e Dou-
glas; Emerson e Guerrero.

Camisa Térmica
O time do Corinthians 

se armou para encarar o frio 
intenso no Japão, que tem re-

gistrado 0°C regularmente. Os 
jogadores usarão uma camisa 
térmica sob o uniforme diante 
do Al Ahly, hoje, em Toyota. A 
segunda pele que será utiliza-
da neste Mundial de Clubes é 
mais grossa em relação aos te-
cidos comuns em jogos feitos 
pelo time no Brasil.

A camisa térmica para o 
torneio também é mais alon-
gada, protegendo o pescoço.

“Pode parecer que não, 
mas é uma camisa que ajuda 
bastante sim em jogos com frio 
como será agora aqui em Toyo-
ta. Costumamos usar segunda 
pele em jogos do Brasileirão, 
mas aquelas são mais finas”, 
disse o lateral Fábio Santos.

Outra receita adotada 
pelo clube paulista contra a 
baixa temperatura são po-
madas térmicas. O produto é 
passado nos pés para aquecer, 
evitando formigamentos.

 Há grande chance de a 
temperatura beirar 0°C na 
hora do jogo entre Corin-
thians x Al Ahly. O estádio 
possui cobertura retrátil, que 
poderia aclimatizar o local. 
Mas a decisão de fechar é feita 
por uma comissão da Fifa.

No duelo vencido pelo Al 
Ahly contra o Sanfrecce Hi-
roshima houve neve durante 
a partida. Mesmo assim não 
fecharam a cobertura.

A Fifa informa não haver 
um critério específico para 
tampar o estádio, alegando 
apenas que a definição de fe-
char deve ser feita com no má-
ximo uma hora antes da parti-
da, pois o processo de cobrir 
o campo leva pelo menos 45 
minutos.

FOTOS: Divulgação

FOTO: Vipcomm

Corinthians faz semifinal 
hoje contra o Al Ahly e se 
vencer decide no domingo

Fla não define a 
situação de Zinho

 A chave da “casa” ainda está 
com Patrícia Amorim, mas os próxi-
mos ocupantes começam a chegar. 
Ontem, a nova gestão do Flamengo 
usou pela primeira vez um espaço da 
sede do clube, na Gávea, para apre-
sentar dois de seus principais mem-
bros. No auditório Rogério Steinberg, 
o presidente Eduardo Bandeira de 
Mello anunciou Wallim Vasconcellos 
como novo vice-presidente de futebol 
e Paulo Pelaipe como diretor executi-
vo do departamento.

A principal questão da entre-
vista coletiva ainda não teve uma 
resposta definitiva. A permanência 
do diretor de futebol Zinho, cujo 
contrato termina no próximo dia 31, 
e a do técnico Dorival Júnior, que tem 
vínculo até o fim de 2013, dependem 
de reuniões com a dupla.

“A questão se o Zinho fica ou 
não depende dessa primeira reunião 
para 2013 e também para colocar 
nossa filosofia de trabalho, o que es-
tamos pensando para ele. Se estiver 
de acordo, continua. Essa conversa 
vai girar em torno do Departamento 
de Futebol. O Pelaipe vai ser o diretor 
executivo de futebol. Vamos ver se 
ele (Zinho) tem vontade de continuar 
como gerente de futebol do clube. É 
uma conversa que temos de ter e 
vamos decidir, ele vai decidir se quer 
ficar “, disse Wallim Vasconcellos.

Sobre Dorival, o diretor Paulo 
Pelaipe destacou que há um contrato 
a cumprir, mas não descartou uma 
saída. “Vamos conversar com ele. 
Ele tem contrato, queremos ouvir o 
profissional, vamos dizer como vai 
funcionar e vamos conversar e ter 
uma definição”, explicou.

Lucas chora na 
despedida do SP

Que Lucas ama o São Paulo, 
todo mundo sabe. O meia-atacante 
já declarou, inclusive, que quebraria 
as duas pernas para sair com o tí-
tulo da Copa Sul-Americana. Em sua 
última coletiva pelo clube, o camisa 
7 mostrou toda a sua gratidão pelos 
anos em que vestiu a camisa do Tri-
color, desde as categorias de base, 
em Cotia, até o grupo profissional e 
a diretoria são-paulina. 

“Nesse momento, passa 
exatamente tudo na minha cabe-
ça, desde quando saí de casa para 
dar o primeiro chute até o meu úl-
timo jogo. Lembro de cada detalhe, 
cada treino, cada jogo. É um filme 
que passa na cabeça. Só tenho a 
agradecer todo mundo que passou 
pela minha vida e me ajudou a con-
quistar tudo que conquistei e o que 
venho conquistando. O São Paulo 
vou levar sempre no meu coração”, 
disse o camisa 7.

Muito emocionado e, em al-
guns momentos, chegando a cho-
rar, o meia Lucas disse estar ciente 
do dever cumprido no São Paulo e 
agradeceu o apoio dos são-paulinos 
e também da crônica esportiva, bem 
como da CBF pela indicação do seu 
nome para a seleção.

Timão estreia contra egípcios
MUNDIAL DE CLUBES

 Prioridade absoluta 
no planejamento do Vasco, 
a definição sobre a reno-
vação de contrato com o 
meia Juninho deve aconte-
cer até o próximo domin-
go. O clube tem pressa e 
já formalizou uma vanta-
josa proposta para tentar 
driblar o assédio do New 
York Red Bulls, dos Esta-
dos Unidos. O Cruzmaltino 
ofereceu salário de R$ 400 
mil mensais por um ano de 
contrato e mais dois anos 
como diretor/embaixador 
em cima de vencimentos na 
casa dos R$ 200 mil.

A tentativa é a última 
dos dirigentes para con-
tar com o ídolo da torcida 
no possível ano de encer-
ramento da carreira. As 
premiações também fazem 
parte dos planos do Gigante 
da Colina. O camisa 8 teria 
direito a R$ 1 milhão em 
caso de título carioca, R$ 2 
milhões por uma classifica-
ção para a Copa Libertado-
res, além de R$ 3 milhões 
pela conquista do Campeo-
nato Brasileiro.

