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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,074 (compra) R$ 2,075 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,000 (compra) R$ 2,140 (venda)
EURO   R$ 2,705 (compra) R$ 2,708  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

04h00

16h17

2.5m

2.6m

baixa 10h02 0.2m

l Cabo Branco abre hoje a exposição “Divindades” do artista Luiz Barroso

l Livro O Senhor do Tempo, de Rogério Câmara, será lançado sábado em JP 

l Festival da Escola de Dança do Theatro Santa Roza começa amanhã

l UEPB inscreve até amanhã para Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental

Ano CXIX
Número 273

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Ricardo propõe e AL aprova 
redução de taxas do Detran

O projeto de lei de autoria 
do governador Ricardo Couti-
nho prevê redução de 40% no 
valor das taxas, para quem tem 
acima de 65 anos, e 80% na 
taxa de habilitação para condu-
zir ciclomotores.  Página 14

58% do PIB concentrado em 
cinco municípios paraibanos

DESIgUALDADE

Página 17

Prorrogadas as 
inscrições de 
pós-graduação 
para professores

Página 4

Acusados de 
matar Raimundo 
Asfora vão a juri 
hoje em Campina

Página  16

Senado aprova 
projeto que 
endurece ainda 
mais a Lei Seca

Página  19

Operação “Boas Festas” terá 2 mil policiais Página 13

Espetáculo Aurora Boreal 
está em cartaz hoje no 
Teatro Piollin  Página 8
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FOTO: Maxson Airton

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

A Justiça, através de limi-
nar, garantiu ao Governo do Es-
tado manter os contratos com 
as cooperativas. Página 25

Justiça mantém 
contratos com 
cooperativ as 
médicas na PB

SAúDE PúblicA

baixa 22h30 0.0m

Advogado Maurício 
de Figueiredo fala 
sobre assédio moral 
no local de trabalho

Entrevista

PÁgINA 3

O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem 
o Centro de Referência Fátima Lopes Página 9

Centro da Mulher atenderá 
vítimas de violência em CG

Cem anos
do mestre Luiz Gonzaga
A União circula hoje com um caderno especial 
sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga e um pôster 
em homenagem aos 100 anos de nascimento do 
eterno Rei do Baião.



 A quem interessa o Ministério 
Público de mãos atadas? É com esta per-
gunta (e com uma resposta na ponta da 
língua: “À sociedade brasileira é que não 
é!”) que promotores e procuradores vão 
percorrer todos os Estados do país para 
pressionar contra a aprovação da pro-
posta que impede o Ministério Público 
de investigar crimes. A proposta muda 
a Constituição para permitir que apenas 
policiais civis e federais participem de 
investigações.

É de não se acreditar que questões 
como esta consigam tramitar no Con-
gresso Nacional, justamente no momen-
to em que o país a cada dia se escanda-
liza mais com  denúncias de formação 
de quadrilhas que, em sequência, vêm 
sendo montadas para desviar recursos 
públicos. É coincidência intimidadora 
contra o Ministério Público, frequente-
mente apontado como algoz dos políti-
cos corruptos que estão sendo conde-
nados à prisão pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Conhecida como PEC da Impunida-
de, essa tentativa de impedir que pro-
motores e procuradores possam investi-
gar crimes é uma indecência legislativa 
que só pode merecer o repúdio da opi-
nião pública. Aprová-la é colocar o Brasil 
na contramão da história e soa contrário 
aos interesses da sociedade. Num país 
em que os índices de criminalidade são 

altíssimos, com a indiscutível e estarre-
cedora contribuição de sua elite política 
e administrativa, o único caminho mora-
lizador é fortalecer ainda mais as insti-
tuições fiscalizadoras.

Para não se cometer injustiças, res-
salte-se que tanto no Senado quanto na 
Câmara há representantes que não com-
pactuam com esta PEC da Impunidade. 
Alguns deles participaram na terça-feira 
passada do lançamento da campanha 
“Brasil Contra a Impunidade”. 

O senador Pedro Taques é um dos 
exemplos que se pode citar.  Ao parti-
cipar do lançamento da campanha, ob-
servou que em países como EUA, Itália, 
Chile, Alemanha e Portugal, é clara a 
possibilidade de que o ministério pú-
blico pratique, diretamente, atos de in-
vestigação. E acentuou que no Brasil o 
trabalho conjunto do MP com a Polícia 
Federal resultou em operações de gran-
de repercussão como Anaconda, Satia-
graha, Monte Carlo e o Mensalão.

A campanha “Brasil contra a impunida-
de: não à PEC 37” é organizada em conjunto 
pelo Conselho Nacional de Procuradores-
-Gerais, Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público, Associação Nacional 
dos Procuradores da República, Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho, 
Associação Nacional do Ministério Público 
Militar e Associação do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios.

Raymundo Asfora era uma espécie 
de defensor público por conta própria. 
Quando um pobre não tinha advogado, em 
vez de recorrer a um advogado de ofício, 
recorria a Raymundo Asfora. No Carnaval 
ele era sobrecarregado com a tarefa de ti-
rar bêbados pobres da cadeia. No Natal, as 
mulheres humildes que não recebiam sua 
pensão alimentícia procuravam Raymundo 
Asfora. Ele resolvia, às vezes até aconse-
lhando os ex-maridos inadimplentes e 
ciumentos. As partes sempre chegavam a 
um acordo quando Raymundo Asfora era 
advogado de uma delas, diante do peso do 
nome do tribunusplebis.

Hoje, ele vai a júri sem advogado. Não 
pode advogar em causa própria, pois está 
impedido pelo silêncio da morte. Estará 
sentado no banco das vítimas, pois, há 
vinte e cinco anos, foi assassinado em cir-
cunstâncias até agora misteriosas. A justiça 
da Paraíba admitiu a tese de assassinato 
e mandou para o banco dos réus algu-
mas pessoas que foram da intimidade do 
tribuno. Mas há quem queira também que 
Raymundo Asfora se sente entre os réus, 
acusado de ter matado a si próprio. Será 
um réu sem advogado, pois o silêncio da 
morte alcançou também o grande causídi-
co Geraldo Beltrão, seu defensor.

Geraldo Beltrão foi designado pela 
OAB para defender a causa Asfora. E o 
aceite da justiça da tese de assassinato, 
em contraposição à tese suicidista, se 
deveu muito à qualificação profissional de 
Geraldo Beltrão, que, além de advogado, 
foi por muitos anos professor de física. Ele 
provou, por A mais B mais C, baseado nos 
seus conhecimentos de física e de mate-
mática, que Raymundo Asfora não podia, 
mecanicamente, ter disparado seu revólver 
– um Magnum 357 – contra sua cabeça, 
obedecidos aqueles ângulos da geometria 
da morte que a perícia policial constatou.

A defesa da vítima e da sociedade 
estará tão somente a cargo do Ministério 
Público. Depois da queda dos muros da 
ditadura militar de 1964/1988, o Minis-
tério Público tem surpreendido a cena 
jurídica nacional. Os muros caíram e o 
MP pôde adentrar os arquivos secretos. 
É conveniente lembrar que Raymundo 
Asfora morreu às vésperas da Consti-
tuinte de 1988 – marco do fim do regime 
de exceção –, portanto, na vigência do 
poder castrense. Ninguém se lembrou 
de catalogar sua morte entre os crimes 
da tirania que não poupava ninguém, até 
mesmo os tribunos eleitos pelo povo, 
eleitos do povo.

Editorial

Um
Crônica familiar

Não à PEC da impunidade

Geometria da morte

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Como é que puderam deixar uma tristeza tão grande nas coisas 
mais simples que vocês tocaram?.”    

Geraldo Beltrão provou, baseado na física, que Asfora não 
podia ter disparado contra sua cabeça.”
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Campina deve encenar hoje o 
julgamento dos matadores de 
Raymundo Asfora. A cidade e 
um pedaço da lua sabem que o 
tribuno saiu de cena por conta 
própria há 26 anos. Tentou 
buscar a paz que ainda não 
conseguiu. Mas tem sempre 
um promotor em busca dos 15 
minutos de fama, de que falou 
Andy Warhol,  ou um aprendiz 
de Truman Capote querendo re-
editar a “Sangue Frio”. É lamen-
tável! A  própria família sabe 
que foi suicídio, mas cala. Mas a 
tese diferente nasceu na época, 
porque tinha motivação. Afinal, 
a seguradora não paga o prêmio 
de morte por suicídio. 

Finalmente, saiu a regula-
mentação do parcelamento 
de débitos previdenciários 
dos Estados e dos Municí-
pios junto à Fazenda Nacio-
nal. Foi publicada no DOU  de 
ontem. O texto manteve a 
mesma orientação prevista 
na Medida Provisória.

N e m  t o d o s  p a r l a m e n t a r e s 
p a r a i b a n o s  v o t a m   f a v o r á -
ve i s  à  d e r r u b a d a  d o  ve t o  d a 
P r e s i d ê n c i a  d a  R e p ú b l i c a , 
q u e s t ã o  d o s  r o y a l t i e s  d o 
p e t r ó l e o .  A l g u n s  s e g u e m 
a  o r i e n t a ç ã o  d o  P l a n a l t o , 
c o m o  o  d e p u t a d o  f e d e r a l 
L u i z  C o u t o .

Não obstante ter feito o 
prefeito da maior cidade da 
Paraíba – João Pessoa, o PT 
continua devendo uma per-
formance melhor nas urnas, 
no que tange a eleição para 
vereador. Fez dois em João 
Pessoa, nenhum em Bayeux e 
Santa Rita.

CASO ASFORA

REGULAMENTADA

DIVERGIRAM SOFRÍVEL

CONTINUANDO...

UNIÃO

Os rumores eram fortíssimos 
ontem, indicando que o profes-
sor Andrade, o segundo coloca-
do na lista tríplice do pleito para 
reitor da UEPB, seria o indicado 
ao cargo pelo governador Ricar-
do Coutinho. Por enquanto, fica 
a expectativa de como  a comu-
nidade acadêmica receberá a 
indicação.
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Mais do que a sala, é o quarto que 
bem mais se ressente da presença do 
rapaz (ou da moça) que sai de casa.  Mais 
do que a cadeira vazia, é a cama desocu-
pada que bem mais infunde tristeza a um 
pai cujo filho (ou filha) se casou. Ima-
ginem agora um cara que já casou dois 
filhos e duas filhas, e que nesta quinta-
-feira casa no civil a única até então 
solteira! Esse cara sou eu. 

O cara que sempre pensou nos filhos 
em casa toda hora, que contava os segun-
dos quando eles saíam à noite e havia de-
mora, que estava o tempo todo querendo 
vê-los reunidos, porque não sabia viver 
sem eles por perto. Esse cara era eu. 

Sim, como na canção do Roberto, eu 
pegava os meus filhos pelo braço, esbar-
rava em quem fosse que interrompesse 
seus passos, estava ao seu lado para o 
que desse e viesse, queria ser o herói 
esperado por eles. Por cada um, encarava 
o perigo. Queria ser o seu melhor amigo. 

Sim, eu amava as minhas crianças do 
meu jeito, gostava de deitá-las em meu 
peito, acariciava seus cabelos, contava 
histórias, cantava cantigas de ninar. E de 
manhã acordava feliz. Com um sorriso 
feliz. Esse cara era eu. 

Não sei se era o cara certo para eles, 
mas sei que procurava fazê-los felizes, 
porque os adorava tê-los sempre junto 
a mim. E sempre os esperava (na saída 
da escola) sorrindo, abrindo a porta do 
carro quando eles vinham vindo. Esse 
cara era eu.

Aos poucos, contudo, anos após 

anos,  com os sucessivos casamentos, tive 
que lidar com cadeiras vazias e camas 
desocupadas, sem mais acordar no meio 
da noite para dizer a todos os filhos o 
quanto os amava por estarem a todo mo-
mento comigo. Esse cara agora sou eu. 

Um cara que sente a falta dos filhos 
em casa e que deles reclama: “Como é 
que puderam deixar tantas cadeiras va-
zias, tantas camas desocupadas e (valei-
-me, meu santo Antônio Carlos Jobim!) 
uma tristeza tão grande nas coisas mais 
simples que vocês tocaram?”

Assim como na canção do Jobim (e 
da Duran), a nossa casa, meus filhos, já 
estava tão acostumada guardando vocês, 
que até as flores na varanda sorriam, 
cantavam, por causa de vocês. Hoje vo-
cês estão vendo só do jeito que eu fiquei 
e tudo ficou...

Ainda bem que, desta vez, a cadeira 
restante não ficará de pronto vazia e a 
derradeira cama não estará logo desocu-
pada. Por isso não digo que esta quinta-
-feira seja mais um dia de tristeza que 
para mim chegou. Mas que a casa deste 
cara nunca mais será a mesma, será não.

Um beijo, Isabel. Que você e José 
Neto sejam felizes para sempre! E que 
seja bem-vindo o pequeno Lucas, já a 
caminho, quando vier!  A minha casa e 
de Goreti será sempre sua, Béba, como 
continua a ser dos seus quatro irmãos, 
duas cunhadas, dois cunhados e (ufa!) 
seis sobrinhos. Só não desejo a José 
Neto terminar lá pra frente um cara 
como eu... 

Por s inal ,  se todos os 
parlamentares nordesti-
nos votassem unidos em 
questões do interesse 
da região,  como estão 
unidos na derrubada do 
veto dos royalt ies,  a  s i-
tuação seria  outra bem 
melhor.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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O principal acusado de matar  Raymundo Asfora, o fotografo Marcelo Marcos, al-
moçava com este colunista na “Cantina do Manoel”, acertando detalhes de uma 
ida à noite à Granja Uirapuru, e o corpo do tribuno já estava lá inerte, sendo des-
coberto horas depois, para comoção da cidade. Detalhe: Marcelo tinha acabado 
de chegar  João Pessoa. Na época, eu, colunista do extinto Diário da Borborema, 
lancei o desafio: se provarem que foi Marcelo  o assassino  eu tiro a pena por ele.



Maurício de Figueredo
Advogado

Vexame e humilhação 
são crimes de assédio

Muitas vezes
o assédio moral 
é confundido 
com decisões 
que dizem 
respeito 
à organização

O

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

Neide Donato
neidedonato@gmail.com

O que é assédio moral do 
ponto de vista jurídico?

O assédio moral é uma nova 
espécie de abuso praticado no am-
biente de trabalho do ofendido, 
sendo que o agente é sempre o em-
pregador ou um colega de trabalho 
que atue como superior hierárqui-
co da vítima. Do ponto de vista ju-
rídico pode ser caracterizado como 
o conjunto de práticas abusivas, 
de qualquer natureza, exercido de 
forma constante durante um deter-
minado período, em decorrência 
de uma relação de trabalho, e que 
resulte no vexame, humilhação ou 
constrangimento de uma ou mais 
vítimas, por meio de ofensa a seus 
direitos fundamentais, podendo 
resultar em danos morais, físicos e 
psíquicos.

Muitas das vezes o assédio mo-
ral é confundido com decisões que 
dizem respeito à organização do 
trabalho, por exemplo, as transfe-
rências e mudanças de função es-
tipuladas no contrato de trabalho. 
Muitos desses contratos contém 
cláusulas estipulando metas a se-
rem atingidas, mantendo-se uma 
pressão constante sobre os em-
pregados, independentemente das 
consequências para a sua saúde.

Existem situações que, apesar 
de danosas, não acarretam as gra-
víssimas consequências advindas 
do assédio moral. Nada obstante, 
muitas dessas situações podem se 
agravar de tal forma que venham 
a configurar assédio. Entre elas há 
o estresse profissional advindo de 
exigências impostas a um determi-
nado empregado, ou a vários, por 
um chefe que, por exemplo, embo-
ra reconheça que esteja submeten-
do seu subordinado a forte pressão, 
ache que tal se justificaria por idên-
tica ou maior exigência dele cobra-
da por seus superiores.

O alto grau de competitivida-
de que rege as atuais relações de 
trabalho pode acarretar uma bus-
ca para a eficiência de resultados, 
razão pela qual há uma linha mui-
to tênue entre a caracterização de 
uma cobrança de resultados (ine-
rente ao mercado de trabalho mo-
derno) e a configuração do assédio 
moral.

Como o funcionário pode 
identificar?

Para a configuração do assédio 
moral é necessária a exposição do 
trabalhador a situações humilhan-
tes de forma contínua e prolongada 
sempre relacionadas ao trabalho 
desempenhado.

A relação de trabalho pode 
determinar que um chefe de deter-
minada equipe esteja investido de 
uma autoridade e domínio sobre 
os demais membros. Contudo, este 
“poder” não pode invadir a esfera 
íntima do trabalhador de forma a 
expor publicamente este funcioná-
rios a situações de vexame público.

Infelizmente o ordenamento 
pátrio não conta com uma legisla-
ção específica sobre assédio moral 
no âmbito da relação de emprego 
e a partir do seu conceito, afloram 
como elementos caracterizadores 
do instituto, de acordo com Maria 
Aparecida Alckmin: a) identificação 
dos sujeitos; b) conduta, comporta-
mento e atos atentatórios aos direi-
tos da personalidade; c) reiteração 
e sistematização ; d) consciência do 
agente (assédio moral na relação 
de emprego. Curitiba: Juruá, p. 41).

Nota-se, portanto, que a rei-
teração da prática do ato danoso é 
requisito essencial para a configu-
ração do assédio moral. Nada obs-
tante, a prática de um único ato da-
noso ao trabalhador, apesar de não 
caracterizar o assédio pode confi-

gurar dano moral e gerar direito à 
indenização quando presentes os 
requisitos de sua configuração. 

No caso de estar sendo víti-
ma como proceder?

O primeiro passo deve ser o 
diálogo. Às vezes o próprio agente 
que está assediando pode não ter a 
noção de a sua conduta está acarre-
tando um abalo emocional naquele 
funcionário e alterar a sua postura. 
Porém, caso a prática do ato seja in-
tencional e deliberada, o caminho é 
relatar os acontecimentos ao supe-
rior hierárquico do agressor e caso 
a situação não se resolva, a vítima 
deve procurar um advogado e rela-
tar todos os acontecimentos, sendo 
que neste caso a ação judicial pode 
ser a alternativa definitiva em bus-
ca da cessação da situação cons-
trangedora e humilhante e também 
como forma de se buscar uma repa-
ração em razão do dano sofrido.

Esses casos estão aumen-
tando?

As notícias veiculadas de-
monstram que a prática do assédio 
moral vem sendo combatida pelo 
Poder Judiciário. É bem provável 
que a prática já venha ocorrendo 
há muito tempo e o que parece é 
que os trabalhadores estão cada 
vez mais cientes de seus direitos 
e garantias fundamentais e têm 
procurado, com maior frequência 
a Justiça do Trabalho que tem sido 
firme e enérgica no combate a esta 
prática danosa.  

Qual o valor médio da indeni-
zação em caso de condenação do 
agressor?

O arbitramento do valor da in-
denização é um grande desafio para 
o Magistrado do Trabalho, pois tra-
ta-se de um exercício que requer 

ponderação, perspicácia e equilí-
brio. Não adianta você estabelecer 
um valor exorbitante de indeniza-
ção para uma pequena empresa, 
pois o caráter punitivo e pedagógi-
co da indenização não será alcan-
çado, pois provavelmente aquele 
empresário terá que fechar as suas 
portas para honrar a condenação 
que foi imposta. Por outro lado, 
não adianta você estabelecer um 
valor irrisório para uma multina-
cional, pois tal situação não inibirá 
a conduta do agente. 

Recentemente foi veiculada 
notícia de que uma empresa de 
Mato Grosso do Sul foi condenada 
a pagar R$ 500 mil pela prática de 
assédio moral, pois estava expon-
do os seus funcionários à situações 
humilhantes, como por exemplo, 
obrigar os funcionários que não 
atingissem metas a vestir fantasias 
e trabalhar em setores onde as co-
missões seriam menores. Neste 
caso, mesmo em se tratando de 
Ação Civil Pública, movida pelo 
MPT, o valor da indenização pare-
ce elevado e desproporcional ao 
dano sofrido pelos funcionários, 
nada obstante a perda de comis-
sões, esta deve ser reparada em 
razão do dano material sofrido. 
Em outro caso, o Tribunal Supe-
rior do Trabalho deu provimento 
ao recurso de um ex-funcionário 
de banco para aumentar de R$ 
20 mil para R$ 100 mil o valor 
da indenização em razão de assé-
dio sofrido pela funcionária que 
era constantemente pressiona-
da para cumprir metas, inclusive 
com palavras e piadas de baixo 
calão. Também neste caso, apesar 

da condição econômica do réu, o 
valor da indenização parece eleva-
do para o dano sofrido. Por outro 
lado, o próprio TST manteve a con-
denação de uma empresa automo-
bilística em R$ 15 mil em razão do 
assédio moral sofrido pelo empre-
gado que conseguiu provar o assé-
dio moral no ambiente de trabalho, 
em razão da restrição ao uso de 
banheiro, do tratamento descortês 
do empregado líder com relação 
a seus subordinados e da pressão 
pela busca de resultados.           

Não há, portanto, um critério 
fixo para se estabelecer o valor do 
dano quando reconhecido o assé-
dio moral, cabendo ao magistrado 
agir com prudência, sabedoria e 
principalmente equilíbrio emocio-
nal, pois sua decisão pode causar a 
ruína de uma empresa e o abalo de 
várias famílias.  

assédio moral é uma espécie de abuso praticado no ambiente de trabalho. O agente 
é sempre o empregador ou um colega de trabalho que atue como superior hierárquico 
da vítima. Há pouco tempo importamos o termo que sempre foi utilizado pela língua 
inglesa como prática do assédio, o bullying, porém o termo que sempre foi utilizado 
pela doutrina é a expressão contida no ordenamento alemão e italiano, que é o 
mobbing, cuja ideia é a de “cercar, agredir, emboscar”. Segundo Adriane Reis de Araújo, 
citada por José Affonso Dallegrave Neto no livro Responsabilidade Civil no Direito do 
Trabalho, o assédio moral é “o conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, 
exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação 
de trabalho, e que resulte no vexame, humilhação ou constrangimento de uma 
ou mais vítimas com a finalidade de se obter o engajamento subjetivo de todo o 
grupo às políticas e metas da administração, por meio de ofensa a seus direitos 
fundamentais, podendo resultar em danos morais, físicos e psíquicos.”
Muitas vezes o assédio moral é confundido com decisões que dizem respeito à 
organização do trabalho, por exemplo, as transferências e mudanças de função 
estipuladas no contrato de trabalho. Muitos desses contratos contêm cláusulas 
estipulando metas a ser atingidas, mantendo-se uma pressão constante sobre os 
empregados, independentemente das consequências para a sua saúde.
Segundo o advogado Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, para a configuração do 
assédio moral é necessária a exposição do trabalhador a situações humilhantes de 
forma contínua e prolongada sempre relacionadas ao trabalho desempenhado. 
Existem situações que, apesar de danosas, não acarretam as gravíssimas 
consequências advindas do assédio moral. Muitas dessas situações podem se agravar 
de tal forma que venham a configurar assédio. Entre elas há o estresse profissional 
advindo de exigências impostas a um determinado empregado, ou a vários, por um 
chefe que, por exemplo, embora reconheça que esteja submetendo seu subordinado 
a forte pressão, ache que tal se justificaria por idêntica ou maior exigência dele 
cobrada por seus superiores. Na entrevista a seguir, Maurício de Figueredo explica 
como identificar e agir em caso de assédio. 
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Em cima da hora

Matrículas prorrogadas até amanhã
FundamEntos da Educação

Os professores da rede 
estadual inscritos no curso 
de Especialização em Fun-
damentos da Educação – 
Práticas Pedagógicas Inter-
disciplinares poderão fazer 
as matrículas até amanhã. 
Os interessados devem pro-
curar os campi da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB). Devido à prorroga-
ção do prazo de matrículas 
e a proximidade do recesso 
institucional, a aula inaugu-
ral, que aconteceria dia 15 de 
dezembro, será realizada em 
uma data próxima ao início 
do primeiro módulo de cur-
so, em fevereiro de 2013. A 
data específica será divulga-
da posteriormente.

No ato da matrícula é 
imprescindível que os profis-
sionais inscritos apresentem 
os seguintes documentos: 
comprovante de inscrição, 
diploma de graduação (origi-
nal e cópia), histórico escolar 
(original e cópia), duas fotos 
3×4 e  documentos pessoais 
(RG, CPF e Comprovante de 
Residência). Para os profes-
sores que não imprimiram o 
comprovante no ato da inscri-
ção, a SEE disponibiliza o link 
onde é possível imprimir a 2ª 
via do comprovante (http://
www.sec.pb.gov.br/consulta/
reimpressao.php).

A relação de alunos ma-
triculados será divulgada pela 
UEPB no site www.uepb.edu.
br e http://www.ead.uepb.
edu.br e pela Secretaria de 
Estado da Educação no site 
www.paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao.  O curso de pós-gra-
duação está sendo oferecido 
pelo Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE) e objetiva promover a 
formação continuada dos pro-
fissionais graduados e efetivos 
que atuam na rede estadual de 
educação básica.