Com isso, o modelo de 
contrato com remuneração 
por jogo seria extinto. Nes-
te ano de 2012, Juninho fir-
mou dois vínculos por seis 
meses recebendo R$ 50 mil 
por partida e bônus a cada 
gol marcado. A diretoria 
pretende dar segurança ao 
veterano e passar garantias 

de que o pagamento será 
feito em dia mesmo diante 
da crise financeira.

Inicialmente, Juninho 
pretendia definir o futuro 
mais para o final do mês. 
Entretanto, o Gigante da Co-
lina tem pressa para seguir 
o planejamento para 2013. 
Por sua vez, o New York Red 
Bulls anseia por uma res-
posta positiva. A possibili-
dade de o jogador atuar nos 
Estados Unidos em 2013 e 
jogar o Campeonato Cario-
ca de 2014 antes de se des-
pedir do futebol vem sendo 
ventilada nos bastidores 
de São Januário. Porém, a 
alternativa não é bem vista 
pela cúpula cruzmaltina.

Como a negociação en-
volve um projeto pós-car-
reira, o Vasco oferece con-
tinuidade como diretor e 
embaixador. A ideia é que 
Juninho trabalhe nos bas-
tidores após pendurar as 
chuteiras e divulgue a mar-
ca do clube no Brasil e exte-
rior. A mesma situação já foi 
sinalizada para o meia Feli-
pe. Mesmo com todo o em-
penho, manter o camisa 8 
na Colina histórica aparen-
ta não ser missão das mais 
fáceis. O atleta está empol-
gado com a possibilidade de 
atuar nos Estados Unidos e 
conviver com outra cultura, 
além de ter recebido uma 
excelente proposta do clube 
norte-americano.

Vasco não quer perder 
Juninho para os EUA

CONTRA O TEMPO

Na primeira partida da final da 
Sul-Americana, o São Paulo sofreu 
com a catimba argentina. Os jogado-
res do Tigre-ARG abusaram das faltas 
na Bombonera. No confronto decisi-
vo, hoje, no Morumbi, o técnico Ney 
Franco espera dar uma resposta ao ri-
val, mas na bola.

“Queremos uma equipe para jogar 
futebol, independentemente da postu-
ra do adversário. Esse é o nosso pensa-
mento. Precisamos pegar o exemplo de 
jogadores que apanharam muito, foram 
provocados e tiveram a postura que que-
remos, como o Cortez, Lucas, Osvaldo e o 
Jadson”, ressaltou Ney Franco.

Na Argentina, o atacante Luis Fa-
biano se envolveu em uma confusão 
ainda no primeiro tempo e foi expul-
so. No lance, o árbitro também deu 
cartão vermelho para Donatti, do Ti-
gre. Durante toda a partida, enquanto 
o São Paulo queria jogar bola, os ar-
gentinos fizeram diversas faltas, mas 

poucos foram advertidos com cartão. 
Hoje, o Tricolor ficará com o título 

da Sul-Americana em caso de vitória. Se 
acontecer um novo empate, a decisão irá 
para a prorrogação seguida de pênaltis. 
Ney Franco admite o favoritismo tricolor, 
mas pede cautela e atenção durante os 
90 minutos no Morumbi.

“A responsabilidade é toda nossa. O 
time tem de entrar em campo para fazer 
isso, ser campeão. Temos muitos exem-
plos de times tecnicamente inferiores 
que foram campeões. Eu mesmo vivi isso 
em 2005, quando fui campeão mineiro 
com o Ipatinga contra o Cruzeiro no Mi-
neirão com 70 mil pessoas”, completou o 
técnico são-paulino. 

Sem o atacante Luis Fabiano, ex-
pulso na Bombonera, Willian José está 
confirmado pelo técnico Ney Franco 
para a grande decisão. “Espero estar 
em uma noite brilhante para ajudar o 
São Paulo a conquistar esse título”, dis-
se o jogador.

São Paulo precisa vencer 
o Tigre para ser campeão

SUL-AMERICANA

O frio do Japão tem sido um dos maiores problemas para equipe corintiana durante os treinamentos

Elsayed Hamdy (no centro) celebra com seus companheiros o gol do Al-Ahly que garantiu vaga na semifinal

No primeiro jogo, na Argentina, empate sem gol e a expulsão do atacante Luis Fabiano
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Governo vai desenvolver 
ações contra a seca na PB

Mais de 900 mil pessoas 
que vivem nos 196 municí-
pios paraibanos, cuja situa-
ção de emergência por conta 
da seca é reconhecida pelo 
Ministério da Integração 
Nacional, vão receber mais 
ajuda do Governo Federal. 
A meta é tentar amenizar os 
efeitos da falta de chuvas. 
Ontem, foi feito o anúncio do 
pagamento da Bolsa Estia-
gem, Garantia Safra, além da 
contratação de carros-pipa 
para distribuição de água. Foi 
autorizada ainda a venda de 
milho para alimentar os ani-
mais a preços abaixo do mer-
cado. Os recursos repassados 
aos governos estaduais tam-
bém beneficiam a população 
do norte de Minas Gerais e 
estão sendo utilizados tam-
bém na construção de cister-
nas e recuperação de poços 
artesianos. 

Entre as principais me-
didas está o repasse de R$ 10 
milhões para socorrer os mo-
radores destes municípios, 
promovendo assistência às 
vítimas e restabelecimento 
de serviços essenciais. Até 
agora, foram empenhados 
pouco mais de R$ 3 milhões 
para o Estado da Paraíba, pa-
gos R$ 789 mil até a última 
segunda-feira (10) para a re-
cuperação de poços.

Além deste montante, fo-
ram contratadas 20.893 ope-
rações de crédito no âmbito 
da linha FNE, um programa 
emergencial para a seca ope-
rado pelo BNB que somam 

R$ 135.347.943 até o último 
dia 04/12.

Outras ações também es-
tão em andamento no Estado. 
O programa Bolsa Estiagem 
já beneficiou 82.637 pessoas 
em 187 municípios. Foram 
investidos R$ 38 milhões. No 
Garantia Safra 2011/2012, a 
soma é de 81.586 beneficia-
dos em 165 municípios, per-
fazendo o montante de R$ 55 
milhões. Além disso, 511 car-
ros-pipa atendem 115 muni-
cípios, beneficiando 299.593 
pessoas, conforme dados do 
Ministério da Integração em 
parceria com o Exército. 

Para salvar os rebanhos, 
garantindo alimentação, fo-
ram contratadas mais de 38 
mil toneladas para o Estado. 
Dentro do Programa Água 
para Todos, o investimento é 
de R$ 14 milhões para a im-
plantação de 270 Sistemas 
Simplificados de Abasteci-
mento e instalação de 206 
barreiros na Paraíba. No PAC 
Seca, foram feitas 12 contra-
tações no valor de R$ 174 
milhões para ampliação de 
sistema integrado de abaste-
cimento de água.

900 mil vão receber bene-
fícios para amenizar o so-
frimento com o fenômeno

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 58/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município de São Domingos/PB. Data de 
abertura: às 10:30 horas do dia 27 de Dezembro de 2012. Edital e informações na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 11 de Dezembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 59/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustíveis, destinados 

a manutenção dos veículos do município de São Domingos/PB. Data de abertura: às 09:00 horas 
do dia 02 de Janeiro de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 11 de Dezembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 60/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de carnes e frangos, des-

tinados a manutenção das atividades do município de São Domingos/PB. Data de abertura: às 
10:00 horas do dia 02 de Janeiro de 2013. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 11 de Dezembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação n° 460/2012 para ampliação do Sistema 
de Abastecimento de Água com construção de uma estação de Tratamento de água em Itaporanga. 
Município – ITAPORANGA UF: PB: Processo: 2012-008603/TEC/LI-1827.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação Licença de Operação n° 1014/2012 para o Sistema de Abastecimento 
de Água – SAA, das cidades de Capim e Cuité de Mamanguape - PB. Município – MAMANGUAPE 
UF: PB: Processo: 2012-008609/TEC/LO-4297.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 415/2012 para Operação do Sistema 
de Abastecimento de Água da cidade do Conde – PB. Município – CONDE UF: PB: Processo: 
2012-008611/TEC/LO-4298.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 371/2012. Para o Sistema de Abas-
tecimento de Água da cidade de Cajazeiras – PB. Município – CAJAZEIRAS UF: PB: Processo: 
2012-008615/TEC/LO-4299.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 372/2012 para o Sistema de Abas-
tecimento de Água – SAA da cidade de Guarabira. Município - GUARABIRA UF: PB: Processo: 
2012-008616/TEC/LO-4300.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 324/2012 para o Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água – SAA das cidades de João Pessoa/Cabedelo/Bayeux/Várzea Nova (Santa 
Rita) - PB. Município - VÁRIOS UF: PB: Processo: 2012-008618/TEC/LO-4302.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 325/2012 para o Sistema de Abastecimento 
de Água – SAA da cidade de Campina Grande e Outras - PB. Município – CAMPINA GRANDE UF: 
PB: Processo: 2012-008619/TEC/LO-4303.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 321/2012 para o Sistema de Abaste-
cimento de Água – SAA da cidade de Paulista - PB. Município – PAULISTA UF: PB: Processo: 
2012-008686/TEC/LO-4322.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 317/2012 para o Sistema de Abastecimento 
de Água – SAA da cidade de Patos - PB. Município – PATOS UF: PB: Processo: 2012-008687/
TEC/LO-4323.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 373/2012 para o Sistema de Abastecimento 
de Água – SAA da cidade de Mamanguape - PB. Município – MAMANGUAPE UF: PB: Processo: 
2012-008688/TEC/LO-4324.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação n° 318/2012 para o Sistema de Abasteci-
mento de Água – SAA da cidade de Massaranduba - PB. Município – MASSARANDUBA UF: PB: 
Processo: 2012-008693/TEC/LO-4327.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença Prévia para o Sistema de Abastecimento de Água – SAA da cidade de 
Várzea - PB. Município – VÁRZEA UF: PB: Processo: 2012-008702/TEC/LP-1339.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 4731/2012 em João Pessoa, 06 de dezembro de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água 
contemplando a captação em manancial de superfície (Açude Pimenta); Adutora de Água Bruta por 
gravidade (DN 75mm); Estação Elevatória de Água Bruta; Adutora de Água Bruta por recalque (DN 
75mm e 150mm); Estação de Tratamento de Água convencional; Reservatórios Apoiados (20m³) 
e elevado (300m³); Estação Elevatória de Água Tratada; Adutora de água Tratada por Recalque 
(DN 150mm). Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: - SÃO JOSÉ DE CAIANA UF: PB: Processo: 
2012-004688/TEC/LI-1579

RUFFOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – CNPJ/CPF Nº 11.468.293/0001-52 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - AV. 
MONTEIRO LOBATO, ST. 05, QD. 16, LT. 107, TAMBAÚ - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-008654/TEC/LP – 1330.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGABEIRA LTDA – CNPJ Nº 09.062.603/0001-92, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Re-
novação da LO Nº 314/11/PROC. Nº 2010-001349 com de combustíveis em geral, lubrificantes, 
Borrac. Alinhamento. Bai. Anc Prod Alim – AC: 380,0m² - MANGABEIRA – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2012-008608/TEC/LO-4296.

MEI MANUTENÇÃO ELETROMECANICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, com CNPJ Nº 
05.439.330/0001-00, IE: 16.163.494-0, pela qual registra que foram extraviados Talões de Notas 
Fiscais Modelos I de 000.001 a 000.100 utilizados 000.101 a 000.139 não utilizados 000.140 a 
000.150 extraviados 000.151 a 000.200, um Livro de Entrada e um Livro de Inventário Manuscrito. 
Conforme Certidão datada de 11 de Dezembro de 2012.

LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS – CNPJ/CPF Nº 05.102.456/0001-86, torna público qu8e a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 4749/2012 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2012 – Prazo: 30 dias. Para a atividade de: Rea-
lização de Shows Musicais em uma área de 10.000m² na Av. Litorânea Cabedelo – PB. Na(o) – Av. 
Litorânea, S/N – Intermares Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-008292/TEC/AA-1862.

CONSTEL CONSTRUTORA TEIXEIRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.032.039/0001-03, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 4373/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar em área dotada de rede coletora de esgotos. Na(o) – Rua Bom Jesus, Nº 
410, QD. 003 LT 0151 – VARJÃO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-006042/
TEC/LP-1078.

POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.372.084/0012-
63, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 4717/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio de combustíveis em geral: gasolina, álcool, diesel com serviço de 
troca de óleo lubrificante. Na(o) – Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho – Nº 550 – Manaíra – 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-003426/TEC/LO-1124.

POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.372.084/0012-
63, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Alteração nº 4718/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: Para a 
atividade de: Implantação do Piso em Concreto Caixas separadoras, canaletas de drenagem e 
sistema de tratamento de efluentes, remoção de 04 tanques e implantação de 02 tanques tripartidos 
e reforma. Na(o) – Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, Nº 550 – Jardim Oceania Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005801/TEC/LA-0211.

FARMACIA BAIRRO LTDA, CNPJ: 07.984.882/0001-16, Inscrição Estadual: 16.148.446-8, e registra 
que foi extraviado dias atrás, um Talão Mod. 01 (Grande) Nº 02, com Notas Fiscais não preenchidas 
de Nº 00051 a 000100 e outro Talão Série D Mod. 02 (Pequeno) Nº 02 com Notas Fiscais não pre-
enchidas de Nº 00050 a 000100. Conforme Certidão de Ocorrência Policial 157/2012 – DECCOT/
PB datada de 06 de Dezembro de 2012.

MIL MILHAS PNEUS, com CNPJ: 70.117.221/0001-20, IE: 16.103.472-1, pela qual registra que 
foram extraviados Talão – Modelo I Série única 001 a 500, Nota Fiscal Consumidor – Modelo 
II – Série DI – 001 a 1000, Livros Fiscais Entrada – número                                                  I, saída 
número I, apuração número I, inventário número I, ocorrência número I. Conforme Certidão datada 
de 11 de dezembro de 2012.

SOUSA PETROLEO LTDA – CNPJ Nº 09.360.637/0001-63, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Transporte de 
Combustíveis para veículos automotores – Percurso Sousa/Cabedelo/Sousa – 01 veículo – Placa: 
MOJ-5422-PB. Processo: 2012-008537/TEC/AA-1873.

MARCOS LOSADA MOREIRA – CPF Nº 773.653.997-91, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação nº 
729/2004 – Engorda de Camarão Marinho área 10,0ha – LUCENA – PB. Processo: 2012-008462/
TEC/LO-4253.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4502/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a ati-
vidade de: Lavra de Sienito. Referente ao Processo DNPM Nº 846.103/2001. Portaria de Lavra Nº 
347/2006. Na(o) – Fazenda Riacho da Craibeira – Zona Rural Município: PEDRA LAVRADA – UF: 
PB. Processo: 2012-006514/TEC/LO-3715.

BC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.860.094/0001-55, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4423/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 605 dias. Para a 
atividade de: Comércio de combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel e GLP; loja de conveniência. 
Na(o) – Av. Primeiro de Maio Nº 459 – Jaguaribe Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-007579/TEC/LO-3972.

RIVALDO CARNEIRO DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 072.416.404-97, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4720/2012 
em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração de areia 
em tabuleiro com uso de retroescavadeira. Referente ao Processo DNPM Nº 846.012/2010. Na(o) – 
Sítio Estivas – Zona Rural Município: ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2012-002268/TEC/LO-2758.

GLADSTONE CLEMENTINO SALES – CNPJ/CPF Nº 330.171.584-20, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4249/2012 em João Pessoa, 26 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
de areia manual e/ou mecanizada no leito do Rio Mamanguape, referente ao Processo: DPM Nº 
846.135/2009. Na(o) – Leito do Rio  Mamanguape – Zona Rural Município: ALAGOA GRANDE – UF: 
PB. Processo: 2012-002737/TEC/LO-2926.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.365.809/0001-33, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Edificação Multifamiliar com 35 Unidades Habitacionais – AC-2.246,48m² - TIBIRI II – 
BLOCO 5 – SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008545/TEC/LI-1818.

SOGEINVERCA NORDESTE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.365.809/0001-33, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Edificação Multifamiliar com 35 Unidades Habitacionais – AC-2.246,48m² - TIBIRI II – 
BLOCO 4 – SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008546/TEC/LI-1819.

SCHREINER CONSTRUÇÕES E INCOR. LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.554.902/0001-84, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4785/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar com 02 unidades habitacionais. Na(o) – Rua Projetada, 
Nº 52. QD 31, LT 741, LOT. Plano de Vida – TIBIRI Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2012-007800/TEC/LO-4048.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Mais uma tartaruga 
foi encontrada morta 
no litoral paraibano. O 
animal foi encontrado 
na manhã de ontem na 
Praia de Tambaú, em 
João Pessoa, e ao lado 
encontradas uma corda 
e uma rede de pesca, 
caracterizando que a 
tartaruga tenha morrido 
após ficar presa no equi-
pamento de pesca.

A bióloga Rita Mas-
carenhas, da ONG Gua-
jiru, não precisou o sexo 
e a raça do animal, pois 
no local constatou que 
a tartaruga já havia sido 
enterrada pelo pessoal 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa antes da 
chegada de especialistas.

Segundo a bióloga, 
mais de 100 tartarugas 
já morreram neste ano 
no litoral paraibano, 
superando o ano passa-
do que registrou cerca 
de oitenta mortes do 
animal. De acordo com 
a bióloga Rita Mascare-
nhas, 50 por cento das 
mortes são causadas 
por redes, pois os ani-
mais ficam com o equi-
pamento preso ao pes-
coço. 30 por cento são 

provocadas por plásti-
cos e obstrui a respira-
ção do animal e ainda, 
10 por cento das mortes 
são provocadas por tu-
barões que atacam as 
tartarugas.