A Especialização em 
Fundamentos da Educação: 
Práticas Pedagógicas Inter-
disciplinares é parte inte-
grante do Plano de Gestão 
Paraíba Faz Educação, lança-
do em agosto de 2011. Terá 
duração de 12 meses e será 
realizado em nove módulos, 
cujos conteúdos curricula-
res estarão voltados para os 
eixos temáticos norteadores 
da Educação no Estado da 
Paraíba, tais como: Educação 
e Identidade, Educação e Tec-
nologia, Educação e Campo, 
Educação e Cidadania, Edu-
cação e Cultura, Educação e 
Cidade, Educação e Comuni-
cação, Educação e Trabalho e 
Educação e Pesquisa.

Os profissionais que 
farão o Curso de Especiali-
zação 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 Huma-
nos da Secretaria de Estado 
da Educação, por meio dos 
telefones (83) 3218-4049 / 
3218-4052 / 3218-4076 / 
3218-4051.

Professores interessados 
na pós-graduação devem 
procurar os campi da UEPB 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (Seap), levou 
ao Fórum Criminal Osvaldo Tri-
gueiro Melo, ontem, a exposição 
“Castelo de Bonecas”, que reúne 
trabalhos das reeducandas da Pe-
nitenciária de Reeducação Femini-
na Maria Júlia Maranhão, localiza-
da no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa.

A exposição, que reuniu cerca 
de 130 bonecas confeccionadas por 
10 reeducandas nos últimos meses 
dentro da penitenciária, atraiu a 
curiosidade dos visitantes que não 
passavam pelo stand de vendas sem 
adquirir uma peça, a exemplo da 
defensora pública criminal Cardi-
neuza de Oliveira Xavier, que levou 
para casa quatro bonecas. “Meu 
trabalho é em defesa dos apena-
dos e quando me deparo com tanta 
beleza é impossível não comprar. Já 
conheço o trabalho delas e posso 
dizer que evoluíram bastante, tan-
to que estou levando para minhas 
netas”, destacou.

Segundo a diretora da unidade 
prisional, Cinthya Almeida, a exposi-
ção das bonecas começou ainda de 
forma tímida há seis meses, no pátio 
da penitenciária, mas alcançou pro-
porções maiores devido os talentos 
revelados. “Hoje percebemos a evo-
lução dos trabalhos e o empenho 
delas durante a confecção. Além 
disso, outra forma de incentivo é 
que as vendas são revertidas para a 
família de cada uma delas”, afirmou 
a diretora, acrescentando que em 
janeiro serão organizados grupos de 
trabalho para que outras detentas 
aprendam o ofício.

A reeducanda idealizadora da 
ideia, Sandra Maria de Souza, 38 
anos, que trabalha com artesanato 
desde a adolescência, disse que o 
cumprimento da pena em regime 
fechado estimulou a produção das 
bonecas. “Comecei costurando a 

Reeducandas realizam exposição
bonEcas artEsanais

mão os retalhos que eu encontrava, 
mas passamos a ter apoio da direção 
e acabei ensinando as outras deten-
tas que se interessaram”, explicou.

Após dois anos e cinco meses de 
reclusão por tráfico de drogas, San-
dra Maria, que já está ao final da sua 
pena, sonha em voltar para casa, en-
contrar os cinco filhos e trabalhar vi-
vendo do artesanato. “Nos sentimos 
muito felizes porque as pessoas va-
lorizam nosso trabalho. Ensinei com  
paciência as minhas colegas e quan-
do eu sair elas darão continuidade 
da mesma forma que eu vou ensinar 
as minhas filhas”, disse.

A funcionária da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, Geane 
Rodrigues, soube da exposição pela 
rede social facebook e, como não 
podia reservar, compareceu pessoal-
mente. “Achei fantástica a ideia, a 
delicadeza das bonecas nas quais re-
portam a infância e, também, a casa 
delas, da qual estão longe. Elas con-
seguem externar este sentimento 

através desses trabalhos fabricados 
num ambiente de presídio”, ressal-
tou a funcionária, dizendo que não 
estaria levando para casa apenas 
presentes de natal, mas uma forma 
de incentivo para que elas deixem a 
prisão com uma profissão.

confecção das bonecas
A produção das bonecas arte-

sanais é feita durante os intervalos 
que as detentas possuem, seja em 
horários de almoço, à noite ou nos 
finais de semana. Elas são fabricadas 
com enchimento siliconado, acrílico, 
algodão cru e colorido, lã de tricô, 
fitas, malhas, tecidos, linhas, cola e 
tintas. Tudo vai depender da criati-
vidade de cada uma delas. Parte do 
dinheiro arrecadado com a venda 
das bonecas é destinada à compra 
de materiais para a produção de no-
vas peças e o restante para familiares 
das detentas. A exposição, que deve-
rá percorrer outros locais, já foi exibi-
da na Fundação Cidade Viva e PBTur.

Exposição no Fórum reuniu cerca de 130 bonecas confeccionadas por 10 presas

FOTO: Walter Rafael/Secom-PB

As inscrições para os 
candidatos às eleições dos 
Conselhos Tutelares das re-
giões Norte, Sul e Sudeste, 
estão abertas até amanhã. 
Os interessados deverão 
procurar a sede do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
localizada na Rua Dom Pedro 
I, 692, Centro, no horário das 
9h às 12h e das 14 às 17 ho-
ras. As eleições irão ocorrer 
no dia 3 de março de 2013, 
onde serão eleitos cinco con-
selheiros tutelares para cada 
região. 

No ato da inscrição, o can-
didato deverá apresentar cer-
tidões negativas de protestos, 
emitidas pelos cartórios de Tí-
tulos e Documentos; certidões 
negativas de ações cíveis e cri-
minais, emitidas pelo Cartó-
rio de Distribuição da Justiça 
Estadual, Federal e Eleitoral; 
cópia do título eleitoral; com-
provante de quitação eleito-
ral; cópia da cédula de RG e 
CPF; comprovante de conclu-
são do Ensino Médio, em uni-

dade reconhecida pelo MEC; 
comprovante de residência 
do candidato; comprovante 
de quitação do serviço militar 
para os homens; Declaração 
de uma entidade, com registro 
atualizado no CMDCA-JP, ates-
tando sua efetiva experiência 
no mínimo por dois anos na 
área de defesa ou atendimen-
to dos direitos da Criança e do 
Adolescente.

O candidato terá também 
que apresentar certificação de 
participação em pelo menos 
uma Conferência Municipal da 
Criança e do Adolescente; foto 
digitalizada 5 X 7 (revelada e 
em CD) e o preenchimento de 
requerimento de inscrição ex-
pedido pela Comissão Eleito-
ral, como também preencher 
requisitos conforme o Artigo 
3º, do Edital de Convocação 4.

Segundo a Comissão 
Eleitoral, os candidatos irão 
participar do curso de for-
mação e capacitação nos dias 
7 e 8 de janeiro de 2013 e se 
submeter a uma prova no dia 
14 do mesmo mês.

Atribuições
O Conselho Tutelar é um 

órgão permanente e autô-
nomo, encarregado de zelar 
pelo cumprimento dos direi-
tos da criança e do adoles-
cente, definidos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). Os conselheiros são 
eleitos pela escolha direta da 
população e devem trabalhar 
a serviço da comunidade 
para atender qualquer tipo 
de violação dos direitos da 
criança e do adolescente.

Candidatos da capital podem 
fazer inscrição até sexta-feira

consELHos tutELarEs

Este ano a Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e 
Artes resolveu inovar na ilu-
minação natalina. Ao invés 
de luzes penduradas pelos 
prédios, os jardins da Casa 
é que receberam decoração 
especial na última terça-fei-
ra. Estrelas iluminadas es-
palhadas pelo chão dão um 
toque de originalidade e en-
cantam os visitantes. A nova 
decoração poderá ser vista 
até o dia 6 de janeiro de for-
ma gratuita. 

De acordo com Lúcia 
França, vice-diretora da Es-
tação Cabo Branco e chefe do 
Setor de Curadoria, a ideia 
partiu da necessidade de 
inovar. “Todo ano nós colo-
cávamos a decoração natali-
na nas paredes, nos prédios. 
Esse ano resolvemos fazer 
diferente e colocar a ilumi-
nação também no chão, por-
que visto do alto, o efeito é 
muito bonito e impressiona”, 
comentou.

Alberto Dias, chefe do 
Setor de Manutenção e res-

Estação Cabo Branco apresenta 
luzes em formato de “tapete”

dEcoração nataLina

As eleições irão 
ocorrer no dia 
3 de março de 
2013, onde serão 
eleitos cinco 
conselheiros 
tutelares para 
cada região

ponsável pela colocação 
da iluminação, disse que a 
ideia foi simples e algo que 
não tinha sido feito na cida-
de ainda. “É realmente uma 
inovação e partindo de uma 
ideia simples, mas que fica 
diferente” ressaltou. Segundo 
Alberto, os prédios também 
receberam iluminação na cor 
verde e lilás “para fugir do 
tradicional vermelho natali-
no”, brincou. 

Cantata Natalina
Neste domingo (16), en-

cerrando a programação de 
Natal, haverá apresentação 
de corais a partir das 18h, no 
Anfiteatro da Estação Cabo 
Branco com entrada gratuita. 
Participam da Cantata Na-
talina 2012 os corais: Canto 
Pequeno, da Casa Pequeno 
Davi; Coral da Empasa; Coral 
da Unimed e da Câmara dos 
Vereadores de João Pessoa.

Estrelas enfeitam o gramado da Estação Cabo Branco 

FOTO: Fernanda Rocha
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Sarau poético celebra o 
centenário de Gonzagão 
na Estação Cabo Branco
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O Hobbit, filme de 
Peter Jackson, chega 
aos cinemas

Dois espetáculos 
serão apresentados 
hoje no Piollin
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Referências 
Coletânea de textos críticos sobre obras de autores paraibanos 
procura criar vínculos entre os leitores e os escritores da terra 

Amanhã, o Sebo Cultu-
ral promove atividades 
culturais que abrem 
o final de semana de 
João Pessoa. Às 19h, 
será lançado o livro 
da coletânea II Outros 
Olhares na Literatura 

Paraibana, editada pelo O Sebo Cultu-
ral. Será também realizada a entrega da 
premiação a participantes do livro, com 
leitura dramática dirigida por Nelson 
Alexandre, além de show de Ditelles, 
com a participação de Gracinha Telles 
e Lis Albuquerque. A entrada é gratuita.

A coletânea contém centenas de 
comentários sobre livros de autores pa-
raibanos, todas oriundas de um concurso 
literário. “É uma estratégia do Sebo Cul-
tural para estimular a leitura do autor pa-
raibano, colocando-o em evidência, além 
de promover uma produção de crítica 
literária em cima do trabalho desses au-
tores”, afirmou Heriberto Coelho, editor 
da coletânea e diretor do Sebo. “Com isso, 
queremos não só despertar leitores, mas 
também talentosos escritores”, salientou.

A premiação, de oitenta coletâneas 
e mil e seiscentos reais em livros da 
livraria, será divida entre oito dos parti-
cipantes. Todos os setenta participantes 
receberão cada duas Coletâneas pela par-
ticipação no projeto. “Nós conseguimos, 
através do Fundo Municipal de Cultura, 
imprimir mil exemplares do livro, que 
será distribuído entre os participantes 
e entregue às bibliotecas públicas, fun-
cionando como um catálogo referencial 
da produção literária do Estado». Além 
disso, o escritor Bruno Gaudêncio, que 
obteve o maior volume de comentários 
sobre o conjunto de sua obra, terá sua 
foto e biografia permanentemente in-
cluída no projeto ‘Galeria dos que Fize-
ram a História da Literatura Paraibana’ 
do Sebo Cultural. 

O livro conta com 53 textos, entre 
uma e duas páginas cada, com uma 
extensa lista de escritores, como Alexan-
dre Galdino de Lima, Ana Maria Meira 
Leal, Antônio Patativa de Sales, Carlos 
Henrique Carvalho, Damaris Freitas Ca-
valcante, Ediene Souza de Lima, Edson 
Silva Moura, Eduardo Beltrão de Lucena 
Córdula, Elizabete Gomes da Silva Ceri-
no, Eugênia Correia, Hildeberto Barbosa 

André Luiz Maia
Especial para A União

Filho e Hudson Marques da Silva. Alguns 
dos autores paraibanos que tiveram suas 
obras comentadas, além do já citado Bru-
no Gaudêncio, foram Ademar Fernandes 
Dantas, Alexandre Lyra Martins, Antônio 
Mariano, Archidy Picado Filho, Ariano 
Suassuna, Astier Basílio, Carlos Cartaxo, 
Lúcia Wanderley, Marcos Nicolau, Ma-
riana Soares, Marília Arnaud, Sérgio de 
Castro Pinto, Violeta Formiga, W. J. Solha, 
Wills Leal e Zeilton Alves Feitosa.

Para Heriberto, o resultado da cole-
tânea, que agora entra em sua segunda 
edição, é bastante satisfatório. “Pelo 
número de críticas inscritas para serem 
selecionadas, acredito que conseguimos 
atingir nossa meta”, acredita o diretor.

O poeta Bruno Gaudêncio (acima) foi o autor mais citado na coletânea 
editada por Heriberto Coelho (abaixo)

Foto: Hipólito Lucena

 

o documentário Escola Sem 
PREconceitos, do diretor parai-
bano Pedro Nunes – professor do 
curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) –, será lançado hoje, 
às 19h, no Cine Funjope, com 
exibição gratuita. o filme trata 
da homofobia, acessibilidade, 
gênero e das diferentes formas 
de preconceito entre alunos e 
professores na escola. Amanhã, 
o filme será exibido novamente, 
às 12h30.

o filme, produzido pelo Nú-
cleo Interdisciplinar de Pesquisa 
e Ação sobre Mulher e Relações 
de Sexo e Gênero(Nipam/UFPB), 
tem como objetivo apresentar 
e debater a temática do pre-
conceito na escola, buscando 
conscientizar alunos e profes-
sores acerca do mal causado 
pelos atos de violência física ou 
psicológica que se passam no 
ambiente escolar, conhecidos 
mundialmente como bullying.

o cenário do documentário 
é o Liceu Paraibano, instituição 
pública de educação fundada em 
1837 na então capital do Estado 
da Paraíba.  Alunos e educadores 
do Liceu dão seus depoimen-
tos, que são entrecortados por 
análises de especialistas que 
aprofundam o tema da violência 
na escola na perspectiva dos 
Direitos Humanos e respeito às 
diferenças. o vídeo mostra ca-
sos de homofobia entre alunos 
e professores, preconceitos por 
questões de gênero ou até mes-
mo por deficiência física ou ne-
gritude. Alguns casos extremos 
de violência na escola, a exemplo 
de assassinato de professor, 
morte de aluno por causa de 
corte de cabelo são analisados 
didaticamente sem os artifícios 
do sensacionalismo. 

Foto: Divulgação
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Vivências

“Gosto de fazer bonito!”
 É uma frase recorrente sempre dita por Os-

car Niemeyer, que perdemos poucos dias antes de 
ele completar 105 anos de idade.  Tivemos o privi-
légio de conhecer pessoalmente o maior arquiteto 
do mundo, mestre incomparável das curvas.

O último encontro foi há poucos meses.  Pedi-
mos que ele fizesse o projeto da nova sede do CIEE/
Rio.  Diante da sua dedicada esposa Vera Lúcia e do 
amigo de sempre José Carlos Sussekind, no escritó-
rio de Copacabana, foi incisivo:

– Faço, sim, mas você precisa aprender uma  
coisa: “Bom mesmo é mulher.”

Todos riram.  Depois nos convidou para  um 
jantar que não pôde acontecer: “Quero que você 
venha comer aqui numa quinta-feira, quando costu-
mamos receber os amigos.”

Niemeyer sempre foi extremamente afável, mes-
mo quando tinha brigas memoráveis com Adolpho 
Bloch.  Os  pretextos eram os mais variados, in-
cluindo-se até uma discordância sobre a altura dos 
degraus da escadaria do prédio da rua do Russell 
que levava à entrada do lindíssimo Teatro Adolpho 
Bloch, de poltronas de veludo vermelho.  Eles aca-
baram se entendendo, mas era um custo.

O meu irmão Júlio, engenheiro, trabalhou com 
Oscar durante muitos anos.  Na década de 70, 
trouxe o recado: “Ele quer lhe fazer uma visita 
para falar de um dos seus sonhos.” Com que prazer 
ele foi recebido! O motivo era simples: O Rio pede 
uma Faculdade de Arquitetura de primeira ordem.  
“Vamos construí-la na Barra da Tijuca?” Ficamos 

de desenvolver o projeto.  Infelizmente, isso não 
aconteceu.

Depois, em janeiro de 1981, já no comando da 
Secretaria de Estado de Educação   e Cultura, ofe-
recemos a Oscar a oportunidade  de projetar o que 
seria uma escola-modelo.  Visitamos alguns locais, 
na Estrada da Gávea, e ele se fixou num platô perto 
da Escola Americana.  Ali mesmo, de pé, encostado 
no carro oficial, pediu papel e caneta.  Fez o dese-
nho do que seria o futuro Ciep.  Não conseguimos 
levar a ideia adiante porque o terreno não estava 
disponível.  O histórico original está em nosso 
poder.

Ao lado de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer deu 
vida ao maior dos seus projetos: a nova capital 
brasileira, sonhada desde os tempos do Marquês 
de Pombal.  Quando se falava nisso, era comum o 
comentário:  “Quis fazer de Brasília uma cidade 
democrática, aberta a todos.”  A recordação é do 
jornalista Silvestre Gorgulho, enquanto nos mos-
tra no planalto uma das obras-primas do grande 
arquiteto: a torre de TV Digital, no formato de uma 
grande flor do cerrado.

O arquiteto carioca, como  o seu traço inconfun-
dível, deixou obras (quase 600) também em outros 
países, como Israel, Espanha, Portugal e França.  
Em Paris fez a sede do Partido Comunista.  Na Itália 
é de sua autoria a elogiada sede da Editora Mon-
dadori e na Argélia colocou o seu gênio criativo na 
Universidade de Argel.  Um homem chamado de 
arquiteto-poeta, tornou-se imortal e hoje é prantea-
do por todos os brasileiros.

Crenças culturais são obras 
de um artista coletivo, como a 
arte postal dos anos 70 e 80. 
Aquilo que convencionamos 
chamar de realidade não teria 
lá muito sentido sem elas; ao 
menos, claro, que numa espécie 
de surto solipsista, acreditemos 
que além de nossas experiências 
individuais nada existe. Sensa-
ção essa típica à psicologia dos 
grandes ditado-
res. Stalin dizia 
que “gratidão 
é uma doença 
sofrida por ca-
chorros” – o que 
se conclui, para o 
alívio da autoes-
tima canina, que 
o líder soviético 
não se enquadra-
ria em nenhuma 
das espécies de 
cães.

As ações 
humanas são 
recheadas de sentido e é esse 
tal “sentido” que faz delas algo 
curioso. Suponhamos que um 
rapaz apaixonado deseja pedir 
sua namorada em casamento. 
Numa sexta-feira – de um mês 
qualquer – compra alianças e 
reserva mesa no melhor res-
taurante da cidade. Durante a 
refeição diz que esperou muito 
por esse momento, que a ama 
e sonha que ela se torne sua 
esposa...

A garota extremamente 
pálida, com a voz arrastada, 

responde: “sinto muito, eu não 
te amo!” “Eu amo a minha amiga 
Renata. Descobri isso faz pouco 
tempo. Desculpe, mas não po-
demos ficar juntos”. A maneira 
como essas palavras ribombam 
faz toda diferença. Se, ao con-
trário, ela tivesse dito: “Eu te 
amo!” “Sonho com isso todos os 
dias!” “Não vejo a hora de en-
trar na igreja!”. A realidade seria 

outra.
Muitas de nossas 

crenças adquirirem 
efeitos práticos quan-
do nos comportamos 
como se elas já estives-
sem ocorrido. É o que 
eu costumo chamar de 
“autossugestão social”. 
Situações como essa 
acontecem habitual-
mente. O sociólogo 
norte-americano Ro-
bert Merton classificou 
o fenômeno de profe-
cia autorrealizável.

Em outras palavras: a 
profecia autorrealizável é algo 
que se torna verdadeiro por 
acreditarmos que é verdadeiro. 
Exemplo muito citado é o do 
mercado financeiro de capitais, 
em que crises podem ser moti-
vadas por boatos sobre futura 
desvalorização de papéis ou 
enfraquecimento de empresas 
bancárias que, por sua vez, 
levaria tais instituições real-
mente à bancarrota. Isso tudo 
porque investidores apavora-
dos acabariam vendendo suas 

ações em massa, produzindo de 
fato o colapso.

Casos assim são bastante co-
muns em eleições políticas, espe-
cialmente motivados por propa-
ganda e estatísticas de pesquisas 
eleitorais. Em determinadas oca-
siões, à derrota ou vitória de um 
candidato é dada como inevitável, 
refletindo nas decisões tomadas 
pelos eleitores. Mesmo com o rela-
tivo descrédito que as pesquisas 
eleitorais sofrem, hoje em dia elas 
ainda exercem poder de persua-
são sobre as pessoas.

Recentemente, em João Pes-
soa, a candidata do PSB Estela 
Bezerra, de acordo com uma 
pesquisa, figurou durante todo 
o primeiro turno das eleições 
para prefeito em quarto lugar. 
No final, acabou em terceiro 
com 74.498 votos (20,08%). 
Diferença de 672 votos para o 
segundo colocado, que obteve 
75.170 votos (20,27%) em uma 
cidade com mais de 480 mil elei-
tores.

Desconsiderando outros 
fatores que confluíram para sua 
derrota, é bem provável que 
uma vantagem tão pequena 
pudesse ter sido superada, se 
muitos eleitores já não consi-
derassem certo o fracasso da 
candidata. A influência sobre a 
opinião pública é decisiva para 
a política. Por isso é que nas 
modernas democracias ociden-
tais, a propaganda se tornou um 
elemento indispensável nesse 
processo.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

E o fim do mundo?...
Mas o ser humano deste planetinha 

Terra é muito engraçado... Tem mania de se 
achar o centro das atenções e produz uma 
celeuma do tamanho do mundo proclamando 
o seu fim...

Já imaginaram, considerando os bilhões 
de galáxias por este infinito cósmico, e os 
quinquilhões de planetas, o que significa 
esse fim de mundo de que todo mundo falava 
ontem?

Fim do mundo, origem do universo, vida 
em outros planetas, morte das estrelas, são 
assuntos que sempre atraem grande parte da 
humanidade. Quiçá por isso, sejam muitos os 
best-sellers literários e campeões de cinema 
que abordam a ficção científica, ricamente 
ilustrados.

Após atravessar milênios no topo da ob-
servação científica, desde a época em que de-
senhos rupestres tentavam refletir o céu, aos 
antigos egípcios, Pitágoras, Eratóstenes, Pto-
lomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, 
Einstein, Friedmann, Hubble, Heisenberg, e 
tantas outras celebridades da ciência, apri-
mora-se progressivamente a moderna es-
pecialidade da Física Teórica chamada Cos-
mologia. E, a propósito, temos aqui em casa, 
vez por outra, a privilegiada oportunidade 
de almoçar com um autêntico cosmólogo e 
professor (Phd) de nossa UFPB: o caríssimo 
e único irmão, que por honrosa hereditarie-
dade recebeu o nome do pai, Carlos Romero, 
cronista deste jornal.

Quando estamos com ele, sempre sur-
ge a curiosidade para saber das fascinantes 
novidades do universo cósmico. E para isso, 
contamos com a atualização de suas pesqui-
sas e trabalhos que estão frequentemente 
levando-o ao exterior para conferências na 
Córsega, Austrália, Holanda, França, e em 
Londres, onde ele residiu enquanto fazia o 
pós-doutorado.

Mas o que mais nos fascina nas conver-
sas com o físico são a simplicidade e humil-
dade com que ele trata de coisas tão grandio-
sas. Faz lembrar até a advertência socrática 
de que não se sabe é de nada, diante da 
vastidão galáctica.

E tão pequenos nos sentimos com as 
revelações acerca da dinâmica do universo, 
cada vez mais compreendido como um ser 
inteligente que se expande em infinito movi-
mento de inspiração e expiração, em perma-
nente transformação.

Dentre os temas correlatos, o nascimento 
e a morte de estrelas e planetas chamam es-
pecial atenção. Não somente pela admiração 
fenomenal, mas pela significação mística e 
filosófica que tais verdades provocam. Afinal, 
saber que todas as estrelas, planetas e bi-
lhões de galáxias têm um período limitado de 
vida, e, assim como nós todos, nascem, cres-
cem e morrem, trata-se de uma verdade que 
leva à profunda conscientização da pequenez 
e efemeridade de nossos egos terrenos.