A maioria dos ani-
mais mortos são do sexo 
feminino e para cons-
cientizar a população, 
lembrou Rita, a ONG 
Guajiru promove pales-
tras em escolas em esta-
belecimentos de ensino, 
junto a surfistas e tam-
bém a pescadores que 
são categorias que estão 
constantemente no mar.

Rita salientou que 
a Polícia Ambiental não 
tem como fiscalizar e 
evitar as mortes de tar-
tarugas, pois não tem 
como agir em alto-mar. 
“Estamos promovemos 
políticas públicas com o 
objetivo de conscientizar 
o pescador sobre a im-
portância da tartagura’, 
lembrou a bióloga. Na 
Paraíba a mais comum é 
a tartaruga verde.

A Ong Guajiru 
mantém um cuidado e 
uma fiscalização cons-
tante no período de 
desovas desses animais 
nas areias das praias 
de Intermares, Bessa e 
Ponta de Campina.

Tartaruga é encontrada 
morta na orla da capital

EM TAMBAÚ

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Municípios 
afetados pela 
estiagem tam-
bém vão receber 
repasse de 
R$ 10 milhões do 
Governo Federal 
para socorrer as 
populações

De janeiro até o dia 8 des-
te mês – semana epidemioló-
gica nº 49 – foram notificados 
11.329 casos de dengue na 
Paraíba. De acordo com o bo-
letim divulgado ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
2.508 casos notificados foram 
descartados, 6.359 classifica-
dos como dengue clássica e 
os demais continuam aguar-
dando encerramento. Dos 223 
municípios paraibanos, 40 
(17,93%) não sinalizaram ne-
nhuma notificação para den-
gue este ano.

Conforme o boletim, no 
período foram notificados 
155 casos graves de dengue, 
sendo 39 casos de febre he-
morrágica da dengue – FHD e 
116 de dengue com complica-
ção – DCC.  Dez casos graves 
evoluíram para óbito.

Preocupada com a conti-
nuidade do combate e preven-
ção à dengue, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) encami-
nhou ofício a todos os municí-
pios solicitando que as ações 
não sejam interrompidas no 
mês de dezembro de 2012 até 
fevereiro de 2013. A gerente 
executiva de Vigilância e Saú-
de, Talita Tavares, explicou 
que nesse período é comum os 
gestores darem férias coletivas 
aos agentes de saúde, por isso 
a preocupação da SES. 

Óbitos 
A SES vem analisando to-

das as investigações dos óbitos 
realizadas pelos municípios e 
orientando que todas as infor-
mações devem ser comparti-
lhadas junto à rede assisten-
cial. A secretaria também está 

Boletim da SES registra 11,3 mil casos
dEnguE

visitando todos os municípios 
com ocorrência dos óbitos e 
discutindo junto à assistência 
e técnicos das Gerências Re-
gionais de Saúde as ações e 
encaminhamentos necessários 
após avaliação de cada óbito. 

“As articulações nos aju-
dam a fortalecer a rede assis-
tencial junto a condução dos 
casos de dengue de acordo com 
a classificação de risco. Uma 
rede assistencial que atende 
o fluxograma de dengue pro-
posto pelo Ministério da Saúde 
colabora com resultados posi-
tivos junto aos indicadores de 
mortalidade da doença”, desta-
cou Talita Tavares. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde também está chamando 
a atenção dos municípios para 
a importância da notificação 
que tem a função de prover 
informações necessárias para 
o planejamento e execução de 
ações individuais e coletivas no 
município. Talita Tavares enfa-
tizou que a Portaria 104/2011 
do Ministério da Saúde tam-
bém determina a necessidade 
da notificação de todos os ca-
sos graves e óbitos ao Centro 
de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde do Es-
tado (Cievs), pelo telefone (83) 
8828-2522 (plantão 24 horas.

Ela informou ainda que a 
qualificação em manejo clínico 
da dengue está programada 
para toda rede assistencial do 
Estado nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2013. O objetivo é 
multiplicar profissionais que 

levem os conhecimentos téc-
nicos da assistência com clas-
sificação de risco aos pacientes 
de acordo com os sinais e sinto-
mas apresentados. 

Todo paciente que apre-
sente doença febril aguda 
com duração de até sete dias, 
acompanhada de pelo menos 
dois dos sintomas como: ce-
faléia, dor retroorbitária, mial-
gias, artralgias, prostração ou 
exantema, associados ou não 
à presença de hemorragias é 
um caso suspeito de dengue e 
deverá ser abordado como tal. 
A notificação deve ser feita pela 
assistência e solicitado exames 
(NS1 ou sorologia) de acordo 
com a data inicial dos sintomas.

Os 40 municípios que 
não sinalizaram nenhuma 
notificação para dengue este 
ano são: Algodão de Jandaíra, 
Amparo, Barra de São Miguel, 
Belém do Brejo do Cruz, Boa 
Ventura, Bom Jesus, Borbo-
rema, Cajazeirinhas, Capim, 
Carrapateira, Coxixola, Curral 
de Cima, Curral Velho,  Frei 
Martinho, Ibiara, Junco do 
Seridó, Livramento, Marca-
ção, Monte Horebe, Mulungu, 
Nova Floresta, Ouro Velho, 
Pedro Régio, Pilões, Puxinanã, 
Riachão do Poço, Riacho de 
Santo Antônio, Santa Helena, 
São Bento de Pombal, São 
Domingos de Pombal, São 
Domingos do Cariri, São José 
da Lagoa Tapada, São José de 
Caiana, São José dos Cordei-
ros, Seridó, Serraria, Sossego, 
Tacima, Triunfo e Umbuzeiro.