E como são poéticas as mortes das es-
trelas em meio a pressões e temperaturas 
de fusão termonuclear!... Umas murcham e 
viram “anãs brancas”, perambulando pelo 
espaço. Outras se comprimem até explodir 
em “supernovas”, dando luz a muitas outras, 
ou se transformam em “gigantes vermelhas”, 
azuis... Nunca esquecemos quando ele nos 
revelou que o nosso sol já é um “senhor de 
meia idade”...

 Na verdade, em vez de pensar no 
futuro, sombrio ou não, a gente deveria é 
procurar alimentar a consciência do efê-
mero e do infinito. Lembra que há ventos e 
tempestades, sol e chuva, luz e escuridão, 
bilhões de planetas, espalhados em infini-
tas galáxias. E nós, aqui, tão pequenininhos, 
preocupados com fim de mundo, com o peru 
de Natal e tantas outras bobagens. Ora, ora, 
vamos olhar as estrelas. Elas têm tanto a nos 
dizer...   

Germano
RomeroO gênio das curvas

Profecia Autorrealizável

Muitas de 
nossas crenças 
adquirirem efeitos 
práticos quando 
nos comportamos 
como se elas 
já estivessem 
ocorrido
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O Hobbit, de Peter Jackson, um dos filmes 
mais esperados do ano, estreia amanhã

Cinema

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2012

Roteiro

Há quase uma década, a 
trilogia de O Senhor dos Anéis 
chegava ao fim nos cinemas. 
O jovem hobbit Frodo salvava 
a terra média dos perigos de 
Sauron e sua legião de orcs, 
destruindo um anel de gran-
de poder que poderia pôr fim 
à era dos homens. Foram três 
filmes produzidos de uma ta-
cada só que, de tão bem feitos 
por Peter Jackson e equipe, 
deixou um gostinho de quero 
mais. Assim, durante muitos 
anos, muitas foram as co-
branças por adaptações para 
as telonas de outros livros de 
J. R. R. Tolkien.

Chega amanhã, em ci-
nemas de todo o mundo, O 
Hobbit – Uma Jornada Ines-
perada, a primeira das três 
partes da adaptação do livro 
homônimo. Assim como o 
Senhor dos Anéis, o novo fil-
me tem novamente a direção 
e produção de Peter Jackson, 
com ajuda de Fran Walsh e 
Philippa Boyens no roteiro. 
Ian McKellen volta como o 
mago cinzento Gandalf, Cate 
Blanchet como a Galadriel e 
Orlando Bloom como Legolas. 
Martin Freeman é Bilbo Bol-
seiro.

Prepare-se para uma 
grande jornada na sala do ci-
nema. Nesta primeira parte, 
são 169 minutos (duas horas 
e quarenta minutos) de filme. 
O que vai corresponder a ape-
nas seis capítulos dos 19 do 
livro, mais uma introdução e 
duas cenas de apêndices.

Quem assistiu O Senhor 
dos Anéis nas telonas vai gos-

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Benito di Paula se apresenta hoje no 
Espaço Cultural

Um dos maiores nomes da música popular bra-
sileira, o cantor e compositor Benito di Paula, faz 
show em João Pessoa. O cantor se apresenta na Praça 
do Povo do Espaço Cultural, hoje à noite, às 20h. O 
ingresso custa R$ 25 e está sendo vendido nas Óti-
cas Diniz. Após dez anos sem gravar, Benito di Paula 
lançou, em 2009, pela EMI Music seu segundo CD 
e primeiro DVD ao vivo, gravado no Vivo Rio, e que 
traz seus maiores sucessos, como ‘Retalhos de cetim’, 
‘Sanfona branca’ – uma homenagem a Luiz Gonzaga, 
cujo centenário de nascimento é comemorado hoje 
–,  e ‘Charlie Brown’. Desde então, está em divulgação 
deste trabalho.

Interfaces Jornalísticas

As questões que envolvem o jornalismo na atualidade po-
dem ser conferidas no livro que o Centro de Comunicação, Tu-
rismo e Artes (CCTA) lança na próxima semana. Trata-se de uma 
obra que discute as linguagens, tecnologias e ambientes dessa 
área que ganhou na Universidade Federal da Paraíba seu Mestra-
do Profissional, o primeiro do país aprovado pela Capes (Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

A obra Interfaces Jornalísticas reúne textos de 23 pes-
quisadores que se debruçam sobre temáticas que vão das 
transformações tecnológicas do jornalismo na sociedade ao 
agendamento nas redes sociais. O texto que abre o livro é de 
Antônio Fausto Neto. O pesquisador coloca para o debate uma 
questão importante. Como o desenvolvimento intenso e cres-
cente dos processos de midiatização tem afetado a natureza 
da atividade jornalística.

Antônio Fausto Neto traz para o leitor as repercussões 
deste processo sobre a organização da ambiência jornalística 
(dispositivos técnicos, rotinas e organização do trabalho, bem 
como as redefinições do ofício jornalístico). Também em seu 
artigo se encontra a discussão sobre a re-nomeação do jorna-
lista como ator central no trabalho de mediação. São questões 
como essas que levam o autor a provocar: em que medida a 
arquitetura comunicacional resultante dos processos de mi-
diatização estaria gerando um novo modelo de jornalismo?

Além dessa problemática, o leitor vai encontrar em In-
terfaces Jornalísticas estudos que passam pelas estéticas e 
reconfigurações interativas em ambientes digitais, em artigo 
de Pedro Nunes. As questões relacionadas com o mundo digi-
tal são retomadas nos textos de outros pesquisadores. Thia-
go Soares e Allysson Viana Martins apontam os conceitos de 
crossmídia e transmídia no webjornalismo. Já Cláudio Paiva 
se apoiou no Observatório da Imprensa para tratar da crítica 
da mídia na era digital. Joana Belarmino, por sua vez, optou 
pelo agendamento no twitter e o ciberativismo das pessoas 
com deficiência.

 No livro que o Mestrado Profissional em Jornalismo, do 
CCTA, apresenta ao seu público tem muitas outras reflexões 
que podem ser conferidas nas análises de Olga Tavares, Edô-
nio Alves, Dinarte Varela, André Piva, Josinaldo Malaquias, 
Virgínia Sá Barreto, Glória Rabay, Sheila Accioly, Guido Lemos, 
Kellyanne Alves, Ana Sílvia Lopes D. Médola, Carlos Azevedo, 
Sandra Moura, Luiz Antonio Mousinho, Victor Braga e José Da-
vid Campos Fernandes.

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

A banda Baluarte faz 
hoje, ás 21h, na Casa de 
Cultura Cia da Terra, um 
ensaio aberto do seu mais 
novo disco, Pulsa. Com 
seis anos de experiência, 
a banda paraibana Ba-
luarte está em fase de 
produção do seu segun-
do trabalho em estúdio. 
Com músicas inspiradas 
no cotidiano nordestino, 
a banda visa mostrar 
em seu novo disco que 
é possível ver poesia 
no dia-a-dia paraibano. 
Pulsa conta com o incen-
tivo financeiro do Fundo 
Municipal de Cultura 
(FMC) e com o apoio da 
Fundação Casa de Cultura 
Cia da Terra e da Angelim 
Produções Musicais. A 
apresentação tem entra-
da franca.

Banda Baluarte faz 
ensaio aberto na 
Casa de Cultura

Anne Hathaway vai 
interpertar a atriz 
Judy Garland

Mídias em destaque

Drops & notas

tar de ver o velho Bilbo Bo-
seiro aparecer para começar 
a contar a história da maior 
aventura de sua vida e de 
como conseguiu o anel que 
seu sobrinho, Frodo, teve que 
destruir algum tempo depois.

Criado para ser um ro-
mance infantil, a história 
começa na passagem para a 
Terceira Era (um tempo cria-
do por Tolkien, em que os 
homens começam a imperar 
sobre o mundo apesar dos el-
fos). Bilbo Bolseiro, um hob-
bit (pequeno ser de grandes 
pés que tem um tamanho de 
uma criança), é convidado 
pelo mago cinzento Gandalf 
para uma aventura, ajudar 
os anões na luta contra o 
dragão Smaug.

A história é feita de episó-
dios, em que a trupe de hob-

bit, mago e anões percorre um 
caminho repleto de dificulda-
des, em meio às montanhas, 
neve e pântanos. Vilões vão se 
sucedendo, como a figura de 
Azog (Manu Bennett, o Crixus 
da série Spartacus), um líder 
orc que flagelou anões nas 
histórias de rodapé da saga de 
Tolkien. O personagem é tra-
zido para o filme por Peter Ja-
ckson e cia para criar um con-
traponto à nobreza de Thorin 
Escudo-de-Carvalho (Richard 
Armitage), o líder da comitiva 
de anões que parte ao lado de 
Bilbo.

“Quando decidi me en-
volver em O Hobbit como 
diretor, me prometi que re-
tomaria a história exatamen-
te da mesma forma como fiz 
O Senhor dos Anéis: como se 
estivesse retornando à Ter-

ra-média. É como se aquele 
fosse um lugar real, estou ali 
para contar uma história di-
ferente, mas os personagens 
dentro daquele universo, por 
serem anões, dão uma ento-
nação diferente aos lugares 
que já vimos anteriormente”, 
disse o diretor Peter Jackson, 
ao Omelete.

Em O Hobbit, Peter teve 
que corrigir algumas falhas 
que os livros de Tolkien dei-
xaram. Isso porque o autor 
inglês escreveu primeiro o li-
vro sobre Bilbo Bolseiro para 
depois escrever O Senhor dos 
Anéis.  Assim, mesmo um sen-
do a continuação do outro, al-
gumas cenas tiveram que ser 
adaptadas, personagens tive-
ram que ser mais valorizados 
para poder dar a continuida-
de nas telonas.

Darren Aronofsky está 
voltando ao drama, após o 
gigantesco sucesso de Cisne 
Negro, que deu o Oscar 
de Melhor Atriz a Natalie 
Portman. O diretor negocia 
com a Weinstein Co. a di-
reção de Get Happy, filme 
biográfico que terá Anne 
Hathaway interpretando 
a atriz Judy Garland (O 
Mágico de Oz, 1939). Jaffe 
Cohen escreve o roteiro, 
baseado no livro Get Happy: 
The Life of Judy Garland, 
escrita por Gerald Clarke. 
A história acompanha a 
vida da atriz e cantora Judy 
Garland, que, apesar de 
seus triunfos profissionais, 
enfrentou muitos proble-
mas pessoais, incluindo 
uma longa batalha contra o 
vício de drogas e álcool.

Fotos: Divulgação

Martin Freeman interpreta Bilbo Bolseiro no longa-metragem de Peter Jackson

Em cartaz

Moonrise
Kingdom

Edward Norton em uma cena de Moonrise Kingdom

Em uma ilha na região 
da Nova Inglaterra, nos Es-
tados 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 vi-
rando o lugar de cabeça para 
baixo. 

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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Teatro

As atrações do final de semana 
já começam a partir de hoje 
no Centro Cultural Piollin, na 
capital. Para iniciar as ativi-
dades do mês de dezembro, 
o Projeto Teatro Piollin traz 
o grupo O Pessoal do Tarará, 
do Rio Grande do Norte, 

apresentando duas novas montagens, Aurora 
Boreal e Sem Palavras, encenadas em sequ-
ência tanto hoje como amanhã, a partir das 
20h. Os ingressos são vendidos ao preço de 
R$ 10 e R$ 5. Moradores do bairro do Roger 
pagam R$ 2, mediante apresentação de com-
provante de residência. As peças serão apre-
sentadas em primeira mão aos pessoenses, 
que saem na frente até mesmo da população 
de Mossoró, terra natal do grupo. Além dis-
so, sábado e domingo, o grupo paraibano de 
teatro Os Fodidário apresenta o espetáculo 
Quincas, também às 20h.

Aurora Boreal, para o diretor Dionízio do 
Apodi, “trata da solidão do homem e das esco-
lhas que a gente faz da vida”. Conta a história 
de um jovem seminarista que, na hora de se 
tornar padre, após anos de estudo, põe em 
dúvida se quer mesmo ser padre ou se quer 
o amor de uma mulher. “Esse é o conflito prin-
cipal, mas não ficamos restritos a ele, abrimos 
para que o público se identifique. A peça serve 
para que reflitamos justamente sobre os ca-
minhos que escolhemos, o livre arbítrio.  Ao 
mesmo tempo, o tema da solidão é recorrente, 
pois, mesmo em meio a uma multidão, esta-
mos sozinhos”, afirmou Dionízio.  

Já o espetáculo Sem Palavras é o completo 
oposto, uma comédia com dois atores, fazen-
do uma sequência de quadros, inspirados em 
desenho animado e revista em quadrinho. 
“Apesar de parecerem muito diferentes, os 
espetáculos são apresentados juntos porque 
eles se completam. Assim como nossa vida 
tem momentos de tristeza e solidão, como 

Dualidade

 

A Estação Cabo Branco encerra o pro-
jeto Varal Poético deste ano promovendo 
uma animada e plural homenagem ao Rei do 
Baião, Luiz Gonzaga. Hoje, às 19h, os grupos 
Os Gonzagas e Eita de Projeções Folclóricas 
vão animar o hall de entrada da Estação das 
Artes, trazendo danças e versões dos hinos 
sertanejos que ficaram eternizados na voz de 
Gonzagão, recriando uma miniatmosfera da 
cidade de Exu. A entrada é gratuita.

“Vamos prestar um tributo a tudo o 
que Gonzaga fez pelo Nordeste e à força 
da cultura popular que nele está fincada”, 
antecipa Lourival Júnior, um dos fundadores 
do grupo Eita. Danças e manifestações típicas 
do interior, como o camaleão, a araruna e a 
ciranda, vão estar entre os números apresen-
tados ao som de um trio de forró. “O ponto 
alto do nosso show costuma ser a ‘Ave-Maria 
sertaneja’, momento em que convidamos o 
público a cantar em reverência à imagem de 
nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida”.

Os Gonzagas, grupo de sete jovens 
irmãos, primos e amigos que tocam juntos 

desde 2000, também vão impor um repertório 
100% gonzagueano ao Varal Poético, com xotes, 
marchinhas galopadas, baiões e forrós. “O nosso 
show é intimista, sem elaborações que fujam da 
riqueza da versão original da música”, disse Da-
niel Costa, um dos vocalistas e percussionistas.

Os Gonzagas tem um nome com duplo 
significado. O primeiro é uma alusão ao paren-
tesco dos integrantes (os irmãos Yuri, Ygor e 
Luiz Gonzaga). Já o segundo é uma clara home-
nagem ao Rei do Baião, referência para todos 
do grupo. A banda une o tradicional pé-de-serra 
à música popular brasileira nas apresentações. 
Além dos irmãos, Os Gonzagas tocam com um 
primo, Daniel Costa (percussão e voz), e três 
amigos, Felipe Alcântara (percussão e voz), 
Hugo Leonardo (contrabaixo e voz) e Carlos 
Henrique (sanfona).  Existe desde 2000.

O grupo Eita de Projeções Folclóricas 
surgiu em 2009, na capital. Idealizado pelo ca-
sal Lourival Júnior e Karoline Carvalho, tem 35 
parafolcloristas, sendo 30 dançarinos e cinco 
músicos. No repertório, toca xote, xaxado, 
baião, cocos de roda e forró.

Peças de grupo potiguar se completam, propondo momentos 
de reflexão sobre a própria vida e a redenção através do riso
André Luiz Maia
Especial para A União 

O espetáculo Aurora Boreal, montagem do grupo O Pessoal do Tarará, trata da solidão humana e das escolhas feitas na vida

FOtO: Maxson Airton

o drama mostra, de uma hora para outra, 
temos a comédia e o riso”, destacou o diretor. 
Ele quer que os espetáculos promovam uma 
espécie de conexão entre o público e os atores.

Sobre os novos espetáculos do grupo 
potiguar, Dionízio do Apodi, diretor dos dois 
espetáculos do Tarará e ator de Aurora Boreal, 
diz que os dois trabalhos representam um 
momento de reencontro do grupo, da retoma-
da de caminhos já trilhados e da oportunidade 
em se perguntar quem é e para onde vai. 

Como o próprio diretor afirma, Aurora 

Boreal e Sem Palavras são espetáculos com 
pouco ou quase nenhum uso de elementos 
externos ao ator, mas que se torna rico pela 
ênfase na atuação. “É um espetáculo minima-
lista, simples em sua essência. Não negamos 
a tecnologia, mas se por acaso as máquinas 
parassem, o que restaria? Restaria o abraço, o 
olhar, a mão estendida e o coração pulsando”, 
explicou Dionizío.

Além das apresentações, os dois grupos 
convidados da etapa de dezembro realizarão 
uma troca estética conduzida pelo Piollin 

Grupo de Teatro. No momento da entrevista, o 
grupo estava se reunindo com o grupo parai-
bano Alfenim, que se apresentou em Mossoró 
e promoveu uma troca de experiências com 
O Pessoal do Tarará. Falando nisso, o grupo 
Alfenim fará parte da programação do do 
projeto Teatro Piollin do mês de janeiro, 
começando no dia 10, ao lado do grupo Má-
quina-CE. Nas semanas seguintes o projeto 
recebe o Grupo Bigorna-PB, Magiluth-PE, 
Agitanda Gang -PB e Cia Oxente-PB, em um 
total de 12 apresentações. 

A exposição Divindades, do artista plásti-
co campinense Luiz Barroso, será aberta hoje, 
às 19h, na Estação Cabo Branco. A mostra 
tem entrada franca e fica em cartaz até o dia 
13 de janeiro.

Na individual, o artista e arte-educador, 
com passagens por salões da França, Holanda 
e Quênia, trabalha com pasta de papel e ele-
mentos orgânicos (terra, pó de café, madeira, 
folhas secas trituradas, areia, água) para lem-
brar as esculturas calcárias de Ingá e as suas 
inscrições pré-históricas, uma referência que 
arrastou por onde viajou.

Esta é a primeira exposição individual de 
Luiz Barroso desde o seu retorno da França, 
em 2008. Despido de qualquer referência 
religiosa, o conceito de divino que batiza 
esta exposição, segundo Barroso, se aplica 
à busca pela essência mais primitiva das 
coisas, de quando o mundo era mundo sem 
a manipulação humana sobre quase tudo ao 
seu redor. “Divino é tudo que está encerrado 
na dimensão humana. É buscar a essência da 
representação dos objetos”, define.

“Entrar no universo e na obra de Luiz 

Artista campinense expõe 
na Estação Cabo Branco

Barroso é algo fascinante e requer um olhar 
totalmente inusitado. Nada acadêmico, nada 
atrelado a uma sequência temporal. Seu 
trabalho é construído de fora para dentro, 
observador silencioso, introspectivo e mer-
gulhado nas emoções”, analisa o curador da 
obra, o francês Serge Huot.

Luiz Barroso iniciou o curso de Ciências 
Sociais na atual Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), antiga Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), que abandona 
passados apenas dois anos para se dedicar 
às artes visuais como autodidata. Começou 
a frequentar o ateliê livre do Museu de Artes 
Assis Chateaubriand de Campina Grande, 
onde encontra espaço para uma orientação 
no caminho das artes. Presidiu a Associação 
Campinense de Artistas Plásticos (Acap) de 
1994 a 1996 e em 1998 viaja à França para 
participar de intercâmbios organizados pela 
Associação Franco-Brasileira Le-Hors-Là. Em 
1999 retorna à França, onde atua na Associa-
tion Arts et Developpement animando ateliês 
de pintura para crianças descendentes de 
imigrantes. Volta em 2008 para João Pessoa. 
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Centro da Mulher
Atendimento começa na segunda-feira em CG

As  mulheres vítimas de 
violência doméstica e sexual 
em Campina Grande e nos 
municípios localizados na 
região da Borborema têm 
agora atendimento especiali-
zado no Centro de Referência 
Estadual da Mulher Fátima 
Lopes, em Campina Grande. 
A inauguração foi ontem, 
mas a casa, que passa pelos 
últimos ajustes, começa a 
funcionar de fato na próxima 
segunda-feira. Na solenida-
de, que contou com a presen-
ça do governador Ricardo 
Coutinho e do vice Rômulo 
Soares, houve apresentação 
de banda de música, exposi-
ção de banners com imagens 
relacionadas ao tema e uma 
caminhada pelas ruas da ci-
dade, chamando a atenção 
para a necessidade de com-
bater a violência doméstica. 

Gilberta Soares, secre-
tária executiva de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, disse que durante a 
inauguração foi exposto um 
trabalho feito pela artista 
plástica Jeane Silva. Ela, que 
também é enfermeira, fez 
uma pesquisa sobre mulhe-
res atendidas na delegacia da 
mulher de Campina Grande, 
pegou depoimentos, fez ilus-
trações e produziu banners 
e textos que permanecerão 
expostos no Centro de Re-
ferência Fátima Lopes, que 
será coordenado por Lisânia 
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Beneficiários do Bolsa 
Família tem até o dia 31 
para atualizar o cadastro

Monteiro, irmã de Isabela Pa-
juçara, uma das mulheres as-
sassinadas no caso que ficou 
conhecido como o “estupro 
coletivo” de Queimadas.

Ontem à tarde, a equipe 
que vai atuar no centro se 
reuniu para fazer planeja-
mento e discutir como será 
o trabalho. “Vamos atender 
vítimas de violência domésti-
ca e sexual, psicológica, física, 
moral, patrimonial, ameaça 
de morte e até assédio moral 
no trabalho, que também é 
um tipo de violência”, enfati-
zou a secretária. Assim que os 
novos prefeitos assumirem os 
cargos, será realizada uma sé-
rie de discussões com os ges-
tores, principalmente no que 
se refere ao abrigo de mulhe-
res ameaçadas.

Equipe multidisciplinar 
Assim que uma mulher 

vítima de violência chegar ao 
Centro de Referência Fátima 
Lopes passará pelo atendi-
mento psicossocial. “Vamos 
conversar, ouvir, trabalhar 
a autoestima para que estas 
mulheres tenham coragem de 
formalizar a denúncia”, dis-
se Gilberta Soares. No equi-
pamento elas contarão com 
profissionais como psicólo-
gos, assistentes sociais, advo-
gados. 

Eles vão atender, ouvir 
e fazer os encaminhamen-
tos necessários para a dele-
gacia da mulher; se houver 
lesão, para o departamento 
de medicina legal; em casos 
de estupro, para o Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea), além de promotorias e 

juizados. Todo o trabalho de-
senvolvido é amparado pela 
Lei Maria da Penha. “Quere-
mos oferecer a estas mulhe-
res ainda a chance para que 
elas tenham independência 
financeira, através do Pro-
grama Empreender Mulher”, 
completou.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou a impor-

tância do centro. “Significa 
mais um equipamento de 
promoção de cidadania para 
as mulheres. Nós vivemos, 
não só na Paraíba, mas no 
Brasil como um todo, um ci-
clo muito forte de violência 
contra as mulheres. É preci-
so quebrar esse ciclo e isso 
se faz com duas coisas fun-
damentais: uma ação pública 

organizada entre estados e 
municípios e o segundo pon-
to é o avanço da mentalidade 
e da consciência por parte da 
sociedade”, comentou.

Socorro Borges, mem-
bro da Rede Feminista da 
Saúde, Direitos Sexuais e Di-
reitos Reprodutivos, elogiou 
a instalação do novo centro. 
“É um local que vai trazer 

grandes benefícios para as 
mulheres vítimas de violên-
cia e está bem localizado, 
porque Campina Grande é 
um município enorme e po-
lariza as cidades circunvizi-
nhas. É uma política impor-
tante para o enfrentamento 
à violência. Fico muito feliz 
e parabenizo a iniciativa”, co-
memorou.

No último dia 11, a Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diversidade 
Humana (SEMDH) encerrou a mobili-
zação ‘16 Dias de Ativismo’ no municí-
pio de Queimadas, que fica a 133 km 
da capital. A cidade foi escolhida em 
razão do estupro coletivo ocorrido 
em fevereiro deste ano, que culmi-
nou com o assassinato de duas jovens. 

A mobilização contra a violência 
aconteceu também em João Pessoa, 
Campina Grande e Santa Rita.

A secretária executiva da SEMDH 
Gilberta Soares disse que o evento foi 
um sucesso. “O público compareceu e 
se solidarizou com as famílias das ví-
timas. Fizemos uma caminhada, com 
o uso de carro de som, chamando a 
atenção da população para a impor-

tância de denunciar os casos de vio-
lência. As pessoas têm que se posicio-
nar e se solidarizar”, observou.

Ao  longo de 2013, outras ações 
semelhantes devem ser realizadas, 
dentro da campanha ‘Denuncie: Você 
não está sozinha’. Para março, mês da 
mulher, haverá uma série de ativida-
des alusivas à data. 

Gilberta acrescentou que as de-
núncias de violência através do nú-
mero 197 não precisam ser feitas 
apenas por quem é vítima. “Quem 
mora perto, quem sabe que uma mu-
lher está sendo espancada, tortura-
da, ameaçada pode denunciar. Não 
é preciso se identificar. Basta ligar e 
dar as informações e cada caso será 
investigado”. 