Protocolo...: 2012 - 064778
Responsavel.: LA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
OPTICO
CPF/CNPJ....: 015055017/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            825,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 061890
Responsavel.: MARIA DO SOC. VIEIRA M.INOCENCIO
CPF/CNPJ....: 003395603/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            506,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064445
Responsavel.: MARIA LINDOMAR MARTINS DE ARAU
CPF/CNPJ....: 014940653/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,72
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064318
Responsavel.: MARIVALDO MATEUS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010721688/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064274
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064721
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.339,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064722
Responsavel.: SERGIO MURILO TAVARES SOARES 
PINTO
CPF/CNPJ....: 070112826/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            556,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064799
Responsavel.: THAYSA CRISTINA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014082009/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            739,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063786
Responsavel.: UMBERTO ALEXANDRE M DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 436904244-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063888
Responsavel.: VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAG
CPF/CNPJ....: 759438404-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063892
Responsavel.: ODAIR JOSE FERNANDES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 016826321/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064560
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,  12/12/2012
----------------------------------------

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.: ALBERTO MARQUES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ....: 008438669/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.163,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064503
Responsavel.: AMAURY MIRANDA NETO
CPF/CNPJ....: 010084674-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             95,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064304
Responsavel.: ANSELMO AUGUSTO MOREIRA DE 
MOR
CPF/CNPJ....: 012738794-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064301
Responsavel.: ALUISIO DIAS DA COSTA NETO
CPF/CNPJ....: 009184424-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063897
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064351
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064340
Responsavel.: C E C CONTABILIDADE E CONSUL-
TORIA
CPF/CNPJ....: 010509177/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            167,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064163
Responsavel.: DAVID DOS SANTOS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 072381924-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064766
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063562
Responsavel.: HS MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003607654/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064777
Responsavel.: JOSE FAUSTO RODRIGUES DE OLIVE
CPF/CNPJ....: 000146204-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064299
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
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OPHBRAS CIA. BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS 
CNPJ 41.219.148/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da OPHBRAS Cia. Brasileira de Produtos Oftálmicos, CNPJ 41.219.148/0001-
07, convoca seus acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se as 
08h00min, do dia 27/12//2012, na sede da Empresa, situada na Rua das Lagoas, Nº 197, Distrito 
Industrial, João Pessoa, (PB), CEP 58082-040, para deliberarem sobre as Demonstrações Finan-
ceiras do exercício social de 2011. João Ronaldo Lemos Sarmento (DIRETOR PRESIDENTE).

CBILOG – CABO BRANCO IND. E LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF No 14.477.292/0001-62. Torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 4747/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 - Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Edificação Comercial (Centro Logístico). Na(o) – BR 101 – Km 13 Município: Alhandra - UF: PB. 
PROCESSO: 2012-008149/TEC/LI-1769.

R E A ARAUJO CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA -ME – CNPJ/CPF No 14.856.600/0001-60 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4569/2012 em João Pessoa, 26 de novembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA FREI AFONSO - QD. 103 
LT. 58 - JAGUARIBE - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008188/TEC/LO – 4171.

VERONA INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF No 12.037.049/0001-06, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação, para a 
atividade de: Confecção têxtil corte e costura de artigos diversos (cama, mesa e cortinas), situado 
à RUA ANTÔNIA GOMES DA SILVEIRA Nº 34 – Cristo Redentor, João Pessoa/PB. Processo: 
2012-008340/TEC/LO-4216

A Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A., CNPJ 14.029.911/0001-56, torna público que 
requereu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
a Licença Prévia para implantação da Linha de Transmissão, em 500kV, Ceará Mirim II - Campina 
Grande III, a qual deverá ser implantada entre os municípios de Ceará-Mirim – RN e Campina 
Grande – 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

CPF/CNPJ....: 022430174-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064446
Responsavel.: L P A CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            177,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063946
Responsavel.: MARIA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 027711574-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            405,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064896
Responsavel.: NORDE ONDAS DO ATLANTICO ADM D
CPF/CNPJ....: 014055853/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064993
Responsavel.: VANESSA DANTAS FERNANDES
CPF/CNPJ....: 094702184-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            113,52
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 062649
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 juridi cas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de  Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

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

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALANNA MARIA DE ALMEIDA NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 084672824-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.738,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063938
Responsavel.: BENJAMIM FORTES CASTELO BRAN-
CO NETO
CPF/CNPJ....: 893667004-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.251,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064843
Responsavel.: DANIEL RODRIGUES DE LACEDRA 
NUNES
CPF/CNPJ....: 011362754/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,70
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063912
Responsavel.: FARMACIA NEUZA COMERCIO VA-
REJISTA D
CPF/CNPJ....: 014152579/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            348,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063413
Responsavel.: HOTEL CAICARA S/A
CPF/CNPJ....: 008603680/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,72
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063443
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NOVA. 

FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 035/2012, Pregão Presencial nº. 010/2012. 
DOTAÇÃO: 14.000.14.001.20.606.4007.3010.1057-44.90.52.00.. VIGÊNCIA: do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa CNH LATIN AMERICA LTDA – CNPJ: 
60.850.617/0001-28– CT N°. 036/2012 – 07/12/2012 - R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Monteiro - PB, 07 de dezembro de 2012.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP No 00005/2012.

OBJETO: Execução da Ação de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA de conformidade ao 
TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 56/09 – ações inseridas no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, consoante o Processo nº 25100.043.536/2009-69 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/
FUNASA/PMA/PB. PROPOSTAS CLASSIFICADAS: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI – ME – R$ 500.201,66 / ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA– ME – R$ 523.707,46 / 
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA– EPP – R$ 525.806,73 / IBIÚNA EMPREENDIMEN-
TOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 525.498,51 e CEDRO ENGENHARIA LTDA – R$ 525.806,73. 
PROPOSTA DESCLASSIFICADA: SETA CONSTRUÇÕES LTDA – ME - R$ 899.728,82; Razão: 
Apresentou valor superior ao estimado pelo ORC que é de R$ 525.806,73, conforme preceitua o 
referido Edital de Tomada de Preços 05/2012 e seus elementos constitutivos.Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interessados no Prédio Sede 
da Prefeitura Municipal de Alagoinha, Sala da CPL, à Rua João Pequeno, 39 - Centro – Alagoinha, 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Alagoinha - PB, 07 de dezembro de 2012.