Queimadas teve mobilização

Avenida Dom Pedro I, 558 - Bairro São José - Campina Grande
O telefone ainda não foi instalado, mas estará disponível na próxima 
semana. 

Rua Afonso Campos, 111 - Centro - João Pessoa - 0800 283 3883

l Disque Denúncia

197 - Polícia Civil
180 - Governo Federal.

Phillipy Costa 
Especial para A União

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Como acionar o Centro de Referência Fátima Lopes

Brasília - Nenhum país 
pode se desenvolver plena-
mente sem eliminar a violên-
cia de gênero, disse a presi-
dente da Vital Voices Global 
Partnership, organização in-
ternacional de promoção dos 
direitos das mulheres, Alyse 
Nelson. De acordo com cál-
culos da instituição, somente 
a economia norte-americana 
perde, a cada ano, US$ 6 bi-
lhões por causa da violência 
doméstica.

“Nenhum país pode 
avançar se as mulheres conti-
nuam vítimas da violência em 
suas casas e em suas comuni-
dades. Elas não conseguem 
aproveitar, por exemplo, as 
oportunidades de cresci-
mento econômico [em seus 
países] e não desenvolvem 
seu potencial se não viverem 

livres desse problema”, disse, 
ao participar de um seminá-
rio, em Brasília, sobre o fim 
desse tipo de violência.

A presidente da organi-
zação também ressaltou que 
o Brasil tem uma das mais 
completas e abrangentes 
leis relacionadas ao tema, 
a Lei Maria da Penha, que 
endureceu as punições aos 
agressores, e lamentou o fato 
de mais de 600 milhões de 
mulheres viverem em países 
onde a violência de gênero 
não é crime ou não é puni-
da na prática. Alyse Nelson 
acrescentou que, segundo 
estimativas das organizações 
que atuam na área, uma em 
cada três mulheres em todo 
o mundo será vítima de vio-
lência relacionada a gênero 
em algum momento de sua 
vida.

Ainda durante o evento, 
o embaixador dos Estados 

Unidos no Brasil, Thomas 
Shannon, destacou que o de-
senvolvimento e a proteção 
a mulheres e meninas são 
temas centrais na política do 
presidente norte-americano, 
Barack Obama. Ele enfatizou 
que seu país e o Brasil são 
parceiros nessa área e têm 
um histórico de trocas de in-
formações e de inteligência 
para combater especialmen-
te o tráfico de pessoas para 
fins sexuais e a pedofilia.

“Trabalhamos em con-
junto com a Polícia Federal e 
outros órgãos para combater 
esses problemas, especial-
mente tendo em vista a apro-
ximação de eventos como a 
Copa do Mundo. Nossa agên-
cia de imigração, por exem-
plo, atua para garantir que 
quem trabalha em aeropor-
tos internacionais entenda o 
que é o tráfico de pessoas e 
como combatê-lo”, disse.

Violência afeta o progresso

Centro de Referência Ednalva Bezerra

Ricardo Coutinho faz discurso durante inauguração do Centro de Referência que atenderá mulheres de CG e municípios vizinhos

Organizações sociais promoveram a 8ª Ação Lésbica do Distrito Federal para conscientizar as mulheres a respeito da 
Lei Maria da Penha, em agosto passado. O lema da ação, que ocorre anualmente desde 2005, é “Lesbofobia é Violência 
contra as Mulheres”. Em agosto, comemora-se o mês da visibilidade lésbica.

Durante o evento, foram distribuídas cartilhas informativas da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e do 
Ministério Público, contendo orientações contra a violência e sobre os direitos das mulheres. De acordo com uma das or-
ganizadoras da ação, a lésbica autônoma Guaia Monteiro, 24 anos, é necessário questionar o escopo e a aplicação da Lei 
Maria da Penha para casos de violência entre mulheres lésbicas.

Segundo pesquisa realizada pela organização não governamental (ONG) Coturno de Vênus – Associação Lésbica Feminista 
de Brasília, constatou-se que, no Distrito Federal, 59% das mais de 2 mil pessoas entrevistadas alegaram não saber que a 
Lei Maria da Penha também deve ser aplicada em casos de violência contra lésbicas e mulheres bissexuais.

“Acontece a mesma coisa que acontecia antes dessa lei Maria da Penha, quando havia violência doméstica entre casais 
heterossexuais. Deve-se haver uma forma de registrar esse tipo de violência, de adequar o tratamento dado pela Justiça 
e de alertar para o fato de que as lésbicas também têm o direito de ser atendidas segundo essa lei”, disse a organizadora.

Saiba mais

Thais Leitão 
da Agência Brasil
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Vistoria tem início no Litoral
Bares e restaurantes

Entre os meses de de-
zembro e janeiro será rea-
lizada uma ação conjunta 
entre a Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária, Vigilân-
cias Municipais, Ministério 
Público, PBTur e Procon nos 
bares e restaurantes do Li-
toral paraibano. O objetivo 
é inspecionar as condições 
higiênicas sanitárias e o ma-
nejo dos alimentos dos esta-
belecimentos para atender a 
grande demanda de turistas, 
que nesta época do ano lo-
tam as praias. 

“Estamos próximos a Es-
tados que serão sede da Copa 
do Mundo e, desde já, preci-
samos monitorar as condi-
ções de serviços e alimentos 
que estão sendo oferecidos 
para em 2014 estarmos no 
topo”, disse o diretor geral da 
Agevisa/PB, Jailson Vilberto.

De acordo com Jailson 
Vilberto, na semana passada, 
foram vistoriados os bares 
e restaurantes da Praia do 
Jacaré, no município de Ca-
bedelo. “Até o momento não 
fizemos um relatório com os 
dados levantados nesta pri-
meira vistoria. Mas estamos 
realizando outra ação no 
Conde e só na próxima sema-

Órgãos vão fiscalizar 
as condições higiênicas 
sanitárias durante o verão

Saúde

Cuidados com 
alimento evita câncer

São Paulo- A dieta dos praze-
res à mesa pode ser uma ameaça à 
saúde se a escolha do cardápio não 
for bem diversificada no dia a dia. O 
alerta é do cirurgião oncologista Sa-
muel Aguiar Júnior, diretor do Núcleo 
de Tumores Colorretais do Hospital 
A.C. Camargo, hospital referência no 
tratamento de câncer.

De acordo com o médico, embo-
ra não se possa fazer uma associação 
direta de casos de câncer de intesti-
no com o hábito alimentar, existem 
evidências de que os riscos de se 
contrair a doença aumentam nos 
grupos populacionais onde é exage-
rado o consumo de carnes, principal-
mente das processadas, enquanto se 
deixam de lado as fibras vegetais, as 
frutas e as verduras.

O oncologista esclareceu que 
os experimentos com animais ainda 
não puderam esclarecer de maneira 
convincente qual o real impacto sobre 
a saúde a que estão sujeitas as pes-
soas que não abrem mão da carne em 
suas refeições. “No entanto, existe 
evidência científica de que padrões 
em que há excesso de consumo de 
carne vermelha e excesso contrário 
de não consumir frutas e verduras 
aumentam o risco”.

Dados do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) mostram que os casos 
de câncer colorretal (tumores encon-
trados no intestino grosso e no reto) 
têm, na maioria das vezes, tratamento 
e cura quando detectados no início. 
A doença aparece quase sempre em 
pólipos - lesões benignas que podem 
crescer na parede interna do intestino 
grosso. A retirada desses pólipos é o 
procedimento correto para evitar que 
se transformem em tumores malig-
nos. A taxa estimada de incidência da 
doença divulgada pelo Inca em relação 
a este ano e também para 2013 oscila 
entre 14,23 e 26,19 novos casos a 
cada grupo de 100 mil homens e de 
15,66 a 28,38 novos casos para as 
mulheres,. As maiores incidências 
previstas concentram-se em duas 
localidades: São Paulo, com 26,19 ca-
sos a cada grupo de 100 mil homens 
e de 25,63 referente às mulheres, e no 
Rio Grande do Sul, onde foi estimado 
25,38 em relação às mulheres e 23,04 
novos casos para os homens.
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CFM defende mais 
vagas em residência

Brasília – O presidente do Con-
selho Federal de Medicina (CFM), Ro-
berto d’Ávila, defendeu que o governo 
passe a investir na abertura de mais 
vagas em residência médica e não na 
ampliação de escolas e cursos de Me-
dicina. “Há uma falsa polêmica entre 
quantidade e qualidade. A preocupa-
ção, mais que o número, é a qualidade 
do ensino”, avaliou.

Em junho deste ano, o Minis-
tério da Educação anunciou o Plano 
de Expansão da Educação em Saúde, 
voltado para regiões consideradas 
prioritárias, que prevê o aumento em 
10% do número de vagas existentes 
em cursos de Medicina.

Atualmente, o país conta com 
uma média de 1,9 médico para cada 
mil habitantes. O governo defende 
que o índice ideal seria 2,5. Durante 
coletiva de imprensa, o presidente do 
CFM lembrou que algumas localida-
des como o Distrito Federal chegam 
a registrar médias superiores a 6 
médicos para cada mil habitantes, 
mas não oferecem boa assistência à 
população. “Há uma percepção popu-
lar de que falta médico no país. Não 
é verdade. Faltam médicos no serviço 
público, onde não há carreira, estí-
mulos, progressão. Os médicos tra-
balham em condições adversas, sem 
material”, disse.

 Sobre a abertura de institui-
ções para o ensino da Medicina, d’Ávi-
la destacou que a maioria das novas 
escolas não tem corpo docente ou 
estrutura para aulas práticas.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

na estaremos com um relató-
rio pronto”, informou ele. A 
quantidade de bares, restau-
rantes e as infrações detecta-
das serão apresentadas pe-
riodicamente ao Ministério 
Público, Procon e Vigilâncias 
Municipais.

Durante a abordagem os 
fiscais e inspetores vão ob-
servar as condições do local, 
como a estrutura, os proce-
dimentos de trabalho, a uti-
lização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), 
para a manipulação dos ali-
mentos, entre outros pontos 
que, segundo Jailson, são im-
portantes para que o alimen-
to não seja contaminado. 
“Para que tenhamos sucesso 
nessa operação é importante 
que a população tenha cons-
ciência do seu papel e não 
consumam em locais sem 
certificação”, disse Jailson.

Em João Pessoa, a Vi-
gilância Sanitária vai atuar 
com cerca de 60 inspetores 
que estarão fiscalizando es-
tes locais. “Esse é um traba-
lho corriqueiro, mas para 
que os comerciantes tenham 
condições de atenderem as 
exigências do órgão, sempre 
promovemos cursos de capa-
citação”, disse Ivanildo Bra-
sileiro, gerente de Vigilân-
cia Sanitária do Município. 
Segundo ele, já foram ofe-
recidos treinamentos para 
associação de ambulantes, 
comerciantes da Orla entre 

outros profissionais que pas-
sam pela avaliação sanitária 
para funcionarem.

A respeito da fiscali-
zação dos vendedores am-
bulantes que transitam nas 
praias, com a venda de san-

duíches, salgados, sorvetes 
e petiscos sem procedência, 
Ivanildo Brasileiro, afirma 
ser complicado controlar o 
comércio destes produtos. 
“Fazemos abordagens, apre-
endemos produtos em um 

dia e no outro lá estão eles 
novamente. 

È muito complicado im-
pedir essa comercialização, 
como acontece nas feiras e 
mercados públicos”, disse 
ele.

Manipulação de alimentos correta evita que a contaminação prejudique a saúde dos consumidores

Desde 2005, várias tentativas em re-
solver a situação dos mercados públicos 
de João Pessoa, aos poucos, começaram a 
ser concretizadas. As obras nos Mercados 
Central, da Torre, de Cruz das Armas e do 
Valentina Figueiredo passaram a mudar 
um cenário que manchava a imagem da 
cidade. “As condições melhoraram bas-
tante. Antes tínhamos que interditar esses 
mercados, assim como tantos outros, mas 
em acordo com a prefeitura e para não 
impedir o trabalho de tantos pais de fa-
mília, conseguimos dar alguns passos na 
melhora das condições sanitárias”, disse 
Ivanildo Brasileiro.

Apesar do esforço, ainda há muito a 
ser feito, principalmente, no mercado de 
Oitizeiro, como afirma Ivanildo Brasileiro. 
“O mercado de Oitizeiro é um Havaí. Por 
mais que a vigilância inspecione é pratica-
mente impossível controlar a entrada de 
produtos clandestinos. Se os mercados fos-
sem fechados, aí, sim, poderíamos monito-
rar e controlar a entrada dos alimentos”, 
disse ele.

Em Campina Grande a situação não 
é diferente, segundo o gerente coorde-
nador da Vigilância Sanitária de Campi-
na Grande, Jorge Molina, as feiras da Li-
berdade, Central e Malvinas precisam de 
atenção maior para que as condições sa-
nitárias estejam em conformidade com a 
vigilância. “A feira da Prata é quem hoje 
oferece melhores condições à população, 
mas nas imediações da Feira Central existe 
um abate de frango que não deveria exis-
tir. Já levamos o caso ao Ministério Público 
Estadual e aguardamos uma alternativa 
para este problema”, disse ele.

A exposição de alimentos de origem 
animal e vegetal nessas feiras e mercados 
públicos deve ser observada antes das pes-
soas adquirirem o produto. Segundo disse 
Molina, muitos produtos possuem agro-
tóxicos aplicados de maneira irregular e 
isso acaba contaminando quem utiliza o 
veneno, como também o consumidor. “A 
Emater realiza um trabalho com produto-
res da Paraíba para incentivar a produção 
orgânica. Os produtos são menores, po-
dem apresentar algumas manchinhas, mas 
aqueles que são grandes e sem sinal de 
predadores podem ser um risco à saúde da 
população”, disse.

 

Ao todo são 25 inspetores para aten-
der toda a cidade de Campina Grande, 
onde a Vigilância Sanitária da cidade rea-
lizou, de janeiro a 11 de dezembro des-
te ano, 1.900 inspeções, com 83 processos 
instaurados, 70 advertências, 45 multas, 5 
interdições definitivas e 940 pedidos de 
licenciamento. “A participação da popu-
lação para que possamos ter uma melhor 
qualidade de serviço é de extrema impor-
tância e ela pode colaborar através da ou-
vidoria,ou seja, denunciando”, convocou 
Molina.

 Para Jorge Molina, o grande número 
de analfabetos no Estado faz aumentar a 
falta de consciência da população em exi-
gir qualidade dos serviços e produtos. “As 
campanhas educativas que realizamos, 
muitas vezes não são absorvidas pela po-
pulação que não tem a percepção do que 
está sendo dito e acaba seguindo as orien-
tações culturais. O certo seria, desde a es-
cola, nossas crianças terem acesso à forma 
correta de higienização e os problemas 
que a falta dela pode acarretar”, disse ele. 

Precariedade
A falta de estrutura e de profissionais, 

também, contribui para esse quadro, onde 
as condições sanitárias ainda são precárias. 
Segundo informa Molina, existem apenas 
dois serviços de inspeção municipal que fun-
cionam de acordo com as normas do Minis-
tério da Agricultura, para atender aos pro-
dutos de origem animal. “São 4 veterinários 
para todo o Estado, quando deveriam ser 
pelo menos 100 para vistoriar os produtos 
antes e depois do abate”, afirmou ele. Des-
ta forma, Molina diz que os produtos parai-
banos não conseguem entrar no mercado e 
concorrer em pé de igualdade com outras 
regiões do país. “Estamos prestes a sediar a 
Copa do Mundo e a Paraíba vai ficar ape-
nas assistindo. O consumo de alimentos será 
alto, mas a nossa carne, queijo de coalho e 
manteiga não terão condições de concor-
rerem”, disse ele. Para que esses produtos 
sejam comercializados em outros Estados 
e em grandes supermercados é necessário 
o selo de certificado, dado pela Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Pesca e pelo Mi-
nistério da Agricultura, seja ele o Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Mu-
nicipal (SIM).

Alimentos podem colocar a saúde em risco
em casa ou no comércio é preciso cuidado:

lLave as frutas, verduras e folhagens em água 
corrente e deixe de molho em solução de 
cloro, vendidos no comércio ou adquiridos 
gratuitamente na rede de saúde pública;
lLimpe também os enlatados e não compre se 

estiverem amassados; 
lEvite locais onde exista a presença de esgoto, 

córrego de água e insetos; 
lPor meio de vírus nos produtos são transmitidas 

Hepatite A e B, Rotavírus, diarréia, pneumonia, 
entre outras doenças; 
lOs fungos são utilizados em alguns alimentos 

para dar sabor. Porém, há casos de contaminação 
que provocam cirrose hepática, necrose, edema 
e carcinoma; 
lQuando patogênicas, as bactérias causam doenças 

como o botulismo, necrose, foliculite, endocardite, 
osteomielite, entre outras doenças; 
lJá os parasitas são transmitidos pela ingestão 

de animais contaminados, por isso deve haver 
cuidado redobrado com carnes, peixes, aves 
e ovinos. As doenças provocadas são: teníase, 
ascaridíase, amebíase, giardíase e outras.
lObserve a vestimenta do vendedor e a aparência 

do produto;
lSaiba que mesmo com boa aparência o produto 

pode estar contaminado, por isso a importância 
de comprar em locais certificados;

Faça a denúncia de irregularidades aos se-
guintes órgãos:

lAgência Estadual de Vigilância Sanitária: 3218-
5933
lGerência de Vigilância de João Pessoa: 0800 281 

4020
lGerência de Vigilância de Campina Grande: 3310-

7115 / 3310-6363
lProcon Estadual: 0800 281 1512 / 3218-5441
lProcon de João Pessoa: 0800 083 2015

Saiba mais

Restaurantes, cantinas, lanchonetes e de-
mais estabelecimentos que oferecem alimen-
tos ao consumidor, devem ser fiscalizados 
de forma rigorosa. Os empresários do setor 
têm que seguir normas sobre cuidados com 
alimentos, estabelecidas pela Resolução 216 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que dispõe sobre boas práticas para 
serviços de alimentação.

O objetivo da medida é garantir as condi-
ções higiênico-sanitárias do alimento prepa-
rado. Entre as normas estão, por exemplo, 
cuidados especiais com banheiros e vestiários, 
que não poderão ter comunicação com a área 
de manipulação de alimentos.
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Bolsa Família
Atualização de cadastro se encerra no dia 31

As famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família devem 
ficar atentas ao prazo de revisão 
dos dados registrados no Cadas-
tro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. Os titulares 
do programa têm até o dia 31 de 
dezembro para fazer a atualiza-
ção sem que haja alteração no re-
cebimento dos benefícios.

Após 24 meses sem renova-
ção do cadastro, os beneficiários 
têm um ano para apresentação 
dos documentos solicitados a um 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do município 
onde vive.

Um dos principais requisi-
tos para ser um beneficiário do 
Programa Bolsa Família é a ren-
da mensal máxima de R$ 140 por 
pessoa, que pode ser modificada 
na revisão dos dados contidos no 
Cadastro Único para até meio sa-
lário mínimo sem perda do bene-
fício.

De acordo com a secretária 
adjunta da Secretaria Nacional 
de Renda de Cidadania, Letícia 
Bartholo, as famílias que não 
cumprirem o prazo de 31 de de-
zembro, podem fazer a atuali-
zação das informações até o fim 
de março, com a bolsa retida na 
conta familiar até fazer o proce-
dimento.

 
Programa
O Programa Bolsa Família 

(PBF) é um programa de transfe-
rência direta de renda que benefi-
cia famílias em situação de pobreza 
e de extrema pobreza em todo o 
País. O Bolsa Família integra o Pla-
no Brasil Sem Miséria (BSM), que 
tem como foco de atuação os 16 
milhões de brasileiros com renda 
familiar per capita inferior a R$ 70 
mensais, e está baseado na garantia 
de renda, inclusão produtiva e no 
acesso aos serviços públicos. A se-
leção das famílias para o PBF é feita 
com base nas informações regis-
tradas pelo município no Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, instrumento de 
coleta de dados que tem como ob-
jetivo identificar todas as famílias 
de baixa renda existentes no Brasil. 
O Programa é coordenado pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS).

Cadastro Único
O Cadastro Único para Progra-

mas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único) é um instrumento 
que identifica e caracteriza as fa-
mílias de baixa renda, entendidas 
como aquelas que têm renda men-
sal de até meio salário mínimo por 
pessoa ou renda mensal total de até 
três salários mínimos.

O Cadastro Único permite co-
nhecer a realidade socioeconômica 
dessas famílias, trazendo informa-
ções de todo o núcleo familiar, das 
características do domicílio, das for-
mas de acesso a serviços públicos 
essenciais e, também, dados de cada 
um dos componentes da família. Fa-
mílias com renda superior a meio 
salário mínimo também podem ser 
cadastradas, desde que sua inser-
ção esteja vinculada à inclusão ou 
permanência em programas sociais 
implementados pelo poder público 
nas três esferas do Governo. 

Prefeituras e o Distrito Federal 
receberam este mês R$ 41,8 milhões 
para aprimorar a gestão do Bolsa 
Família e o Cadastro Único para Pro-
gramaS Sociais do Governo Federal. 
Os recursos, disponibilizados pelo 
Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS), são re-
ferentes ao pagamento do Índice de 
Gestão Descentralizada Municipal 
(IGD-M) do mês de setembro. 
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O momento de transição 
de prefeituras, em razão das 
eleições municipais deste ano, 
não vai prejudicar o pagamen-
to dos benefícios pagos pelos 
programas Bolsa Família e Bra-
sil Carinhoso, pois o recurso vai 
direto para a conta dos benefi-
ciários.

“Esse é um dos grandes 
méritos: a gente não precisar 
mais depender de transferên-
cia do Governo Estadual ou 
Municipal”, afirmou a ministra 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Tereza 
Campello ao participar do pro-
grama Bom Dia, Ministro na úl-
tima quinta-feira.

No entanto, Tereza Cam-
pello lembrou que a entrega 
de cisternas no Nordeste bra-
sileiro, por exemplo, depen-
de diretamente dos governos 
estaduais ou de convênios 
com organizações não gover-
namentais, e não pode ser 
prejudicado pela transição de 
prefeitos.

“O retorno que estamos 
tendo é o contrário: os prefei-
tos estão nos procurando an-
tes mesmo de assumir. O Brasil 
Sem Miséria é uma realidade 
no país todo e existe um gran-
de apoio – Governo Federal, 
governos estaduais e munici-
pais, todo mundo apontando 
para o mesmo lado”, destacou.

 
Brasil Carinhoso
Desde a segunda-feira pas-

sada, começou o pagamento 
mensal do recurso da expan-
são do Brasil Carinhoso. Com a 
ampliação da ação, anunciada 
no final de novembro, também 
serão beneficiadas crianças de 
7 até 15 anos.

O Brasil Carinhoso, que faz 
parte do Plano Brasil Sem Misé-
ria, já beneficiava, desde junho, 
famílias extremamente pobres 
com filhos de 0 a 6 anos. A ação 
complementa a renda de famí-
lias incluídas no Programa Bol-
sa Família, garantindo que to-
dos os seus membros superem 
o patamar de R$ 70 por mês.

A expansão vai beneficiar 
8,1 milhões de crianças de até 
15 anos e a complementação 
alcançará no total 16,4 mi-
lhões de brasileiros. “Daqui 
pra frente, todas as famílias 
que têm crianças entre 0 e 15 
anos, que se encontrem em 
extrema pobreza e estejam 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal, têm direito a receber 
uma renda para sair da extre-
ma pobreza.”

A ministra também desta-
cou a necessidade dos benefi-
ciários do Bolsa Família man-
terem seu cadastro atualizado. 
O Cadastro Único deve ser 
atualizado sempre que houver 
alguma mudança na composi-
ção familiar, tais como renda, 
endereço, morte, nascimento, 
entre outras. E, mesmo não 
havendo alteração, a cada dois 
anos é preciso que elas confir-
mem os dados junto ao gestor 
do programa de transferência 
de renda nas prefeituras.

Tereza Campello lembrou 
que as famílias têm até o dia 
28 de dezembro para regu-
larizar a situação. A informa-
ção vem impressa no extrato 
do benefício, emitido no mo-
mento do saque dos recursos. 
Quem perder o prazo poderá 
ter o benefício bloqueado ou 
até mesmo cancelado.

Transição não evita pagamento
O dia de realização do primeiro 

teste de interatividade na TV públi-
ca brasileira com famílias de baixa 
renda já está definido. Será na pró-
xima sexta-feira, às 14h, em soleni-
dade de lançamento da transmis-
são digital pela TV Câmara de João 
Pessoa.  Cem beneficiários do Bolsa 
Família vão assistir, em suas TVs, a 
primeira exibição de vídeos intera-
tivos produzidos pela TV UFPB e 
pelo Lavid.

 Os vídeos, que permitem ao 
telespectador fazer escolhas, en-
quanto são transmitidos, foram 
produzidos pela TV UFPB, Univer-
sidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e Universidade Católica de 
Brasília (UCB), Núcleo Lavid da 
UFPB e Banco do Brasil. O projeto é 
uma iniciativa da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) e tem o apoio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de João Pessoa, 
TV Câmara Federal e a sua afiliada 
local, além de outros parceiros.