MARIA JOSÉ BARBOSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE ALICITAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO No 00028/2012.
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 00002/2012.
HOMOLOGO o presente Processo Licitatório de acordo com o parecer da COMISSÃO PERMANEN-
TE DE LICITACÃO, contida na ATA de 11 de dezembro de 2012 – PROCESSO LICITATÓRIO de nº. 
00028/2012 – DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 00002/2012, como também parecer do Procurador 
Jurídico do Município, que consta em fls. no presente processo licitatório, e ADJUDICO os licitantes: 
AVANI DA CUNHA SOARES, inscrita no CPF do MF sob nº. 977.163.674-04 e ALUIZIO URSULINO 
DOS SANTOS inscrito no CPF do MF sob nº. 162.260.384-20 com o objetivo da contratação de 
Carro Pipa, com capacidade de 7 (sete) m³ de água, com o mínimo de 02 viagens por dia, num 
percurso de 30 (trinta) km (ida), num total de 52 viagens, por mês, transportando e distribuindo nas 
seguintes localidades: LAGOA DE BARRO; QUEIMADAS; OLHO D’ÁGUA DO CUNHA; CHÃ DA 
PIA; LAGOA DO JOGO E SÃO BENTO; MUQÚEM; MAZAGÃO; SANTANA; LADEIRA VERMELHA; 
TANQUE COMPRIDO; CASA DE PEDRA E MANGABINHA – ZONA RURAL – AREIA/PB, por um 
período de 03 (três) meses.
O valor total da Contratação é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Areia/PB, 11 de Dezembro de 2012.

Ademar Paulino de Lima
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO No 00028/2012.
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 00002/2012.

 O Prefeito Constitucional do Município de AREIA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações 
posteriores, autoriza à DISPENSA de Licitação e de acordo com a ATA da Comissão Permanente 
de Licitação de 11/12/2012 e com base no Parecer Jurídico deste município.

RESOLVE ratificar os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 00002/2012 
com os licitantes: AVANI DA CUNHA SOARES, inscrita no CPF do MF sob nº. 977.163.674-04 e 
ALUIZIO URSULINO DOS SANTOS inscrito no CPF do MF sob nº. 162.260.384-20 com o objetivo 
da contratação de  Carro Pipa, com capacidade de 7 (sete) m³ de água, com o mínimo de 02 viagens 
por dia, num percurso de 30 (trinta) km (ida), num total de 52 viagens, por mês, transportando e 
distribuindo nas seguintes localidades: LAGOA DE BARRO; QUEIMADAS; OLHO D’ÁGUA DO 
CUNHA; CHÃ DA PIA; LAGOA DO JOGO E SÃO BENTO; MUQÚEM; MAZAGÃO; SANTANA; 
LADEIRA VERMELHA; TANQUE COMPRIDO; CASA DE PEDRA E MANGABINHA – ZONA RURAL 
– AREIA/PB, por um período de 03 (três) meses.

O valor total da Contratação é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Areia/PB, 11 de Dezembro de 2012.

Ademar Paulino de Lima
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 018/2012 – SRP - REPUBLICAÇÃO 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 018/2012, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Veiculo 
Automotor Zero Km, tipo passeio, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
desta Municipalidade. Data da abertura: 24 de Dezembro de 2012, às 09h00min (horário local). 
Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do 
Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta 
Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou pelo 
email: monteiro.licitacao@gmail.com. Outras informações pelo telefone 3351-1500 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 11 de Dezembro de 2012.

Erinaldo Araújo Sousa
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FEMAR FUTEBOL CLUBE

A presidente do Femar Futebol Clube no uso de suas atribuições e em conformidade com o 
Estatuto do Clube, em seu artigo oitavo, parágrafo primeiro, combinado com o artigo nono, letra a e 
ainda artigo 10, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos para uma Assembléia 
Geral para eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal que será realizada no dia 11 de janeiro 
de 2013, a partir das 20 horas em primeira convocação, por maioria simples de voto, e em segunda 
convocação, meia hora após o horário estabelecido para a primeira, por qualquer número de votos.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2012

DAYANE BATISTA XAVIER
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 010-2012

PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2012
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as 

atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo rela-
cionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de Nº 010-2012, vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 035/2012 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUI-
SIÇÃO DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NOVO - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data 
de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 07 de Dezembro de 2012 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
14.000.14.001.20.606.4007.3010.1057-44.90.52.00. EMPRESA VENCEDORA: CNH LATIN 
AMERICA LTDA – CNPJ: 60.850.617/0001-28, com o valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos 
e cinqüenta mil reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 07 de dezembro de 2012. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No 010/2012-SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2012 - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO: 035/2012 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE TRATOR 
RETROESCAVADEIRA NOVA, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de 
adjudicação, em favor da seguinte empresa: CNH LATIN AMERICA LTDA – CNPJ: 60.850.617/0001-
28, conforme termo de homologação em anexo ao processo, perfazendo um valor total de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja 
lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 07 de Dezembro de 2012. 

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contratos no 00084/2012 e 00085/2012.
Objeto: Contratação de Carro Pipa, com capacidade de 7 (sete) m³ de água, com o mínimo 

de 02 viagens por dia, num percurso de 30 (trinta) km (ida), num total de 52 viagens, por mês, 
transportando e distribuindo nas seguintes localidades: LAGOA DE BARRO; QUEIMADAS; OLHO 
D’ÁGUA DO CUNHA; CHÃ DA PIA; LAGOA DO JOGO E SÃO BENTO; MUQÚEM; MAZAGÃO; 
SANTANA; LADEIRA VERMELHA; TANQUE COMPRIDO; CASA DE PEDRA E MANGABINHA – 
ZONA RURAL – AREIA/PB, por um período de 03 (três) meses.