 Um grande diferencial dessa pro-
posta, que projeta a Paraíba, no plano 
nacional, é que se trata da primeira 
experiência de interatividade na TV 
aberta e pública brasileira, que ofere-
ce ao cidadão um canal de serviços da 
EBC, uma espécie de canal extra, atra-
vés do qual os programas-piloto inte-
rativos serão exibidos. Trata-se de um 
projeto, de nível nacional, que preten-
de ampliar e fortalecer o sistema pú-
blico de comunicação e radiodifusão 
do Brasil para universalizar o acesso 
da população a uma programação di-
ferenciada e interativa.

O canal interativo serviços da 
EBC, com transmissão digital, será 
disponibilizado para 100 famílias 
dos bairros de Mandacaru, Cristo 
e Colinas do Sul, inscritas no Bolsa 
Família, programa do Ministério 
do Desenvolvimento Social. Nesse 
canal, serão exibidos, apenas para 
esse público-alvo, vídeos interati-
vos, por um período de três meses. 
Durante a execução do projeto, os 

parceiros envolvidos vão testar o 
potencial que essas famílias têm 
de interagir com os novos recursos 
proporcionados pela tecnologia di-
gital, avaliando também aspectos 
da transmissão digital e outras fun-
cionalidades do sistema.

O projeto piloto de interativi-
dade está sendo coordenado pelo 
superintendente de Suporte da EBC, 
André Barbosa. Na TV UFPB, a pro-
dução foi coordenada pela jornalista 
e mestre em TV digital, Madrilena 
Feitosa, com a supervisão da pro-
fessora Sandra Moura. No âmbito 
do Núcleo Lavid, o desenvolvimento 
das aplicações interativas esteve sob 
a coordenação do professor e coor-
denador do Núcleo, Guido Lemos, e 
da jornalista e mestre em TV digital, 
Kellyanne Alves.  Na UFSC, o projeto 
esteve sob a coordenação do profes-
sor Fernando Crocomo, e na UCB, do 
professor Alexandre Kieling.

Parceria
A Secretaria de Desenvolvimen-

to Social da Prefeitura de João Pes-
soa tem sido um forte parceiro nesse 
projeto, pois vem mobilizando sua 
equipe de psicólogas e  assistentes 
sociais para apoiarem a viabilização 
do projeto  na capital. O secretário 
Antonio Jácome se associou à inicia-
tiva e colocou equipes de assistentes 
sociais e psicólogas que atuam no 
Programa Bolsa Família para acom-
panharem a coordenação e produ-
ção do projeto nos encontros com as 
famílias dos bairros de Mandacaru, 
Colinas do Sul e Cristo Redentor. 

Cada uma das 100 famílias vai 
receber um equipamento chama-
do set-top box, que, acoplado à TV 
de cada cidadão participante, vai 
permitir uma experiência de inte-
ratividade, todas as vezes que ele, 
através do controle remoto, entrar 
na Canal de Serviços da EBC e es-
colher assistir os programas inte-
rativos que foram produzidos pela 
rede de parceiros. 

Interatividade com baixa renda

Acesso ao Bolsa Família exige renda mensal máxima de R$ 140 por pessoa das famílias de baixa renda; programa ficou 24 meses sem rneovação do castro
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Almoço solidário
SERÁ HOJE, no piso superior do restaurante da 

Blu´nelle, na Av. Epitácio Pessoa, a confraternização na-
talina das integrantes da Associação das Esposas dos 
Magistrados e das Magistradas da Paraíba.

O evento, conduzido pela presidente Rozane Gomes 
e pela vice-presidente, Elizabeth Nóbrega Coutinho, terá 
caráter beneficente, pois todas deverão levar fraldas 
geriátricas que serão doadas ao Hospital Padre Zé.

A festejada aniversariante de hoje, Lúcia Navarrro Braga, e sua filha Mariana
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Ex-deputada Lúcia Na-
varro Braga, engenheiro 
Félix José de Sousa Filho, 
economista Heitor Ca-
bral, Sras. Laísa Brito, 
Yedinha Ferro, Nilza Maia, 
Juliana Lemos Carneiro e 
Luiza dos Santos Gomes, 
executivo Lúcio Ferrei-
ra, secretária executiva 
Amália Jurema, empresária 
Nenem Toscano, Natália 
Figueiredo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Com o tempo você 
aprende a cair com
classe e a se levantar 
com orgulho”

“O maior covarde é 
aquele que se esconde 
atrás do orgulho para
fugir de si mesmo”

CAZUZA SIMONE BRANTES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  Olho marcado e tranças 
são duas tendências propostas 
pela marca Chanel para o inverno, 
porém que já podem ser usadas 
nas festas de final de ano.

   No seu último desfile a mar-
ca misturou elementos clássicos 
da cultura escocesa com um leve 
ar punk, onde a maquiagem foi 
clean para evidenciar o blush e o 
destaque foi o traço inferior dos 
olhos bem marcado.

Zum Zum Zum
   Os grupos “Os Gonzagas” e “Eita de Projeções Foclóricas” animam hoje o 
hall de entrada da Estação das Artes, a partir das 19h, no encerramento do Varal 
Poético. Será com uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

   Os procuradores do Estado ganharam festa de confraternização ontem 
na Casa Roccia. O evento foi promovido pela Associação dos Procuradores do 
Estado da Paraíba, que tem no comando Sanny Japiassu.

   Está como sempre muito bonita a camiseta do evento “1968, o ano que 
vivemos”, que será realizado no próximo dia 29 no Panorâmico do Clube Cabo Branco. 
O layout é de Hermano Zenaide Neto e a impressão, com apoio da D´Café e da Diag-
nóstica, tem a qualidade da Lug Serigrafias, de Vinicius Saldanha.

Lançamento
“O SENHOR DO 

TEMPO” de autoria 
do escritor Rogério 
Câmara será lançado 
no próximo sábado, 
em João Pessoa, 
às 19h no auditório 
Hélio Smith, no 
prédio da PBTur.

A obra, que    
promove uma re-
flexão sobre temas 
que dizem respeito 
à conquista do ideal 
humano de felicidade, 
contém uma foto 
da capital paraibana 
feita por ocasião 
da visita do autor à 
cidade.

Momento feliz de Afonso Roberto e Socorro Brito no Paço dos Leões

Homenagem especial

O DEPUTADO e presidente da ALPB, Ricardo Mar-
celo comandou, ontem, sessão especial proposta por ele 
para homenagear o Dia Nacional do Ministério Público, 
a ser celebrado no próximo dia 14.

O evento foi no Plenário Deputado José Mariz 
onde o procurador geral de Justiça da Paraíba, Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, apresentou um balanço dos 
projetos efetivados pela entidade nos últimos 12 meses.

Paula Gentil e Amália Jurema que está aniversariando hoje

Vai mudar
O EMPRESÁRIO e educador David Barlow vai 

transferir a Cultura Inglesa de Tambauzinho, localizada 
na Av. Epitácio Pessoa, para um espaço bem maior e 
moderno, em novo endereço defronte a Auto Clube 
Honda, na BR-230.

A iniciativa é para melhor adaptar o novo prédio  
ao método de ensino da instituição, utilizando tec-
nologias de ponta como quadro interativo em todas 
as salas de aula.

Nova diretoria
TOMAM POSSE hoje na Academia de Letras e 

Artes do Nordeste Núcleo Paraíba, Ricardo Bezerra, 
como presidente, Jairo Rangel, como tesoureiro, Neide 
Medeiros Santos, como secretária geral, Ana Izabel 
de Souza Leão, como 1a secretária, e João Abelardo 
Barreto, como 2o secretário. Será às 17h no Centro 
Cultural Joacil de Brito Pereira, no Centro.

FOTO:Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Encontro de “velhos” amigos no Paço dos Leões: Ricardo Rolim, Luciano Bernardo e 
Luiz Carrilho Neto

Memória jurídica

O DESEMBARGADOR federal Francisco de Assis 
Carvalho fez uma significativa doação à Biblioteca Odilon 
Ribeiro Coutinho, do Tribunal Regional do Trabalho da 
Paraíba, enriquecendo sobremaneira a entidade.

Trata-se de mais de mil exemplares de obras ju-
rídicas e literárias do seu acervo particular, reunidas 
durante sua bem-sucedida trajetória de magistrado na 
Justiça Trabalhista, onde foi juiz substituto, juiz titular 
da Junta de Conciliação e Julgamento e Desembargador, 
tendo sido inclusive presidente do TRT/PB.

Le Cirque
TERMINAM no próximo domingo as 

apresentações do espetáculo “Amar”, do 
Le Cirque, que está armado nas proxi-
midades do Retão de Manaíra, no bairro 
do Bessa.

O circo foi criado na França em 1999 
e sua trupe de artistas faz sua primeira 
turnê na região Nordeste, seguindo agora 
para Fortaleza-CE.

Inauguração

A REDE NORD 
de Hotéis, dirigida 
por Daniel Rodrigues, 
inaugurou sua nova 
sede administrativa 
com bênçãos do padre 
Gercione Araújo, segui-
da de confraternização 
de final de ano com 
funcionários. 

A sede fica na Av. 
Marcionila da Concei-
ção, no Cabo Branco.

Descubra Design

 A FACULDADE Es-
tácio Idez vai realizar, no 
próximo sábado, a se-
gunda edição do evento 
“Descubra Design”, com 
exposição dos trabalhos 
dos alunos de publicidade 
e design, coordenados 
pelo professor Aérton 
Diniz. Será das 14h às 17h 
no auditório da Estação 
Cabo Branco - Ciência, 
Cultura e Artes.

Escola de Balé
O FESTIVAL DA ESCOLA de Dança do 

Teatro Santa Roza encerra as atividades 
do ano letivo da entidade neste próximo 
final de semana com diversas apresenta-
ções ao preço único de R$ 5,00.

O evento, este ano, homenageia a 
Élide Guedes (Lita), falecida em maio pas-
sado, uma das mais antigas servidoras 
do Santa Roza e que também participou 
como atriz em produções teatrais. 

Festa dos cooperados
A TRADICIONAL CONFRATERNIZAÇÃO dos coopera-

dos da Unimed João Pessoa não terá uma grande atração 
nacional a exemplo dos últimos anos, quando aconteceram 
shows memoráveis de Emílio Santiago, Beth Carvalho, Elba 
Ramalho, Alcione, entre outros.

A festa, que acontece neste próximo sábado no Paço 
dos Leões e cujo acesso será através de leitura biométrica, 
terá animação musical da DJ Juliana Aguiar e da Orquestra 
Metais Banda Show, de Pernambuco.
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Governo propõe e AL 
aprova projeto que reduz 
nas taxas do Detran

Página 14

Cerca de dois mil poli-
ciais foram convocados para 
participar da Operação “Boas 
Festas”, lançada na manhã de 
ontem com a finalidade de 
diminuir o número de crimes 
violentos letais e patrimo-
niais nessa época de festas, 
confraternizações e de inten-
sa movimentação no comér-
cio, em razão do 13º salário. 
A Operação unirá todos os 
batalhões da Polícia militar 
da Capital a Cajazeiras, sen-
do que na Região metropoli-
tana de João pessoa o reforço 
será de 200 policiais. A novi-
dade nesta operação é que 
o trabalho da Polícia Militar 
será reforçado com um siste-
ma de videomonitoramento 
armado através de uma Cen-
tral Móvel (micro-ônibus que 
ficará posicionado no Ponto 
Cem Réis), com diversas câ-
meras com capacidade de 
200 metros de alcance.

O objetivo é proporcio-
nar mais segurança e tran-
quilidade aos paraibanos e 
turistas no comércio e nas 
praias neste mês. Nesta ope-
ração a Polícia Militar tam-
bém reforçou o policiamento 
a pé e motorizado com cerca 
de 300 viaturas. A operação 
foi lançada no Ponto de Cem 
Réis, no Centro da Capital. 

“Esse incremento do 
efetivo vem de várias fontes: 
há o pessoal que trabalha na 
área administrativa e que 
teve a carga horária interna 
diminuída para dar apoio na 
rua; os policiais que estão 
nos cursos de Formação de 
Soldados ou de Oficiais, tam-
bém estão sendo emprega-
dos, já que as aulas estão em 
recesso; além daqueles PMs 
que voluntariamente assu-
mem plantões extras”, expli-
cou o comandante-geral da 
PM, coronel Euller Chaves, 
durante o lançamento.

Na ocasião, o coronel 
também agradeceu o tra-
balho prestado pelos po-
liciais durante todo este 

PM lança Operação Boas Festas
combAte Ao crime
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Trabalho da Polícia será 
reforçado com sistema 
de videomonitoramento

José Alves
zavieira2@gmail.com

FoTos: Evandro Pereira

ano, e apresentou, ainda, 
o novo sistema de video-
monitoramento. Com esse 
equipamento a polícia vai 
poder acompanhar toda a 
movimentação do comércio 
e pode acionar rapidamente 
o efetivo motorizado ou a pé 
ao captar qualquer ocorrên-
cia. Somente na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
o policiamento recebe um 
reforço de 200 policiais, com 
foco nos principais corredo-
res comerciais, como o Cen-
tro e Mangabeira.

Em todo o Estado, ain-
da serão montados preven-
tivamente diversos pontos 
de checagem de veículos e 
pessoas, especialmente na-
quelas cidades sede de Ba-
talhões ou de Companhia de 
Polícia Militar Independente.

Participam das ações 
todas as modalidades de po-
liciamento da PM, incluindo 
os Batalhões Especializados: 
Cavalaria (RPMont), Bata-
lhão de Trânsito (BPTran), 
Ambiental (BPAmb), Ope-
rações Policiais Especiais 
(Bope) e Companhia de 
Apoio ao Turista (CEATur).

Todos os comandantes 
de tropa marcaram presen-
ça no lançamento da Opera-
ção Boas Festas para orien-
tar seus comandados, assim 
como a delegada geral da 
Polícia Civil, Ivanisa Olimpio, 
que representou o secretário 
de Estado da Segurança e De-
fesa Social, Cláudio Lima.

Estatísticas 
O comandante-geral da 

PMPB, coronel Euller Cha-
ves, aproveitou o lançamen-
to da Operação Boas Festas 
para destacar a redução dos 
índices de criminalidades na 
Paraíba. Só no último mês de 
novembro, a redução de ho-
micídios em relação ao mes-
mo período de 2011 chega a 
17,4%. Em comparação com 
os anos de 2010 (redução 
de 26,9%) e 2009 (30%), a 
queda é ainda mais expres-
siva. No acumulado dos 11 
primeiros meses deste ano 
(quando foram registrados 
1.388 homicídios), a dimi-
nuição alcança o índice de 
9,69%, em relação a 2011 
(1.537).

Policiais civis da Paraí-
ba realizaram na manhã de 
ontem, em Caruaru (PE), a 
Operação ‘Sulanca’, que re-
sultou na prisão de quatro 
homens e uma mulher. Todos 
são responsáveis por roubos 
a veículos de transporte de 
sacoleiros que saíam do Es-
tado com destino às cidades 
pernambucanas de Torita-
ma, Caruaru e Santa Cruz do 
Capibaribe.

A ação coordenada pelo 
delegado Henry Fábio, titular 
da Delegacia Especializada 

de Roubos e Furtos (DRF) de 
Campina Grande, aconteceu 
em conjunAto com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e a 
Polícia Civil de Pernambuco. 

Segundo ele, as prisões 
de Edvan Jordan da Silva, Val-
devaldo José da Silva, Genival 
Honório dos Santos, José An-
tônio da Costa Pereira e da 
mulher Annemere Monteiro 
aconteceram em cumpri-
mento a mandados de prisão 
expedidos pela comarca da 
cidade de Boqueirão. Outros 
cinco mandados de busca e 

apreensão foram cumpridos. 
“Com o grupo foram 

apreendidas duas armas de 
grosso calibre, uma espin-
garda 12 e uma de calibre 44, 
além de munição e celulares 
de vítimas, fato que gerou 
também um flagrante”, ex-
plicou o delegado Henry. As 
investigações da Polícia Civil 
paraibana apontam que pelo 
menos oito assaltos a saco-
leiros foram cometidos pelos 
acusados.

“Uma das principais ca-
racterísticas dessa quadrilha 

é a violência. Eles já chega-
vam atirando na cabine do 
motorista e há indícios de 
que uma criança de 11 anos 
tenha sido atingida em uma 
das ações criminosas. 

Além disso, outras pes-
soas podem estar envolvidas, 
por isso o trabalho da polícia 
continua”, revelou o delega-
do Glauber Fontes, também 
da DRF.

Todos os presos serão 
encaminhados para Campina 
Grande, onde ficam à dispo-
sição da Justiça. 

Polícia Civil da PB prende acusados 
de assaltar sacoleiros em Pernambuco

PC prende dez homens acusados 
de integrar grupo de extermínio

oPerAção AbADir

Dez homens acusados de pertencer 
a um grupo de extermínio e tráfico de 
drogas nos municípios de João Pessoa e 
Cabedelo foram presos ontem através da 
operação Abadir por Policiais do Grupo de 
operações Especiais (GoE) da Polícia Civil. 
segundo informações do delegado Cris-
tiano Jacques, os assassinatos cometidos 
pelo grupo eram comandados de dentro 
dos presídios do Roger e sílvio Porto, em 
João Pessoa. “Com a prisão do bando 
conseguimos evitar sete novos assassi-
natos, cujo nome das pessoas estavam 
numa lista da morte”, revelou o delegado, 
afirmando que nos últimos cinco meses o 
GoE efetuou 100 prisões na Paraíba. 

Cristiano disse também que a maio-
ria dos homicídios praticados pelo grupo 
foi cumprido em Cabedelo, numa disputa 
sangrenta e territorial pelo comando do 
tráfico de drogas. “os dois principais  man-
dantes dos crimes praticados pelo grupo 
são conhecidos como ‘Elvis’, que comanda 
o tráfico de drogas na região de Cabedelo 
de dentro do presídio do Roger e outro 
homem, conhecido por ‘Novato’, que está 
detido no sílvio Porto. só o jovem de 22 
anos, conhecido por Elvis, foi o autor de 
nove dos dez homicídios ocorridos nos úl-
timos meses em Cabedelo” disse Cristiano.

A operação que culminou com a pri-
são do grupo foi iniciada há 20 dias e teve 
que ser antecipada para evitar mais sete 
assassinatos pelo controle do tráfico em 
João Pessoa e Cabedelo. o delegado afir-

Cerca de dois mil policiais foram convocados para participar da operação, lançada na manhã de ontem  pelo coronel Euller Chaves

mou que será solicitada a transferência 
dos dois indicados como chefes do gru-
po para presídios federais. “Eles faziam 
desses presídios verdadeiros quarteis ge-
nerais, dando ordens por telefone e inclu-
sive acompanhado a morte de rivais pelo 
celular. Pedirei a transferência dos dois 
líderes da facção para presídios federais”, 
ressaltou.

As investigações confirmaram que o 
jovem de 22 anos conhecido como “Elvis”, 
teria ligação direta com um outro trafi-
cante que se encontra preso no Presídio 

Federal de Mossoró, no interior do Rio 
Grande do Norte. Das dez pessoas de-
tidas na operação Abadir, algumas delas 
foram presas em flagrante comercia-
lizando drogas e portando ilegalmente 
armas. outras foram presas em cum-
primento a mandados de prisão. Com o 
grupo a polícia apreendeu armas, drogas 
e comprovantes de transações bancárias 
ligados ao tráfico de drogas e armas. o 
grupo preso vai responder pelos crimes 
de tráfico de drogas, associação para o 
tráfico e homicídio. (JA)

O delegado Cristiano Jacques disse que sete pessoas estavam numa lista da morte

l Armas:

2011 = 2.020

2012= 2.588   ===> aumento de 28,1%

l Drogas: 

2011 = 1.760 ocorrências registradas de apreensão 
de drogas

2012= 2.097  ====> aumento de 19%

l Nesse tópico, tem destaque o aumento na apreen-
são de cocaína:

2011 = 1412,0 gramas

2012= 14795,0 gramas ====> aumento de 950%

l maconha:

2011 = 291,5

2012= 436,8 ===> aumento de 50% 

Saiba mais

Dados de apreensões de drogas e armas de Janeiro 
a novembro deste ano, em relação ao mesmo 
período do ano passado:



Governo propõe e AL aprova 
redução nas taxas do Detran
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Pessoas com mais de 
65 de idade que forem tirar 
a primeira Carteira Nacional 
de Habilitação ou renovar o 
documento terão uma redu-
ção de 40% nas taxas cobra-
das pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran). 
O projeto de lei do Governo 
do Estado que concede o be-
nefício foi aprovado pela As-
sembleia Legislativa e segue 
agora para sanção do gover-
nador Ricardo Coutinho. A 
medida beneficiará aproxi-
madamente 44 mil conduto-
res paraibanos.

Atualmente, as taxas do 
Detran para a primeira ha-
bilitação custam R$ 206,74. 
Com o desconto de 40%, as 
pessoas com mais de 65 anos 
de idade passarão a pagar 
R$124,04. Já as taxas de re-
novação da CNH custam R$ 
121,43, mas para quem tiver 
mais de 65 anos o valor co-
brado será R$ 72,85.

Para a integrante do 
Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
– CEDDPI, Diva Alves Brasi-
leiro Ferreira, a lei vai bene-
ficiar justamente as pessoas 
que já deram sua parcela de 
contribuição ao Estado e pa-
garam seus impostos. “Isso 
mostra que o idoso está sen-
do valorizado. Que venham 
outras ações para beneficiar 
os idosos, principalmente os 
mais carentes e necessita-
dos”, afirmou.

A redução em 40% das 
taxas cobradas pelo Detran 
para usuários com mais de 
65 anos foi anunciada pelo 
governador Ricardo Couti-
nho no Dia Internacional do 
Idoso, quando assinou o pro-
jeto de lei encaminhado à As-
sembleia Legislativa.

 Para conceder o benefí-
cio, o governador argumen-
tou que os condutores idosos 
têm que renovar a carteira de 
habilitação a cada três anos, 
enquanto os demais só preci-
sam renovar o documento a 
cada cinco anos. 

Medida beneficia idosos 
e donos de motocicletas 
de baixa cilindrada

O superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, 
comentou que esta foi  a pri-
meira vez  que o órgão re-
duziu taxas de serviço. “Isto 
só foi possível enxugando 
gastos e transformando em 
benefícios para a sociedade 
recursos arrecadados com 
multas de trânsito e presta-
ção de serviço”, enfatizou.

Outras ações
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh), desenvolve 
uma política de atenção à 
pessoa idosa. Entre as ações 
destaca-se a assistência a 
mais de 500 idosos perten-
centes aos grupos da tercei-
ra idade que funcionam nos 
16 Centros Sociais Urbanos, 
além do Centro de Convi-
vência da Pessoa Idosa e do 
grupo de Aposentados e Pen-
sionistas que dois dias na 
semana se reúne no Centro 
de Atividades de Lazer do 
Estado para Aposentados e 
Pensionistas Padre Juarez 
Benício – Cejube. 

Nos centros, os idosos 
também têm acesso a ofici-
nas de artesanato, dança e 
teatro; atendimento em gru-
po com psicólogo, assistente 
social e fisioterapeuta, além 
de educador físico que reali-
za atividades esportivas para 
a terceira idade.     

O Centro de Convivência 
da Pessoa Idosa, que funcio-
na no Castelo Branco passou 
recentemente por uma refor-
ma, na qual foram investidos 
R$ 160 mil, a fim de oferecer 
mais qualidade de vida aos 
70 idosos que frequentam 
diariamente o local. No CCI as 
pessoas com 60 anos ou mais 
têm acesso a lazer, atividades 
esportivas, atendimento com 
psicólogo, assistente social e 
fisioterapeuta. 

Em parceria com o Mi-
nistério Público, a Sed está 
realizando capacitação para 
conselheiros de idosos em 
todas as regiões da Paraíba 
para incentivar a implanta-
ção de conselhos municipais 
da pessoa idosa nos 223 mu-
nicípios paraibanos. Hoje, 
cerca de 80 cidades têm um 
conselho municipal. 

Foto: Evandro Pereira

A Corregedoria Geral 
do Departamento Estadual 
de Trânsito da Paraíba (De-
tran/PB) dará continuidade 
hoje, em Campina Grande, a 
Operação “Baliza”, que teve 
início ontem pela manhã, na 
própria pista do órgão, que 
fica localizada no bairro de 
Mangabeira, em João Pes-
soa. Durante a ação, foram 
apreendidos 15 veículos ir-
regulares, entre carros, mo-
tocicletas e ônibus, de sete 
autoescolas da capital, que 

estavam fora dos padrões, 
com embreagem danificada, 
vidros quebrados, batidas, 
sem freios e com pneus ca-
recas.  A operação encerra 
amanhã, onde serão fiscali-
zadas 70 autoescolas na Pa-
raíba, com os sete membros 
que compõem a Corregedo-
ria Geral do Detran/PB. Para 
o corregedor do órgão, Wal-
ber Virgolino, tudo começou 
com as reclamações dos usu-
ários que estavam fazendo 
provas em veículos que não 
tinham a menor condição, 
sendo prejudicados durante 
as provas para conseguir a 

carteira de habilitação.  
Segundo ele, foram re-

clamações de vários tipos, 
inclusive com uma aluna 
reprovada por conta de um 
banco de um veículo (Fiat 
Uno), que quebrou no mo-
mento da prova, fazendo o 
carro estancar. “Uma coisa 
absurda que vem acontecen-
do com algumas autoescolas 
no Estado, prejudicando pes-
soas que desejam conseguir 
a carteira de motorista. Va-
mos dar continuidade a nos-
sa operação e quem estiver 
trabalhando fora das regras 
faremos a apreensão ime-

diatamente”, frisou. Walber 
ressaltou que as autoescolas 
atingidas pela Operação “Ba-
liza” foram multadas e terão 
48 horas para regularizarem. 

Ele disse que durante o 
ano foram autuadas 29 au-
toescolas na Paraíba, sendo 
que apenas seis retornaram 
as atividades. “Estamos jo-
gando duro contra as irre-
gularidades que estão sendo 
vítimas pessoas que desejam 
conseguir a carteira de habi-
litação. O objetivo da opera-
ção é tirar de circulação veí-
culos sem condições de uso”, 
avaliou o corregedor. 

Operação Baliza apreende veículos 
irregulares utilizados em autoescolas

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Na mesma men-
sagem enviada à As-
sembleia Legislativa do 
Estado, o governador 
Ricardo Coutinho propôs 
a redução nas taxas para 
emissão da Autorização 
para Conduzir Ciclomo-
tor (ACC), que beneficia 
principalmente as cha-
madas “cinquentinhas”.

Os condutores que 
precisam tirar a ACC 
serão beneficiados com 
uma redução de 80% 
nas taxas cobradas pelo 
Detran. A medida aten-
derá os proprietários de 
motocicletas de baixa 
cilindrada, as chamadas 
“cinquentinhas”. 

A medida visa o cum-
primento do Código de 
Trânsito Brasileiro, o qual 

exige que os condutores 
destes veículos tenham 
maior idade, sejam ha-
bilitados com a ACC ou a 
carteira nacional de ha-
bilitação categoria “A” 
(motociclistas) e que uti-
lizem o capacete.

Na mensagem envia-
da à Assembleia Legisla-
tiva do Estado, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
argumenta que as taxas 
e exames exigidos para 
as “cinquentinhas” são 
iguais para os conduto-
res de motocicletas e que 
isso aumenta o número 
de condutores infratores. 
A redução das taxas em 
80%, segundo observa, 
visa estimular os condu-
tores desses veículos a se 
habilitarem.

Moto cinquentinha

A Federação da Agricultura 
e da Pecuária da Paraíba (Faepa) 
entrega hoje, a partir das 19h, no 
Salão Especial do Restaurante Sal 
e Brasa, o Prêmio Faepa/Senar-PB 
de Jornalismo 2012 aos jornalis-
tas vencedores da disputa. Ao 
todo, foram inscritos 23 traba-
lhos publicados no período de 23 
de março a 31 de outubro. Os pri-
meiros colocados das categorias 
Televisão, Impresso (jornal e re-
vista), Rádio, Fotografia e Prêmio 
Especial receberão R$ 3 mil cada 
um, além de um troféu especial.

Na modalidade Impresso 
(Jornal e Revista), os três finalis-
tas são: Marcelo Rodrigo da Sil-
va, do Correio da Paraíba, com 
a reportagem “Irrigação é lenta 
e pouco utilizada”; Natália Laís 

Almeida Xavier, do Jornal da Pa-
raíba, com “Gotas que elevam 
a produção”; e Fernanda Sheila 
Moura da Silva, do Correio da 
Paraíba (Campina Grande), com 
a matéria “Para enfrentar pró-
ximas estiagens, PB precisa cons-
truir 6 barragens”.

Laerte Cerqueira, da TV Cabo 
Branco, com as reportagens 
“Seca/Endividados” e “Seca/Sus-
tentabilidade” e Wendell Rodri-
gues, da TV Correio, com a repor-
tagem “Ouro Verde” são os três 
trabalhos classificados na cate-
goria Televisão.

Já na categoria Prêmio Es-
pecial, que tem como tema para 
este ano “Investimento em Edu-
cação Profissional Rural”, os fi-
nalistas são: Larissa Natália da 

Cunha P. dos Anjos, da TV Cabo 
Branco, com a matéria “Fábrica 
de autoestima”; e Richeli Bezer-
ra, da TV Tambaú, com a série “A 
Nova Realidade do Campo”.

Segundo a Faepa, os finalis-
tas das categorias Rádio e Foto-
grafia somente serão revelados 
na cerimônia de premiação.

Esta é a primeira edição do 
Prêmio Faepa/Senar-PB de Jorna-
lismo 2012, que tem por objetivo 
reconhecer o papel da imprensa 
e seu compromisso com a agenda 
do desenvolvimento do país, pois 
acredita que a mídia, por ser for-
madora de opinião e difusora de 
informações, tem um papel fun-
damental na formação de cida-
dãos com conteúdo e com poder 
de mudar uma realidade.

Faepa entrega prêmio de jornalismo
NESTA QUINTA

Pessoas com mais de 65 anos que forem tirar a primeira habilitação terão uma redução de 40% nas taxas cobradas pelo Detran



Colheita de cana causa queimadas 
e interrupções de energia na PB
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A colheita da cana-de- 
açúcar na Paraíba nem bem 
começou e os problemas 
causados pelas queimadas 
já preocupam os técnicos 
da Energisa. Apenas em 
outubro e novembro, a em-
presa de distribuição de 
energia registrou 16 sus-
pensões no fornecimento 
provocadas pelo fogo. Cer-
ca de 240 mil pessoas fica-
ram sem luz. 

Na primeira semana 
deste mês, foram duas in-
terrupções que afetaram o 
fornecimento para aproxi-
madamente 50 mil parai-
banos. “O número é bem 
superior ao de anos ante-
riores – em 2010, foram 
seis, e 2011 sete. O pior é 
que a colheita da cana-de- 
açúcar se estenderá até 
março de 2013”, afirmou o 
gerente de Manutenção da 
Transmissão da Energisa, 
Tércius Cassius Melo de 
Morais. 

Ações educativas
“O que nos desafia é 

que este aumento ocorre 
em um ano em que as ações 
educativas e fiscalizadoras 
se intensificaram com a 
parceria entre a Energisa e 
a Sudema”, complementa.

Na campanha, Energi-
sa e Sudema alertam para 
o cumprimento da lei que 
determina a faixa de segu-

Foto: Divulgação

rança para o uso de fogo em 
áreas próximas à rede elé-
trica. 

“Para as linhas de trans-

missão, a faixa de segurança 
é de, no mínimo, 30 metros, 
e para a distribuição, 15 m. 
O problema é que, em todas 

as ocorrências, esses limites 
não foram respeitados. E o 
calor afeta a composição do 
ar, provocando curtos-cir-

cuitos entre os condutores 
e até mesmo entre os con-
dutores e os postes”, explica 
Tércius. A Energisa lamen-

ta o desconforto e reforça 
a orientação para que não 
sejam realizadas queimadas 
próximo à rede elétrica.

Programa Sebrae-
tec estimula e subsidia 
a inovação em micro 
e pequenas empresas. 
Outros programas tam-
bém despertam mu-
danças e novas oportu-
nidades

 As micro e peque-
nas empresas da Paraí-
ba contam com apoio, 
informação e oportu-
nidades para implantar 
ideias inovadoras. Em 
2012, o Sebrae investiu 
mais de R$ 4 milhões 
em cerca de 1,8 mil em-
presas, através do pro-
grama Sebraetec, que 
oferece soluções de 
inovação e tecnologia, 
com subsídios dos ser-
viços. O Sebrae oferece 
também o programa 
Agentes Locais de Ino-
vação (ALI), que, em 
2012, já atendeu quase 
600 micro empresas e 
irá acompanhar cerca 
de mil até 2014.

Na manhã de on-
tem, o Sebrae e órgãos 
parceiros estiveram 
reunidos em João Pes-
soa para apresentar 
dados sobre o que foi 
investido em inovação 
neste ano de 2012 e 

as perspectivas para o 
próximo ano. “Há vá-
rias soluções de ino-
vação para as micro e 
pequenas empresas, 
oferecidas pelo Sebrae 
e outros órgãos, como 
a Universidade Federal 
da Paraíba, o Senai e 
o IEL, por exemplo. Os 
empresários têm esse 
apoio e devem aprovei-
tá-lo”, afirmou o dire-
tor técnico do Sebrae 
Paraíba, Luiz Alberto 
Amorim.

O evento contou 
com a presença do co-
ordenador nacional do 
Sebraetec, Pedro Pes-
soa, que falou dos de-
safios de levar para os 
negócios brasileiros os 
conhecimentos da área 
de ciência e tecnologia 
produzidos no país. “O 
Brasil está em um óti-
mo momento, crescen-
do. É preciso sensibili-
zar as empresas sobre 
a importância da ino-
vação para se tornar 
competitiva. A Copa 
do Mundo de 2014 e 
os demais eventos es-
portivos são grandes 
oportunidades para os 
empresários”, disse.

Sebrae investe em 
empresas inovadoras

DESENVOLVIMENTO

Representantes do Mo-
vimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem-Terra (MST) 
e secretários do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) se 
reuniram na tarde de ontem, 
para  renovar as reivindica-
ções e pautar novas metas no 
setor agrário.

A reunião aconteceu 
após trabalhadores do MST 
interditarem seis trechos de 
BR que passam pelo Estado.  
Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal, com a utilização 
de pneus entre outros mate-
riais, o trânsito foi interrom-
pido na BR-101, na divisa 
entre os estados da Paraíba 
e Pernambuco; na BR-230 
no município de Sousa, Ser-
tão do Estado, BR-230 em 
Assunção, no Cariri; BR-361 
em Catingueira, no Sertão; e 
na BR-104 em Queimadas, 
no Agreste. 

De acordo com Cleofas 
Caju, superintendente do 
Incra na Paraíba, a reunião 
resultou na liberação das 
rodovias interditadas, e ser-
viu para renovar as reivin-
dicações feitas anteriormen-
te pelo movimento. Foram 
acertados, uma audiência 
com o Ministério da Integra-

ção, assim como, um convê-
nio entre o Governo do Es-
tado e o Incra para assentar, 
em locais regulares, algumas 
famílias que estão morando 
em áreas de conflitos, e a dis-
tribuição de ração para ani-
mais afetados pela estiagem. 

Também ficou estabele-
cido um monitoramento se-
manal das execuções destes 
projetos. “Nesta reunião po-
demos ouvir mais uma vez as 
reivindicações do Movimento 
Sem-Terra, e esperamos cum-
prir com tudo o que foi esta-
belecido”, disse o superinten-
dente do Incra, Cleofas Caju.

A assessoria do MST 
disse que participaram do 
protesto mais de 4 mil acam-
pados e assentados na Pa-
raíba. Segundo a assessoria 
do Movimento Sem-Terra, o 
principal motivo do fecha-
mento das BRs foi chamar a 
atenção da sociedade para os 
desafios da Reforma Agrária 
no Brasil e na Paraíba. Ain-
da segundo a assessoria, o 
Governo Federal alega que, 
antes de abrir novos assen-
tamentos, deseja melhorar 
os já existentes e que isso 
não vem acontecendo.

Juliane Carneiro, diri-
gente nacional do MST da Pa-
raíba afirma que: “o Gover-
no Federal sucateia o Incra 
e não avança nas políticas 

para os assentamentos. Não 
cumpriu nem com a metade 
da meta estabelecida para 
assentar as famílias acampa-
das nesse ano”, disse.

Estado
O secretário estadual de 

Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, Marenil-
son Batista da Silva, também 
se reuniu com representan-
tes do Movimento dos Tra-
balhadores Sem Terra. No 
encontro foram discutidos 
pontos relacionados à infra-
estrutura dos assentamen-
tos, Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
e o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), assim 
como educação no campo, 
construção de escolas, sis-
temas de abastecimento e a 
possibilidade de entrega de 
kits de irrigação.

MST se reúne com o Incra 
para discutir reivindicações

prObLEMa agrárIO Cajazeiras é 
beneficiada 
com projeto de 
cinema gratuito

A cidade de Cajazeiras 
está sendo contemplada com o 
projeto de cinema gratuito nas 
comunidades, viabilizado por 
uma parceria entre o Clube de 
Cinema Fora do Eixo, a 9ª Ge-
rência Regional da Secretaria 
Estadual de Cultura, associa-
ções comunitárias de bairros e 
o 6º Batalhão de Polícia Militar. 

Os filmes de curtas e 
longas metragens estão sen-
do exibidos na Casa Fora do 
Eixo de Cajazeiras (segundas-
-feiras), nos bairros (terças e 
quartas-feiras), e no 6º BPM 
(nas quartas-feiras), sempre 
se iniciando às 19h, com dis-
tribuição gratuita de pipocas.

A coordenação do proje-
to informou que os filmes são 
nacionais ou com temáticas 
que ajudam na formação mo-
ral e intelectual dos frequen-
tadores. A finalidade, segundo 
informa, é formar plateias e 
aguçar o gosto das crianças, 
jovens e adultos pelo cinema 
e, preferencialmente, pelos fil-
mes brasileiros.

Em Cajazeiras, a coor-
denação registrou agradeci-
mento pelo apoio recebido 
das gerências regionais de 
Cultura, Educação, Saúde e 
do Orçamento Democrático, 
além da Associação Cultural 
do Rock do Sertão e gestores 
do Coletivo Cultucar, que têm 
auxiliado na operacionaliza-
ção do projeto .

Nádya Araújo
nadyabaraujo@gmail.com     

A reunião 
aconteceu após 
trabalhadores 
interditarem 
seis trechos de 
BR no Estado

Por conta das queimadas, na primeira semana deste mês aconteceram duas interrupções de energia, prejudicando 50 mil pessoas, segundo informou a Energisa

Cerca de 240 mil ficaram 
sem luz e a situação já 
preocupa a Energisa
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Julgamento dos 3 acusados 
começa hoje, 25 anos depois 

Porque mataram asfora

Paraíba CamPINa

Pela cidade

Mas, o sindicalista José do Nascimento Coelho, 
diretoriano do PC do B e ligado ao grupo do prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), nega a existência de 
qualquer tipo de entendimento. De acordo com Coelho, 
não há qualquer tipo de definição oficial no seio da 
legenda.

l Peçam Pra saIr

As declarações de Coelho, entretanto, não param por aí 
e ele mandou um recado: “Quem se aliar ao PSDB deve pedir 
desfiliação imediatamente, já que não houve entendimento do 
nosso partido”. O cenário dentro do PC do B é, mais uma vez, 
de profunda discórdia.

l Gastos

O vereador João Dantas (PSD) afirmou ontem, na tribuna 
da Câmara Municipal, que a Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos (STTP) teria gasto cerca de R$ 55 mil 
para instalar a ornamentação natalina que todos os anos é 
colocada em frente à sede do órgão.

Gastos II

O detalhe é que, segundo João Dantas, esse montante 
teria sido apenas para o serviço de instalação, já que, conforme 
o vereador, todo o material usado na ornamentação seria o 
mesmo usado em anos anteriores. Até o fechamento da coluna, 
a STTP não havia se pronunciado.

acredite!

O secretário de finanças de Campina Grande, Júlio César 
de Arruda Câmara, em entrevista para a imprensa, garantiu 
que o município está em dia com o pagamento de salários e 
que irá pagar o 13º dos servidores no dia 20/12. Além disso, o 
secretário garantiu que no último dia do ano será pago a folha 
de dezembro.

fim do suspense!

Durante a solenidade de inauguração, a expectativa da 
imprensa e das autoridades de Campina Grande era em relação 
à indicação do governador para assumir a reitoria da UEPB. 
Ricardo Coutinho, que já recebeu a lista tríplice com os nomes 
dos vencedores da consulta prévia da instituição, respondeu 
aos repórteres que “está dentro do prazo, e na hora certa irei 
divulgar o nome escolhido”. A nomeação dos novos membros 
da reitoria deverá acontecer hoje.

agora vai!

Após o adiamento, será inaugurado hoje à noite no Açude 
Velho, o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP). Também 
conhecido como Museu dos Três Pandeiros, o prédio é a última 
obra arquitetada por Oscar Niemeyer que foi concluída antes do 
seu falecimento no último dia 5. A obra, que ocupa 972 metros 
quadrados de área construída e se destaca pelos traços ousados, foi 
construída pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Inauguração oficial

O governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, 
garantiu que até a primeira quinzena de janeiro será entregue 
a extensão da Avenida Almeida Barreto, em Campina Grande. 
Segundo Ricardo, o que impede a conclusão da obra até o 
fim de dezembro é a implantação de um novo sistema de 
iluminação, que utiliza equipamentos mais sofisticados do que 
estava previsto no projeto.

adiado
O deputado federal Romero Rodrigues, prefeito eleito de 

Campina Grande, planejava anunciar, hoje, dois nomes do seu 
secretariado, Educação e Saúde, mas, por conta da votação do 
veto presidencial à redistribuição dos royalties do petróleo, 
ele permanece em Brasília e adiou o anúncio para a próxima 
segunda-feira. Segundo Romero, na sexta-feira, o dia será 
dedicado à cerimônia de diplomação.

No governo
Membros ligados à cúpula do PC do B de Campina 

Grande confirmaram que o partido conversou com o prefeito 
eleito Romero Rodrigues (PSDB), definindo que comporá a 
base governista, independente da posição oficial do vereador 
eleito da legenda, Napoleão Maracajá.

fora do governo

O júri dos réus da morte do vice-
-governador Raymundo Asfora terá 
início às nove horas, da manhã de 
hoje, em Campina Grande, no Segun-
do Tribunal do Júri do Fórum Afonso 
Campos. Os eventos estão muito dis-
tanciados no tempo: já faz 25 anos que 
o tribuno foi encontrado morto em 
sua Granja Uirapuru, na periferia de 
Campina Grande. O cadáver de Asfora 
estava sentado à mesa, com as pernas 
entrançadas numa cadeira sem braços, 
numa sala envidraçada com duas cris-
taleiras plenas de copos e taças.

Sobre o tampo de vidro da mesa, um 
litro de uísque, cinzeiro cigarros queima-
dos, outro com batom, mais alguns tocos, 
dois maços - nenhum da marca que As-
fora fumava -, uma bíblia e um revólver 
Ruger, calibre 357 Magnum. Logo levan-
taram uma tese de suicídio, motivado 
por “traição e dívidas da esposa,” diziam 
à boca miúda os suicidistas. 

O STJ exigiu novo júri
Serão julgados os réus Gilvanete Vi-

dal de Negreiros Asfora, viúva da vítima, 
o fotógrafo Marcelo Marcos da Silva e o 
caseiro João da Costa, apontados como 
suspeitos de envolvimento na morte, 
por decisão tomada em 2009 pela mi-
nistra Maria Thereza de Assis Moura, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). No 
primeiro júri, realizado há doze anos, a 
maioria dos jurados entendeu que Ray-
mundo Asfora havia se suicidado. Mas o 
Tribunal de Justiça da Paraíba anulou a 
sentença. Os réus recorreram e o caso 
foi parar no Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), que determinou a realização de 
novo júri.

O vice-governador foi morto ou se 
matou? Com que instrumento? Com o 
Magnum 357, de quatro polegadas de 
cano, naquela cena fatal, seria impossí-
vel – diz o parecer do balístico Domin-
gos Tochetto, do Rio Grande do Sul.O ta-
manho do revólver, somado à distância 
da boca da arma para o rosto da vítima, 
mais o ângulo de inclinação da arma (da 
frente para trás e de cima para baixo), 
e as dimensões do braço de Asfora, tor-

nariam impossível o acionamento do 
gatilho.Todo jurado deveria detonar um 
357 para sentir seu coice formidável – 
duas vezes mais potente que um 38, o 
que arremessaria a arma ao chão – para 
poder dizer se o vice-governador suici-
dou-se ou foi suicidado.

Ninguém achou a bala
Uma perícia apontou um impacto 

inexistente na parede da sala, como se 
fosse provocado pelo projétil que teria 
transfixado a cabeça de Asfora. Este re-
pórter foi por duas vezes à sala e pro-
curou em vão o dito impacto. Ele nunca 
existiu. Ninguém achou a presumível 
bala que teria matado Asfora. Disse-me 
um dos peritos que a bala “alguém levou 
como souvenir”. Nenhum vidro, nenhu-
ma taça trincou-se com o hipotético es-
trondo do tiro: estavam todos em pé.

Disse Domingos Tochetto, em res-
posta à pergunta do repórter sobre es-
ses indícios: “Doutor Asfora não morreu 
naquela sala. Ele morreu ali perto. Já 
analisaram a casa do caseiro?”

E o balístico, reputado como o 
maior da América Latina, considerou a 
cena do crime incompatível com a hipó-
tese de suicídio.

A arma não caiu no chão
O revólver do vice-governador não 

caiu no chão, como seria de se presumir 
pelo coice da arma, que estava sobre a 
mesa, à sua frente; sua cabeça repousa-
va sobre a mão direita, com a face volta-
da para a direita, em posição contrária 
ao direcionamento do tiro; seu tronco 
estava reto. E sua resistência física de-
veria estar comprometida pela quanti-
dade de bebida ingerida. O cadáver do 
vice-governador estava vestido com 
roupas íntimas, o que é discutível, pois 
os que vão morrer têm pudor.

Morto e condenado
“Até agora ninguém foi condenado 

pela morte de Asfora. Só a vítima perma-
nece apontada como autora de sua pró-
pria morte.”

O criminalista e professor de Direi-
to Raymundo Asfora ainda hoje dá aula, 
mesmo depois de morto. Os ossos de 
seu braço direito, por exemplo, provam 
e comprovam que uma pessoa não po-
deria empunhar um revólver de quatro 
polegadas de cano, contra sua cabeça, 
no ângulo de frente para trás e de cima 
para baixo, afastado 15 centímetros da 

face, como indica o cone de esfumaça-
mento provocado pela detonação da 
arma – um Ruger 357 Magnum. Não se 
fez a análise da quantidade de álcool no 
sangue de Asfora.

Pela geometria da autopsia, na opi-
nião de Domingos Tochetto, o vice-go-
vernador Raymundo Asfora foi executa-
do deitado, com o carrasco à sua direita, 
pelo disparo de um revólver 38 ou Mag-
num 357: ambos têm o mesmo diâme-
tro interno do cano e da câmara, poden-
do o Magnum calçar a mesma munição 
do 38, mas não o contrário, pois a cáp-
sula do Magnum é dois milímetros mais 
comprida, para evitar seu uso indevido. 
Ou seja, o Magnum 357 é um super 38. 
Quer dizer: o vice-governador pode ter 
sido eliminado com aquele revólver, 
usando-se munição de 38. Esse aspecto 
não foi considerado.

O fato é que o braço e a mão direita 
de Raymundo Asfora, nem de ninguém, 
podia disparar contra si próprio um re-
vólver de quatro polegadas de cano, de 
cima para baixo e da frente para trás, a 
15 centímetros da cabeça. Quem quiser 
experimente essa geometria anatômica, 
só para reconstituir o crime – embora 
não se faça reconstituição de suicídio 
em criminalística, ao contrário do que 
fizeram os peritos de Campinas, São 
Paulo, a dupla Massine e Palhares. 

Crime não se consumou
Hoje, doze anos depois do primei-

ro júri, será realizado o segundo, em 
Campina Grande. Até agora, ninguém 
foi condenado pela morte de Raymundo 
Asfora. Só a vítima permanece apontada 
como autora de sua própria morte. Uma 
dupla injustiça se comete, assim, contra 
o tribuno da Borborema: além de seus 
assassinos continuarem soltos, imputa-
-se ao mártir a iniciativa e responsabili-
dade de sua execução. 

O assassinato de Raymundo Asfo-
ra ainda não se consumou: é um crime 
em execução, perpetrado lentamente 
ao longo dos 25 anos que se segui-
ram à sua morte – aos seis de março 
de 1987, em Campina Grande. Pois faz 
parte da trágica farsa a imputação de 
suicídio à vítima, covardemente imo-
lada, para mascarar os culpados. Hoje, 
em Campina Grande, terá lugar o se-
gundo júri da morte do tribuno. Asfo-
ra participará do julgamento em silên-
cio, por sorte dos réus e dos secretos 
culpados.