Partes: Prefeitura Municipal de Areia e AVANI DA CUNHA SOARES - CPF Nº. 977.163.674-04 
e ALUIZIO URSULINO DOS SANTOS - CPF Nº. 162.260.384-20.

Processo: 00028/2012 – Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00002/2012, em consonância 
com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Dotação Orçamentária: Orçamento de 2012 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS/SECRETARIA 
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEIE/CONVÊNIO Nº. 115/2012 - 0208 - Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio Ambiente – 20.122.2009.1058 - Elemento de Despesa - 33903600 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Vigência: de 11/12/2012 até 11/03/2013.
Valor Total dos Contratos: 
AVANI DA CUNHA SOARES - R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
ALUIZIO URSULINO DOS SANTOS - R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Data da Assinatura: 10/12/2012.

Areia, 11 de Dezembro de 2012.

Augusto César Santos de Lemos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2013

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao 
princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR 
os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural e/ou empreendem, a qualquer 
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos 
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento da 
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2013, devida por força do que 
estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu 
recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2013, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento 
da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural 
em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 
de dezembro de 1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Reco-
lhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente à 
Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, localizada na Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, 
320, Jaguaribe, João Pessoa – PB, ou onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do 
vencimento, podendo optar, ainda, pela retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.
canaldoprodutor.com.br . Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança 
da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, 
por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte 
na sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser 
enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é 
composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais 
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

João Pessoa, 11 de dezembro de 2012.

Kátia Regina de Abreu
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº 036/2012 - Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção, CNPJ nº 
01.612.635/0001-02 - Contratada: Helder de Lima Viana CNPJ 12.791.800/0001-57, Objeto:  Con-
tratação de uma empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de próteses 
dentárias, conforme portarias e projeto básico, conforme projeto básico, Total contratado: o valor 
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Referente aos itens: de 1 a 4, Recursos: Governo Federal, 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Portaria 211 de 13/05/2012 e Portaria 1.110 de 
28/05/2012. Vigência: Será de 01 (um) ano da assinatura do contrato e ordem de serviço. Dotação Or-
çamentária  Classificação: 02.080 - Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, 02080.10.122.0500.2023 
- Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, 3390.39.0000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa 
Jurídica, Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Helder de Lima Viana CNPJ 
12.791.800/0001-57, Data da Assinatura: 10 de dezembro de 2012.

Assunção-PB, 10 de dezembro de 2012.
Luiz Waldvogel de O. Santos  - Prefeito

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

REGISTRO CGE Nº. 12-02241-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 018/2012, do tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços sistemáticos e continu-
ados de engenharia para extensões de redes de distribuição de água, preparação das valas para a 
execução de ramais prediais de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em adu-
toras, redes de distribuição e ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica e em 
paralelepípedos e outros serviços afins na cidade de GUARABIRA, pertencente à Gerência Regional 
do Brejo, no Estado da Paraíba. Abertura: 14/01/2013 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter 
informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

         João Pessoa, 10 de dezembro de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

 
 

NOTA 
 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL – ROBERTO 
FLÁVIO GUEDES BARBOSA, LEVA AO CONHECIMENTO DE TODOS, QUE PRORROGOU ATÉ O DIA 
14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DAS 08h00m AS 12h00m, NA SEDE DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL, O PERÍODO PARA RESTITUIR AOS CANDIDATOS DEVIDAMENTE INSCRITOS NO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM – EDITAL 2009, O VALOR DESEMBOLSADO A TÍTULO 
DE INSCRIÇÃO NO ALUDIDO CERTAME, TENDO EM VISTA O FATO DE QUE O MESMO FOI 
REVOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 
SENDO ASSIM, INFORMA QUE AS PESSOAS QUE TIVEREM INTERESSE NO RESSARCIMENTO DO 
VALOR PAGO A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO ALUDIDO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, DEVERÁ 
COMPARECER NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATÉ O DIA 14 DO MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2012, MUNIDO DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS.  
 

ROBERTO FLÁVIO GUEDES BARBOSA 
PREFEITO DE BELEM 

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N283/2012
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 20/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de viatura auto plataforma aérea com torre d água de combate 
a incêndio, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba - CBMPB, 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 -7399/2012
Publicado no D.O e no J.A  REG. CGE Nº - 12-01269-2
Publicar no D.O e no J.A por incorreção REG. CGE N° - 7399/2012

João pessoa, 11 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 N320/2012
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 28/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, destinado 
aos Diversos Órgão e Entidades da Administração Pública, 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 - 12-01587-6
João pessoa, 11 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:00 horas do dia 27 
de Dezembro de 2012, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3544-1041.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 10 de Dezembro de 2012
LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, torna público a quem interessar possa a 

REVOGAÇÃO de todos os atos da licitação, modalidade Pregão Presencial de n° 00016/2012, ob-
jetivando  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO EM CARGOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, sessão realizada no dia 09 de novembro do ano 
em curso. Com base no art. 49 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  

Marizópolis - PB, 05 de dezembro de 2012
JOSÉ VIERA DA SILVA  - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de veículo, de acordo com o Processo Administrativo 
nº 046/2012 e Tomada de Preços nº 018/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
CONTRATADO: COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ Nº 

10.754.828/0001-99. 
OBJETO: Aquisição de um veiculo zero km, destinados a Secretaria de Educação.   
VALOR GLOBAL: R$ 23.560,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Santana dos Garrotes - PB, 11 de Dezembro de 2012.
JOSÉ ALENCAR LIMA  -  Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2012

OBJETO: Contratação de instituição de ensino para realizar atividades presenciais de capaci-
tação continuada e treinamento de profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
destinada a ações do projeto pacto da educação do município. Data de abertura: às 08:30 horas 
do dia 27 de Dezembro de 2012. Edital e informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, 
s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 11 de Dezembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 57/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município de São Domingos/PB. Data de 
abertura: às 09:30 horas do dia 27 de Dezembro de 2012. Edital e informações na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 11 de Dezembro de 2012.
EUDES LEITE SÁ JUNIOR.

Pregoeiro.
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