O corpo do tribuno e à 
época eleito vice-governador 
foi achado na granja dele

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com
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Raimundo Asfora (E) em data imprecisa durante conversa informal com o escritor e acadêmico José Américo de Almeida (C)
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CCJ do Senado aprova 
projeto que altera CTB 
e endurece a Lei Seca
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De toda a riqueza pro-
duzida nos 223 municípios 
paraibanos, apenas cinco 
deles concentram 58,1% do 
Produto Interno Bruto (PBI) 
do Estado. Os dados foram 
divulgados ontem em sole-
nidade na sede do Instituto 
de Desenvolvimento Estadu-
al e Municipal (Ideme) e são 
referentes ao ano de 2010. 
Para reduzir a centraliza-
ção da riqueza apontada no 
estudo, o Governo Estadual 
anunciou que, para 2013, já 
está aprovado um orçamen-
to de mais de R$ 4 bilhões 
em obras de infraestrutura 
hídrica e investimentos nas 
estradas paraibanas.

As cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, Ca-
bedelo, Santa Rita e Bayeux 
são as que mais contribuem 
com a riqueza da Paraíba. No 
ano de 2009, quatro cidades 
também figuravam na lista 
das cinco mais, à exceção de 
Patos, que perdeu espaço 
em 2010. A capital paraiba-
na é a que mais contribui, ou 
seja, é responsável por mais 
de 30% de todo o PIB. Na 
sequência, estão Campina 

Na PB, 5 municípios detêm 
58% do PIB. Governo quer 
mudar essa realidade

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2012
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Diferentemente da soma 
da riqueza produzida por 
um município, o PIB per ca-
pita mede a concentração da 
riqueza de acordo com a po-
pulação das determinadas ci-
dades. Sob esta ótica, a cidade 
que apresenta o maior índice 
da relação da arrecadação 
com a população é Cabedelo, 
que há sete anos está consoli-
dada na liderança. Apesar de 
ter tido uma variação negati-
va em relação ao ano de 2009 
de 5,5%, manteve-se inaltera-
da na primeira colocação.

A lista do PIB per capita 
de 2010 sofreu apenas uma 
alteração em relação ao ante-
rior, quando a cidade de Boa 

Vista tomou a colocação de 
Alhandra. Depois de Cabede-
lo, quem apresenta melhor 
índice de PIB per capita é Ca-
aporã com R$ 16.390, segui-
da por Conde (R$ 14.884), 
Boa vista (R$ 14.442) e João 
Pessoa (R$ 13.553).

 O IBGE ressalta, no en-
tanto, que “nem toda a renda 
gerada no município é apro-
priada por sua população 
residente, uma vez que a 
geração da renda e o consu-
mo não são necessariamen-
te realizados em um mesmo 
município” – ou seja, a renda 
gerada no município nem 
sempre se traduz em uma 
população rica.

Grande (13,6%), Cabedelo 
(7,7%), Santa Rita (3,9%) e 
Bayeux (2,2%).

A lista dos que menos 
contribuem com o PIB da 
Paraíba também sofreu pou-
ca alteração. Das cinco cida-
des que menos concentram 
riqueza, quatro posições 
permanecem inalteradas 
no comparativo com 2009. 
Para os dados de 2010, as 
cidades com menor índice 
de participação no PIB são: 
Queixabá (0,029%), Parari 
(0,030%), Areia de Baraúnas 
(0,030%), São José do Brejo 
do Cruz (0,031%) e Amparo 
(0,032$). No ano de 2009, a 
cidade de Coxixola figurava 
entre os menores índices de 
participação no PIB. Soma-
das as participações daque-
las cinco cidades, a represen-
tatividade no PIB paraibano 
não chega a 0,2%.

Para reverter a situação 
de centralização e tamanho 
contraste que o estudo do 
Ideme, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
expõe, o Governo do Estado 
já tem planos para eliminar 
a desigualdade. Para 2013 
estão reservados R$ 4,3 bi-
lhões, que serão revertidos 
de infraestrutura, segundo o 
secretário de Planejamento 
do Governo Estadual, Gusta-
vo Nogueira.

O secretário explica que 

A concentração do PIB, 
se forem consideradas as 
três áreas que influenciam 
na arrecadação (setor pri-
mário, secundário e terciá-
rio), apresenta desigualda-
des tal qual a concentração 
por municípios. O setor 
que apresenta maior con-
centração é o setor secun-
dário (indústria e constru-
ção civil), ou seja, apenas 
cinco municípios concen-
tram 67,7% de tudo o que 
é produzido naquela área.

À exceção de Campina 
Grande, as cinco cidades 
que mais contribuem com 
o PIB na área do setor se-

cundário estão na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa: Santa Rita, Cabedelo, 
Caaporã e João Pessoa. Jun-
tas, as cidades arrecadam 
R$ 4.356.068, do total de 
R$ 6.433.429.

O setor terciário, que 
envolve os serviços e o se-
tor público, também apre-
senta desigualdade acentu-
ada. Cinco municípios são 
responsáveis por 55,1% da 
produção neste setor. 

São eles: João Pessoa, 
Campina Grande, Cabedelo, 
Santa Rita e Patos, respecti-
vamente. 

A agricultura, que re-

Setor secundário apresenta maior concentraçãoCabedelo tem maior PIB per capita

o dinheiro será investido, 
primeiramente, em obras de 
recuperação e implantação 
de asfalto. A ideia, segun-
do ele, é tirar as cidades do 

isolamento para que a pro-
dução possa escoar. “Esse 
é um caminho que iremos 
traçar para que as cidades 
consigam dar vazão e me-

lhor fluxo da produção”, dis-
se. Obras de infraestrutura 
hídrica também estão no pa-
cote dos investimentos. Gus-
tavo Nogueira acrescenta 

que ao objetivo da adminis-
tração estadual é otimizar a 
renda dos municípios para 
que eles possam ter condi-
ções de aumentar o PIB.

presenta o setor primário, 
é o menos concentrado. 
Os cinco que mais contri-
buem representam uma 

fatia de 22,6% e são eles: 
Pedras de Fogo, Santa Rita, 
Itapororoca, Araçagi, Ma-
manguape.

Maiores PIBs da Paraíba

Município  PIB (R$1.000)   Participação%

João Pessoa  9.805.587  30,7
C. Grande  4.336.824  13,6
Cabedelo 2.460.910   7,7
Santa Rita  1.246.777   3,9
Bayeux    698.617   2,2

AL aprova projeto do governo 
que cria fundo previdenciário

SERVIDORES PÚBLICOS

Mais de R$ 4 bilhões começam a ser aplicados em obras de infratrutura, como estradas, em vários municípios paraibanos

O projeto do Governo do 
Estado que prevê a criação de 
um fundo de capitalização para 
custear as despesas relativas 
à previdência dos servidores 
públicos foi aprovado ontem 
pela Assembleia Legislativa do 
Estado. O regime capitalizado 
só servirá para os servidores 
que ingressarem no quadro do 
Estado após a edição da lei.

Trinta e sete matérias, 
ao todo, foram apreciadas 
ontem pelos deputados esta-
duais, que estão em esforço 
concentrado para limpar a 
pauta de votações antes do 
recesso parlamentar. Deste 
total, dois projetos de lei, 15 
requerimentos, três projetos 
de Resolução e um projeto 
de Lei Complementar foram 
aprovados. Outros oito pro-
jetos foram retirados de pau-

ta a pedido de parlamentares 
para uma melhor análise dos 
parlamentares.

Também foram apre-
ciados sete recursos dos de-
putados contra pareceres 
terminativos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ) de projetos de suas auto-
rias. Neste caso, três recursos 
foram acatados e quatro foram 
retirados de pauta. Entre os 
recursos aprovados está o do 
deputado Caio Roberto (PR) 
contra a declaração de incons-
titucionalidade do projeto de 
Lei 629/2011, que dispõe so-
bre a distribuição de kits de 
teste de gravidez na rede públi-
ca de saúde do Estado.

Outro projeto aprovado 
foi o de autoria da deputada 
Gilma Germano (PPS) que 
dispõe sobre a manutenção 

de serviços de segurança 
privada em locais nos quais 
estejam instalados caixas ele-
trônicos, terminais bancários 
e outros equipamentos seme-
lhantes, bem como em casas 
lotéricas, agências dos cor-
reios e estabelecimentos co-
merciais. O projeto de autoria 
do deputado Jutay Menezes 
(PRB), que proíbe o repasse 
da cobrança de ICMS nas con-
tas de serviços públicos das 
igrejas e templos de qualquer 
culto, foi retirado de pauta.

Os deputados também 
aprovaram projeto de Reso-
lução da deputada Daniela 
Ribeiro (PP) que determina 
publicação no portal institu-
cional (www.al.pb.gov.br) e 
em material de divulgação a 
frase: “Violência contra a mu-
lher, jamais! Denuncie!”.

Nos próximos dias, serão 
abertas as inscrições para in-
teressados em concorrer ao 
cargo de ouvidor-geral da De-
fensoria Pública do Estado da 
Paraíba, que tem mandato de 
dois anos (2012/2014).

As inscrições começam 
no dia da publicação do edital 
no Diário Oficial do Estado. 
Poderão se inscrever ao cargo 
cidadãos brasileiros ou natu-
ralizados que se encontram 
em plenos direitos políticos, 
que tenham reputação ilibada 
e não sejam membros de car-
reira da Defensoria Pública.

Em reunião extraordi-
nária, o Conselho Superior 
da Defensoria decidiu que as 
inscrições vão ser realizadas 
no prazo de 15 dias, a partir 
da publicação do edital no 
Diário Oficial. Os interessa-
dos terão que pagar taxa de 
R$ 80,00, a ser depositada 

no Banco do Brasil, agência 
1618 -7, conta: 9475-7 no 
Fundo Especial da Defenso-
ria Pública e apresentar a do-
cumentação exigida confor-
me resolução do Conselho.

Além das cópias dos do-
cumentos pessoais, como RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência, título de eleitor com 
comprovante de quitação 
eleitoral, é preciso apresentar 
certidão negativa da Justiça 
Federal e Estadual e currícu-
lo. A inscrição será realizada 
na sede administrativa da De-
fensoria Pública que fica no 
Parque Solon de Lucena, nº 
300, Centro de João Pessoa.

Todas as inscrições que 
forem efetuadas, ao final do 
prazo, serão encaminhadas 
para análise de uma comis-
são formada por cinco de-
fensores públicos. Cabe a 
essa comissão escolher três 

nomes que serão remetidos 
ao Conselho Superior e este 
indicará o ouvidor-geral a 
ser nomeado pelo defensor 
público geral.  O ouvidor-ge-
ral receberá vencimentos de-
finidos pelo Conselho Supe-
rior, limitados a até 90% dos 
subsídios do defensor públi-
co de 1ª Entrância e o cargo 
será exercido em jornada 
integral, vedada qualquer 
outra atividade remunerada.

De acordo com o defen-
sor-geral Vanildo Oliveira 
Brito, a criação da Ouvidoria 
Geral da Defensoria Pública, 
conforme estabelece a Lei 
Complementar 104, sanciona-
da em maio deste ano, como 
um veículo de comunicação 
por meio do qual a sociedade 
vai poder se manifestar e par-
ticipar de forma ativa da cons-
trução e avaliação dos servi-
ços prestados pela Defensoria.    

Defensoria abrirá inscrições 
para cargo de ouvidor-geral



Conselho traça ações contra seca 
ESTIAGEM NA PARAÍBA
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Encontro coordenado 
pela Aesa faz balanço da 
situação dos municípios

Analisar programas, di-
retrizes, traçar metas e im-
plantar atividades que ame-
nizem as consequências  da 
estiagem na Paraíba. Este 
foi o objetivo da 29ª reunião 
do Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos da Paraíba, 
realizado ontem à tarde, na 
sede da Agência Executiva de 
Gestão das Água (Aesa), loca-
lizada em João Pessoa.

A assembleia foi presidi-
da pela presidente da Aesa, 
Ana Maria Torres, que, na 
oportunidade, fez um balan-
do da dramática situação da 
seca na Paraíba, e salientou 
que uma das soluções para 
diminuir os efeitos da seca 
a médio prazo é realmente a 
integração das bacias hidro-
gráficas de todo o Estado.

Conforme informou Ana 
Torres, todos os mananciais, 
barragens e açudes da Para-
íba estão sendo monitorados 
no sentido de não deixar que 
nenhuma cidade da Paraíba 
fique totalmente sem água.

Ela também afirmou que 
medidas complementares es-
tão sendo implantadas pelo 
Governo do Estado, que vem 
mantendo esforços com o ob-
jetivo de abastecer as cidades 
em situações mais críticas 
com carros-pipas. O Exército 
Brasileiro também está enga-
jado nesta missão de combate 
aos efeitos da seca. Apesar de 
a Paraíba já ter perdido, por 
falta d’ água e de pasto, mais 
de 50% do seu rebanho, os 
órgãos competentes da Se-
cretaria da Agricultura  vêm 
distribuindo ração para os 
agricultores que não têm con-
dições financeiras de suprir 
suas necessidades.

O encontro contou com 
a presença de representan-
tes das secretarias de Plane-
jamento e Gestão (Seplag), 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
Infraestrutura (SEIE), Saúde 
(SES), Sudema, Agevisa, Ca-
gepa, Ibama e Famup, Depar-
tamento de Obras Contra a 
Seca (Dnocs) e Emater, além 
de membros dos comitês de 
bacias hidrográficas, entre 
outros órgãos. A Secretaria 
executiva do Conselho Esta-
dual de Recursos Hídricos é 
coordenada pela presidente 
da Aesa, Ana Maria Torres, e 
tem a participação de vários 
diretores da agência. O CERH 
é um órgão de fiscalização, 
deliberação e de caráter nor-
mativo que tem como objeti-
vos coordenar a execução da 
Política Estadual de Recursos 
Hídricos; negociar políticas de 
preservação da água e promo-
ver a integração entre os orga-
nismos estaduais, federais e 
municipais e a sociedade civil.

Chuvas 
Entre os dias 17 e 19 

deste mês, a Aesa vai realizar 
a II Reunião de Análise e Pre-
visão Climática para o Setor 
Norte da Região Nordeste, na 
UFCG. Durante o evento, me-
teorologistas, pesquisadores 
e técnicos de vários estados 
vão anunciar a previsão cli-
mática para o primeiro tri-
mestre de 2013.

O desafio de Ricardo Marcelo 
para fazer o PEN crescer 
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O deputado estadual Ra-
niery Paulino (PMDB) disse 
ontem que é de oposição e 
que não pretende mudar de 
posição, mas que considerou 
elogiável o posicionamento 
do governador Ricardo Cou-
tinho (PSB) contra o veto da 
presidente Dilma Rousseff 
em defesa da distribuição dos 
royalties do petróleo com to-
dos os estados brasileiros.

“Acho que foi um posi-
cionamento de bom senso e 
de defesa do Estado e do Nor-
deste e que, por isso, não cus-
ta nada reconhecer, mesmo 
como parlamentar de opo-
sição”, comentou Raniery, ao 
destacar que é nesse sentido 
que deve, se posicionar todas 
as demais lideranças políticas 
do Nordeste.

Para Paulino, “se os 
royalties são resultado de 
uma riqueza que é nacional, 
não faz nenhum sentido que 
os dividendos deles recaiam 
somente para os chamados 
estados produtores. Esta-
mos de comum acordo com 
o governador e torcendo que 
essa defesa predomine e leve 
a presidente a repensar sua 
posição ou o Congresso a der-
rubar o veto quando se der o 
momento da apreciação e vo-
tação”, disse.

Aprovado no plenário 
da Assembleia, o projeto que 

trata da estadualização da 
estrada ligando o município 
de Pilõezinhos a Pilões foi de 
autoria de Raniery Paulino e, 
sobre o assunto, ele disse que 
o benefício será importante 
também para os municípios 
de Serraria e Borborema.

Para o parlamentar, a 
estadualização ganhará a 
garantia de trafegabilidade 
com segurança e rapidez, 
já que a transferência para 
o poder público estadual 
da responsabilidade sobre 
a pavimentação da estra-
da acarretará melhorias no 
escoamento da produção 
agrícola, possibilitando ao 
Poder Executivo de ações 
que garantam avanços nos 
indicadores econômicos e 
sociais da região polarizada 
por Guarabira.

Na mesma entrevista, Ra-
nierey também teceu comen-
tários sobre a caravana que a 
Assembleia Legislativa reali-
zou na semana passada pelo 
Curimataú, Cariri e Sertão do 
Estado, destacando que seja 
criticada, seja elogiada, a ca-
ravana foi o evento político da 
semana e atingiu satisfatoria-
mente os seus objetivos.

“Estou satisfeito de ter 
participado porque vi e cons-
tatei a necessidade dos enca-
minhamentos que precisam 
ser dados como resultado dos 
debates que aconteceram ao 
longo da semana”, afirmou o 
deputado.

Cerca de 150 poços tu-
bulares deverão ser perfu-
rados, por mês, na Paraíba, 
com a instalação de, pelo me-
nos, 50. A ampliação do pro-
grama está previsto a partir 
de 2013 com a aquisição de 
três novas perfuratrizes. O 
desafio mais urgente é acele-
rar as instalações que depen-
dem também da contratação 
de equipes e compra de ma-
terial.

A média de perfuração 
hoje é de dois poços por dia, 
que passará para oito (dois 
por perfuratriz) quando a 
companhia estiver operan-
do com as quatro máquinas 
e contratado empresa espe-
cializada na instalação dos 

equipamentos: cata-ventos, 
eletrobombas e caixa d’água. 
Até agora a CDRM   perfurou 
190 poços, alguns ainda no 
ano passado.

O presidente da CDRM, 
Marcelo Falcão, informou 
que as três novas perfura-
trizes serão adquiridas com 
recursos do Ministério da 
Integração Nacional e do Go-
verno do Estado, a partir da 
assinatura de um termo de 
compromisso entre os dois 
governos. “São três conjun-
tos de perfuração rotopneu-
mática de poços tubulares 
em solo cristalino”, disse 
Marcelo, acrescentando que 
a meta é acelerar o progra-
ma de perfuração. Haverá a 

licitação para contratar uma 
empresa para avançar com a 
instalação dos poços.

Dos três conjuntos de 
perfuração rotopneumática, 
uma perfuratriz tem capaci-
dade de perfurar 500 metros 
e as outras duas com perfu-
ração até 250 metros de pro-
fundidade.

Funcep 
Para 2013, a CDRM já 

tem agendada a perfuração 
de 180 poços somente por 
meio do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação da 
Pobreza (Funcep), com recur-
sos de R$ 2,9 milhões. Have-
rá perfurações também por 
meio do Projeto Cooperar.

150 poços serão perfurados por mês

A Câmara Municipal de 
João Pessoa recebeu ontem 
mensagem do prefeito Lu-
ciano Agra que trata da regu-
lamentação da contratação 
temporária de pessoal. O tex-
to, que será apreciado nas Co-
missões Permanentes da Casa 
para posterior votação no ple-
nário, dispõe sobre a “contra-
tação por tempo determinado 
para atender a necessidade 
temporária de excepcional in-
teresse público, nos termos do 
inciso IX, do artigo 37 da Cons-
tituição Federal (CF)”.

De acordo com a maté-
ria, a contratação se fará nos 
órgãos da administração mu-
nicipal direta e indireta. Para 
tanto, a necessidade tempo-
rária de excepcional interes-
se público será caracteriza-
da quando os serviços não 
puderem ser atendidos com 
os recursos humanos de que 
dispõe a administração pú-
blica, ou os serviços tiverem 
natureza transitória.

Dentro do que preconiza 
o documento, o recrutamento 
de pessoal a ser contratado 
poderá ser feito através de 
processo de seleção simplifi-
cada de comprovação de ex-
periência do profissional e/
ou análise curricular, não sen-
do necessária, portanto, a re-
alização de concurso público. 
As contratações só poderão 
ser feitas com observância da 
dotação orçamentária. 

Câmara recebe 
mensagem de 
Agra sobre 
temporários

Ana Torres, da Aesa, disse que barragens, açudes e mananciais do Estado estão sendo monitorados

Deputado reconhece 
posição do governo

ROYALTIES DO PETRÓLEO

O Frei abriu o bico

O deputado Frei Anastácio (PT) condenou a pressão sobre o 
prefeito eleito Luciano Cartaxo por parte do atual prefeito Luciano 
Agra para manter a secretária de Saúde, Roseana Meira, no cargo. 
Segundo o deputado, os aliados devem deixar o prefeito à vontade 
para indicar sua equipe de auxiliares. “O PT não faz nenhuma pressão 
sobre o prefeito eleito e nisso o partido está certo”, disse ele. 

Conta outra, viu Frei...

Cadê o documento?

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran)  vai intensificar 
o policiamento para identificar e coibir frota de 329.546 veículos que 
circulam irregularmente na Paraíba. No total, são 876.615 veículos da 
frota paraibana. Na Paraíba, 37% proprietários deixaram de fazer o 
licenciamento anual junto ao Detran. Pelo calendário 2012, o último final de 
placa foi o “zero”, venceu em 31 de outubro, o que significa que toda a frota 
paraibana já deveria estar licenciada neste ano.

Portanto, todo cuidado é pouco...

Vai chegar rachado

O PMDB vai chegar rachado à sua convenção estadual. O deputado 
Gervásio Filho não aceitou a terceira secretaria e já comunicou isso à 
direção do partido. “Não se trata de cargos. Se não me quiseram antes 
na Executiva, por que então lembraram de mim agora?”, perguntou 
o deputado. O ex-governador José Maranhão é candidato único a 
presidente do PMDB, mas o partido não conseguiu chegar à tão sonhada 
pacificação. 

Segundo Gervásio, o problema do PMDB é Maranhão. 

O deputado Ricardo Marcelo, presidente 
estadual do PEN, recebeu ontem o prefeito de 
João Pessoa, Luciano Agra. Segundo os dois, a 
visita foi de cortesia, mas nos últimos dias só se 
fala que o presidente da AL teria convidado Agra 
para se filiar ao PEN. 

Agra está sem partido desde que deixou o 
PSB por discordância com o grupo comandado 
pelo governador Ricardo Coutinho, tendo como 
pivô da discórdia as eleições para a Prefeitura de 
João Pessoa. 

O PEN é um partido novo, mas já conta com 
uma bancada de nove deputados estaduais e tem 
chances de crescer ainda mais. Ricardo Marcelo 
não esconde de ninguém que está criando uma 
força política no Estado para poder almejar saltos 
mais altos na política. 

Mas enfrenta um problema sério: sua 
bancada federal é muito pequena e, por isso, 
mesmo seu tempo de TV e Rádio, no período 
da eleição, é muito resumido. Isso poderá ser 
um entrave para coligações que seus dirigentes 
desejem fazer. 

Logo, a pergunta que se faz é a seguinte: 
quem vai querer se coligar com um partido que 
tem pouco tempo de TV e já parte com nove 
deputados estaduais, todos com potencial para se 
reeleger em 2014?

Este será o principal desafio do deputado 
Ricardo Marcelo: atrair outros partidos para 
se coligar com o PEN nas eleições de 2014. Os 
próprios deputados que se filiaram ao PEN já se 
deram conta desta situação e procuram fazer com 
que o partido cresça sem inchar. 

Ricardo Marcelo, em 2014, não será 
candidato à reeleição. Reúne forças para disputar 
uma vaga de senador, de vice-governador ou, no 
mínimo, de deputado federal pelo PEN. 

A dados de hoje, o presidente tem preferência 
pela disputa de uma vaga de senador. Acha-se 
capaz, por exemplo, de disputar a vaga de senador 
com o PMDB ou com qualquer outro partido. 

Mas isso ainda é uma aposta no escuro, 
porque até lá muita coisa ainda vai acontecer e 
ninguém sabe, ao certo, quais os candidatos que 
estarão na disputa.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Proposta dobra o valor 
das multas e apreensão 
da carteira de habilitação

CCJ do Senado aprova projeto que 
endurece ainda mais a Lei Seca
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A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado aprovou, 
ontem, novas punições para 
o motorista que dirigir em-
briagado. O Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) deverá 
ser alterado para aumentar 
a multa pela infração ad-
ministrativa de dirigir sob 
efeito de bebida alcoólica, 
com apreensão da carteira 
de habilitação. A multa será 
aplicada em dobro em caso 
de reincidência. A matéria 
segue para o Plenário do 
Senado para votação em re-
gime de urgência.

As duas medidas cons-
tam de projeto de lei da Câ-
mara (PLC 27/2012) apro-
vado sem mudanças pela 
CCJ. A comissão seguiu o 
voto do relator da propos-
ta, senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), que conside-
rou a solução encontrada 
para desestimular o uso de 
álcool ao volante “a possível 
neste momento”.

“Não podemos despre-
zar os meses que estão por 
vir. Como é largamente sa-
bido, o número de aciden-
tes de trânsito devido ao 
consumo abusivo de álcool 
aumenta significativamen-
te no final do ano. Estamos 
diante de uma oportunida-
de de darmos um tratamen-
to mais efetivo à questão e 
temos de aproveitá-la”, ar-
gumentou Braga ao defen-
der o parecer.

Substitutivo
De acordo com o presi-

dente da CCJ, senador Eu-
nício Oliveira (PMDB-CE), 
entendimento prévio com 
o senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES) - relator origi-
nal do PLC 27/2012 - per-

mitiu que ele abrisse mão 
do substitutivo que previa 
tolerância zero para a con-
dução de veículo sob qual-
quer concentração alcoóli-
ca.

Sobre essa questão, 
Eduardo Braga lembrou que 
a adoção de maior rigor na 
punição de motoristas alco-
olizados já constava do PLS 
48/2011, apresentado por 
Ferraço e que acabou sendo 
rejeitado e arquivado pela 
Câmara dos Deputados.

“O que faremos diante 
desse impasse? Insistire-
mos numa posição polê-
mica, não consensual? Ou 
transformaremos logo em 
lei uma medida razoável, 
efetivando desde já meca-
nismos concretos para o 
combate aos acidentes de 
trânsito?”, indagou Eduar-
do Braga, conquistando o 
apoio da Comissão de Jus-
tiça à manutenção do texto 
do PLC 27/2012.

Outras mudanças
A proposta da Câmara 

avança ainda, segundo des-
tacou o relator, ao admitir 
outros meios de prova além 
do bafômetro, como foto 
e vídeo, para comprovar o 
uso de álcool pelo motoris-
ta. Esses recursos deverão 
ser utilizados para caracte-
rizar o crime de direção do 
veículo por condutor em-
briagado.

Dados da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) reve-
lam o registro de 192.188 
acidentes, com 8.661 mor-
tes, em 2011. Desse total, 
7.551 (3,93%) acidentes e 
345 (2,98%) mortes esta-
vam associados à ingestão 
de álcool. 

A expectativa é de que 
a presidente Dilma Rousseff 
sancione a proposta ainda 
este ano, conforme adianta-
ram Eunício e Braga.

Brasília - O ministro da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, Gilber-
to Carvalho, disse ontem que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva nunca teve uma 
única despesa paga pelo ex-
publicitário Marcos Valério 
nem o recebeu em seu gabi-
nete. Segundo Carvalho, as 
declarações, publicadas an-
teontem no jornal O Estado 
de S. Paulo, que teriam sido 
feitas ao Ministério Público 
Federal em setembro, são 
“falácias” de uma pessoa que 
tenta, de forma desesperada, 
amainar sua pena.

“Fui chefe de gabine-
te do presidente Lula por 
oito anos. Sei quem entrou 
e quem deixou de entrar na-
quele gabinete. Esse senhor 
nunca pisou naquele gabine-
te. O presidente Lula nunca 
se avistou com esse senhor”, 
disse Carvalho após café da 
manhã com jornalistas no 
Palácio do Planalto.

O ministro, que é amigo 
pessoal do ex-presidente e 
foi seu chefe de gabinete du-
rante dois governos, classifi-
cou o episódio como parte de 
uma campanha para “tentar 
fazer uma separação entre o 
presidente Lula e o povo bra-
sileiro”.

Segundo Carvalho, os 

membros do PT que come-
teram erros na relação com 
Valério já foram devidamen-
te julgados e penalizados. 
“Quem os praticou, quem 
teve algum tipo de relação 
com o senhor Marcos Valério 
e se contaminou, e teve pro-
blema por isso, já foi devida-
mente julgado no processo 
que está se encerrando lá no 
Supremo Tribunal Federal”.

O ministro disse que as 
declarações de Valério não 
atingem Lula. “Não estamos 
preocupados porque o ex- 
presidente Lula não tem ne-
nhuma participação e sequer 
conhecimento da maioria 
desses fatos que são agora 
arrolados”.

Gilberto: Lula nunca teve 
despesas pagas por Valério

Brasília – A tecnologia 4G, 
que a partir de abril vai ser im-
plantada nas cidades que vão se-
diar a Copa das Confederações, 
preocupa a Agência Nacional de 
Telecomunicações. Por isso, nos 
próximos meses, a Anatel vai 
fazer um pente-fino nas 81 cida-
des brasileiras com mais de 300 
mil habitantes. A intenção é ter 
um diagnóstico completo de co-
bertura e transmissão de dados 
para a quarta geração.

Segundo o presidente da 
agência, João Batista de Rezen-
de, o mapeamento é necessário 
para que as empresas de telefo-
nia sejam cobradas. Rezende par-
ticipou ontem de uma audiência 
pública na Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado que deba-
teu a situação e qualidade do ser-
viço móvel de telefonia no país.

Durante o debate o João 
Rezende disse ainda que de-
pois das medidas da Anatel, que 
culminaram na suspensão por 
alguns dias da venda de novos 
chips por operadoras que esta-

vam derrubando chamadas te-
lefônicas, os indicadores tiveram 
uma pequena melhora. “Esta-
mos muito aquém da qualidade 
que nós queremos prestar. As 
operadoras tem que melhorar 
consideravelmente a infraestru-
tura de rede e atendimento ao 
usuário”, disse.

Ele ressaltou ainda que o ser-
viço de dados, por exemplo, ain-
da está abaixo do que a Anatel 
determina. Nesses casos, de cada 
100 conexões, 98 devem funcio-
nar. Hoje, segundo Rezende, esse 
índice está em 94. “Hoje, dos 140 
milhões de aparelhos no Brasil, 
metade está conectada à inter-
net. Se não houver investimentos 
(das empresas), dificilmente va-
mos ter garantia de qualidade”, 
destacou.

Com base nas reclamações 
dos usuários, a Anatel está elabo-
rando um novo regulamento que 
vai exigir que as empresas deem 
mais informações e transparência 
às contas dos usuários. A norma 
também vai tratar de regras para 
o acesso a rede de dados.

As tarifas de interconexão 
– de fixo para móvel e aquelas 

entre as operadoras – também 
estão na mira da Anatel. A redu-
ção nesses tipos de chamada já 
chegou a R$ 0,48, mas a meta é 
chegar a R$ 0,16 a partir de 2015. 
Até 31 de dezembro, a agência 
vai publicar qual tarifa deve ser 
cobrada. No próximo ano, outra 
expectativa da Anatel é conse-
guir reduzir os preços para ro-
aming (conexão fora do local 
onde está registrado o celular) 
nacional e internacional. “O cus-
to hoje de ligações fora do país 
é muito alto e quase inviabiliza 
(o serviço) porque o custo é alto. 
Acho que as operadoras deve-
riam trabalhar para encontrar 
soluções”, disse o presidente da 
estatal.

O diretor executivo do Sin-
dicato Nacional das Empresas 
de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebra-
sil), Eduardo Levy, também par-
ticipou do debate. Segundo ele, 
apesar das críticas ao serviço, a 
cada segundo uma banda larga 
é ativada no Brasil e 50% dos 
acessos desse tipo foram contra-
tados nos últimos 18 meses. O 
representante das empresas atri-

buiu o crescimento à infraestru-
tura que está sendo implantada.

Outro ponto destacado pelo 
diretor executivo do SindiTelebra-
sil é que, contando modens e ce-
lulares, o Brasil tem hoje 259 mi-
lhões de chips ativados. Segundo 
Eduardo Levy, para 2020 a estima-
tiva é que esse número chegue a 
2 bilhões.

O representante das empre-
sas comemorou a Lei Geral de 
Antenas que está em discussão no 
Senado. O projeto deve ser vota-
do hoje e encaminhado à Câmara 
dos Deputados. A norma é consi-
derada fundamental para assegu-
rar a implantação da tecnologia 
4G no país, que depende de mais 
antenas do que as tecnologias an-
teriores.

Para melhorar o serviço e in-
fraestrutura do setor, o diretor do 
sindicato destacou a necessidade 
de liberar 9.956 licenças para a 
instalação de antenas. Sobre as 
reclamações de queda de liga-
ções, ele atribuiu o problema à 
ausência de legislação ou regras. 
“Só dá pra resolver isso com uma 
nova outorga de concessão”, afir-
mou Eduardo Levy.

Anatel fará fiscalização em 81 cidades
SERVIÇO PRESTADO POR OPERADORAS

Julgamento do 
Mensalão é 
adiado para 
hoje no STF

Brasília – O julgamento 
da Ação Penal 470, o proces-
so do Mensalão, foi cancelado 
ontem. O imprevisto ocorreu 
devido a uma forte gripe do 
ministro Celso de Mello, que 
daria o último voto sobre a 
questão da perda de mandato 
parlamentar para os condena-
dos no processo. O julgamen-
to foi interrompido na última 
segunda-feira quando o placar 
estava em 4 votos a 4.

De acordo com o gabinete 
de Celso de Mello, o ministro 
não se sentia bem desde ante-
ontem, mas tomou medicação 
e pensava que poderia traba-
lhar normalmente ontem à 
tarde. Como não houve melho-
ra até as 14h, Celso de Mello 
avisou que não poderia com-
parecer à sessão, inclusive por 
recomendação médica. Em 
caso de melhora do ministro, o 
julgamento deve ocorrer hoje.

Com o cancelamento, os 
ministros passaram a analisar 
outros processos que estavam 
na pauta, começando por uma 
reclamação contra a eleição da 
diretoria do Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Sul.

A suspensão do julgamen-
to do Mensalão dará a oportu-
nidade para a estreia do minis-
tro Teori Zavascki, que tomou 
posse no último dia 29 de no-
vembro. Ele estava faltando às 
sessões plenárias do Supremo 
Tribunal Federal (STF) porque 
adiantou que não discutiria as 
questões finais da Ação Penal 
470, mas ontem ele esteve em 
plenário.

Além da questão da per-
da dos mandatos, os minis-
tros ainda terão que discutir 
o reajuste de multas proposto 
pelo revisor da ação, Ricardo 
Lewandowski, e a possibilida-
de de prisão imediata dos con-
denados, conforme pedido do 
Ministério Público Federal.  O 
ministro Celso de Mello ainda 
não decidiu se trará de volta 
ao plenário a discussão sobre 
o ressarcimento do dinheiro 
desviado dos cofres públicos.

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Karine Melo
Da Agência Brasil

Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, as declarações de Valério não atingem Lula

Foto: Divulgação
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ONU condena lançamento de
foguete pela Coreia do Norte

-

O Conselho de Seguran-
ça da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) condenou 
ontem o lançamento de um 
foguete de longo alcance rea-
lizado pela Coreia do Norte.

Em breve comunicado, o 
conselho disse que o lança-
mento viola resoluções que 
banem qualquer lançamento 
balístico ou nuclear, adota-
das depois que o país reali-
zou testes nucleares em 2006 
e 2009.

O conselho afirmou ain-
da que, depois da falha no 
lançamento realizado em 
abril deste ano, ordenou que 
a Coreia do Norte abortasse 
qualquer lançamento utili-
zando tecnologia balística e 
já havia expressado sua de-
terminação em agir caso isso 
ocorresse novamente.

Membros do Conselho 
de Segurança continuarão 
discutindo uma resposta 
apropriada, considerando a 
urgência da questão, segun-
do a nota.

O embaixador da Coreia 
do Sul para as Nações Unidas, 
Kim Sook, disse a repórteres 
que o lançamento era uma pa-
tente violação às resoluções e 
representa um desafio muito 
perigoso à segurança de seu 
país e do nordeste da Ásia.

Susan Rice, embaixado-
ra dos EUA elogiou o conse-
lho por uma das respostas 
iniciais mais fortes e rápidas 
a violações de sanções. Ela 
disse que os membros têm 
agora que mandar uma men-
sagem clara de que as vio-
lações têm consequências e 
disse aos repórteres que os 
Estados Unidos vão trabalhar 
com outros países para to-
mar as medidas apropriadas.

O porta-voz do Conse-
lho de Segurança, Tommy 
Vietor, disse em Washington 
que a comunidade interna-
cional deve trabalhar junta 
para mandar uma mensagem 
clara para a Coreia do Norte 

sobre as consequências das 
violações.

Ainda não ficou claro se 
a China, aliada mais próxima 
da Coreia do Norte, vai con-
cordar com novas sanções.

Nonno no no no no 
O país declarou ontem 

que “lamenta” o lançamento 
do foguete de longo alcance, 
considerado por muitos paí-
ses do Ocidente um míssil 
balístico disfarçado pela Co-
reia do Norte. É a primeira 
vez que usa essa palavra no 
contexto do programa norte-
coreano.

O porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exteriores, 
Hong Lei, também disse que 
o direito da Coreia do Norte 
a um programa espacial com 
fins pacíficos estava sujeito a 
limitações por resoluções re-
levantes do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas, 
uma linguagem um pouco 
mais dura do que a que a Chi-
na usava para falar do assun-
to no passado.

“A Coreia do Norte, como 
membro das Nações Unidas, 
tem a obrigação de agir de 
acordo com resoluções re-
levantes do Conselho de Se-
gurança”, disse Hong em seu 
informe diário em Pequim. 
Entretanto, ele não chegou a 
dizer se a Coreia do Norte ti-
nha cumprido essa obrigação 
ou se a China tinha sido avi-
sada com antecedência sobre 
o lançamento de ontem.

Japão 
O Japão foi o primeiro 

país a pedir que o Conselho 
tome algum tipo de ação na 
questão do míssil norte-co-
reano. Segundo a imprensa 
japonesa, Tóquio, Washin-
gton e Seul estão de acordo 
em adotar novas sanções no 
Conselho de Segurança con-
tra a Coreia do Norte, em ní-
veis equivalentes aos impos-
tos ao Irã.

A chancelaria em Seul 
condenou “energicamente” o 
lançamento do foguete Unha-
3 e denunciou as “provoca-
ções” da Coreia do Norte.

Em uma forte escalada de violên-
cia, as tropas do regime sírio utilizaram 
mísseis Scud contra os rebeldes que 
tentam tirar o ditador Bashar Assad do 
poder, nos últimos dias. A informação 
foi ontem confirmada por funcioná-
rios do governo americano à reporta-
gem do jornal “New York Times”.

 Regime e rebeldes se enfrentam 
desde março do ano passado, em um 
confronto que já deixou ao menos 40 
mil mortos, de acordo com ativistas, e 
que ameaça a estabilidade da região.

 Conforme a fonte do “NYT”, os 
mísseis foram disparados da região da 
capital Damasco com direção a áreas 
do norte do país consideradas bastiões 
dos rebeldes. A suspeita é a de que te-
nham ocorrido seis disparos. Não há 
informação sobre vítimas.

 Na reportagem, o “NYT” destaca 

que os EUA não revelam como obtive-
ram a informação, porém vigiam a Sí-
ria por ar, inclusive pelo temor de que 
o regime, desesperado, recorra a seu 
arsenal de armas químicas. O uso de 
mísseis Scud se soma a esse temor.

 Especialistas militares ouvidos 
pelo jornal ainda alertam para a sus-
peita de que a escalada reflita a per-
cepção, por parte do governo sírio, de 
que sua frota aérea está ameaçada.

 Mais de cem países e organiza-
ções já reconheceram a coalizão for-
mada por diferentes grupos rebeldes 
sírios como representantes legítimos 
do povo sírio. O governo americano 
foi a mais recente inclusão na lista.

 Os mísseis Scud são da era sovié-
tica e ganharam fama por terem sido 
usados pelo ditador iraquiano Saddam 
Hussein, na primeira Guerra do Golfo.

Regime sírio já usa mísseis 
de guerra contra rebeldes

CONFLITO ÁRABE

Na Coreia do Sul houve protesto contra o lançamento de foguete pelo governo norte-coreano

Chávez enfrenta 
pós-operatório 

Caracas - O presidente venezuela-
no, Hugo Chávez, enfrentará um pós-ope-
ratório “complexo e duro” após passar 
pela quarta cirurgia contra o câncer em 
Cuba, disse nesta quarta-feira, 12, o 
vice-presidente do país, Nicolás Maduro. 
“Foi uma operação complexa, difícil, deli-
cada e o processo pós-operatório vai ser, 
também, um processo complexo e duro.” 

O vice-presidente, apontado 
como sucessor de Chávez pelo próprio 
líder bolivariano, também pediu unida-
de nacional. “Estamos unidos na lealda-
de à Chávez e chamamos todo o povo a 
orar”. “(Que) nosso povo esteja serena-
mente preparado para enfrentar esses 
dias duros, complexos e difíceis que nos 
levarão a viver cenários complexos e di-
fíceis”, disse, visivelmente consternado 
e acompanhado por alguns ministros.

Maduro informou que está em 
contato direto com Havana para saber 
e “informar corretamente o povo” sobre 
a recuperação de Chávez. O vice-presi-
dente lembrou que no próximo domingo 
ocorrem as eleições estaduais na Vene-
zuela e pediu que todos os venezuela-
nos compareçam às urnas.

Déficit orçamentário 
dos EUA é recorde

O Tesouro norte-americano in-
formou ontem que o déficit referente 
ao mês novembro foi de US$ 172 
bilhões, superando as previsões de 
economistas que apontavam para um 
saldo negativo de US$ 150 bilhões. No 
mesmo mês de 2011, o déficit regis-
trado foi de US$ 137 bilhões.

O crescimento deve-se ao ritmo 
mais forte de expansão dos gastos so-
bre as receitas. Neste ano, as despe-
sas chegaram a US$ 334 bilhões con-
tra US$ 90 bilhões no mesmo mês do 
ano passado. Já as receitas de 2012 
atingiram US$ 162 bilhões contra US$ 
152 no mesmo período de 2011.

O Tesouro dos EUA deve bater 
o limite de endividamento estipulado 
em US$ 16,4 trilhões no fim do ano. 
Conforme dados da última segunda-
feira, o valor estava US$ 62,5 bilhões 
abaixo desse teto. O aumento no limi-
te de dívida é um dos pontos críticos 
das negociações entre o presidente 
dos EUA Barack Obama e o Congresso 
norte-americano sobre o abismo fiscal.

FOTO: Divulgação

Conselho de Segurança vai 
disucutir possível punição
ao governo norte-coreano
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Botafogo vai jogar na
cidade de Juripiranga
no próximo sábado

MUNDIAL DE ISTAMBUL

Kaio Márcio fracassa na estreia
Nadador paraibano fica
na eliminatória e agora 
vai nadar os 50m

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O nadador Kaio Márcio 
não foi bem ontem na estreia 
no Campeonato Mundial de 
Piscina Curta, que está sendo 
disputado em Istambul, na 
Turquia. Ele não passou das 
eliminatórias para as semifi-
nais dos 100 metros borbole-
ta, ficando apenas com a 18ª 
colocação, com um tempo de 
51s57. O astro americano 
Ryan Lochte foi o melhor da 
primeira etapa, com 50s16.

Antes mesmo de em-
barcar para a Turquia, Kaio 
Márcio estava temeroso 
com relação a falta de ritmo 
e parecia prever o fracasso 
de hoje. “Após as olimpía-
das, passei um bom tempo 
sem treinar, engordei alguns 
quilos e voltei aos treinos 
há pouco tempo. Mas como 
tenho facilidade em piscina 
curta, vou dar uma força a 
Seleção Brasileira e espero 

superar estas dificuldades, 
dizia o paraibano no último 
treino em João Pessoa, antes 
da competição.

Mas ao cair na piscina, o 
que se viu foi um Kaio total-
mente fora de ritmo, muito 
lento vendo os adversários 
avançar. Quem foi ver o re-
cordista mundial dos 200 
metros borboleta com um 
tempo de 1,49”,11 se dar 
bem na prova dos 100 me-
tros, acabou frustrado e não 
viu o nadador se quer conse-
guir uma das vagas para as 
semifinais.

Kaio volta a piscina 
amanhã, às 6h (no horário 
brasileiro de verão) para dis-
putar as eliminatórias dos 50 
metros borboleta. Se passar, 
ele disputará as semifinais 
às 15h (horário brasileiro de 
verão). Nesta prova, Kaio es-
pera um melhor rendimento. 
“Como é uma prova com um 
percurso menor, vai exigir 
menos da minha condição fí-
sica, que não é a ideal no mo-
mento, então espero me sair 
melhor”, disse. O nadador que já não tinha ido bem nos Jogos Olímpicos de Londres voltou a frustrar a torcida brasileira, ontem, no Mundial de Istambul

FOTOS: Divulgação

O presidente da Con-
federação Brasileira de 
Basketball (CBB), Carlos 
Nunes, esteve em João 
Pessoa para se reunir com 
os dirigentes da Federação 
Paraibana de Basketball 
(FPB). Segundo o presi-
dente da FPB, Ricardo Pra-
do, Carlos chegou à capi-
tal na segunda-feira para 
discutir os detalhes rela-
cionados a criação de um 
Centro de Treinamento na 
cidade de João Pessoa. Se 
concretizado, o local de-
verá receber os treinos das 
Seleções Paraibanas e as 
competições promovidas 
pela Federação.

O presidente da Fede-
ração Paraibana afirmou 
que já existe uma parceria 
fechada com a Faculdade 
Maurício de Nassau, que 
garantiu um ginásio à en-
tidade local pelo período 

João Pessoa pode ganhar Centro de Treinamento para as seleções
Basquete

de dez anos. O ginásio onde 
deve funcionar o Centro de 
Treinamento da FPB fica si-
tuado no antigo Clube As-
trea e também deverá ser 
utilizado para o setor peda-
gógico da Faculdade. 

O dirigente da FPB re-
velou que o ginásio pro-
metido pela Maurício de 

Nassau passa por reformas 
e começará a ser concluído 
depois que a entidade local 
cumprir com a sua parte no 
acordo, que é a de ceder o 
material para o piso e as ta-
belas de basquete. 

Para esta parte, no en-
tanto, a Federação espera 
contar com o apoio da CBB, 

que se comprometeu na 
reunião desta semana a 
buscar verbas junto ao 
Governo Federal, através 
do Ministério do Espor-
te, para viabilizar todo o 
material necessário para a 
conclusão da obra.

Antes de deixar a ci-
dade na noite de terça-fei-
ra, Carlos Nunes garantiu 
aos dirigentes da FPB que 
até o próximo dia 17 vai 
enviar um posicionamen-
to da Confederação quan-
to ao envio do material 
para o Centro de Treina-
mento pessoense.

O Centro de Treina-
mento é uma reivindica-
ção antiga por parte da 
Federação Paraibana. Por 
diversas vezes, a exem-
plo deste ano, a entidade 
teve que adiar jogos ou 
paralisar competições lo-
cais por falta de ginásios 
disponíveis. De acordo 
com Ricardo Prado, a au-

sência de um local bem 
equipado também impe-
diu que a Paraíba rece-
besse competições maio-
res, como a Copa Brasil 
Região Nordeste. 

Ano passado, as me-
ninas do Botafogo-PB 
foram campeãs do even-
to. Este ano, por falta de 
sede, o torneio não pode 
ser realizado. O presiden-
te da FPB informou que a 
Federação tentou sediar 
a Copa Brasil Nordeste 
deste ano, mas depois 
de ser vistoriada por re-
presentantes da CBB, a 
capital paraibana foi re-
provada por não ter um 
ginásio que se adequasse 
as exigências. 

Com a possibilidade 
do Centro de Treinamen-
to estar disponível já em 
2013, Ricardo demons-
trou interesse em inau-
gurar o local no próximo 
ano com a realização da 

Copa Brasil Nordeste de 
basquete feminino em 
João Pessoa.

Retratação com Malu 
Na visita de Carlos Nu-

nes à João Pessoa, o pre-
sidente da CBB se descul-
pou com o pai da ala Malu 
Martins, Léo Martins, e 
garantiu que a jogado-
ra paraibana continuará 
sendo convocada para as 
Seleções de Base. A atleta 
foi selecionada em outu-
bro para integrar o grupo 
que disputou o Sul-Ameri-
cano Sub-15, mas foi cor-
tada sem explicações pela 
comissão técnica.

No retorno de Malu 
à capital, em novembro, 
houve indignação por par-
te de dirigentes e familia-
res que ficaram inconfor-
mados com as revelações 
da paraibana que foi ces-
tinha na Primeira Divisão 
do Brasileiro Sub-15. 

Elivelton Santos tem mais um desafio na Baía da Traição
Uma semana após con-

quistar o título de campeão 
Mirim do Circuito Nordestino 
de Surf Amador 2012, o pa-
raibano Elivelton Santos volta 
ao mar para mais um desafio. 
O “índio voador” da Baía da 
Traição é um dos 12 surfistas 
que vão competir a partir de 
amanhã no Red Bull Tube and 
Air. A competição será reali-
zada na Praia de Cacimba do 
Padre, em Fernando de No-
ronha-PE. O local já foi palco 
de algumas das maiores com-
petições do surf mundial e é 
considerado um verdadeiro 
paraíso com água cristalina e 
ondas perfeitas.

Elivelton garantiu sua 
vaga para a fase final do Red 
Bull Tube and Air depois de 
disputar a segunda classifi-

catória da competição, rea-
lizada na Praia do Cupe, em 
Ipojuca-PE, no mês de junho. 
Naquela oportunidade, Eli-
velton ficou atrás apenas do 
pernambucano Thales Luís, 
que também se classificou 
para a final do evento.

Na competição deste final 
de semana, cada uma das 12 
promessas, que têm entre 14 
e 18 anos, irão mostrar toda a 
sua habilidade nos tubos e aé-
reos, duas das manobras mais 
conhecidas do surf. 

Em Fernando de Noronha, 
os surfistas tentarão impres-
sionar um jurado em especial, 
o catarinense Teco Padaratz, 
bicampeão mundial do WQS e 
considerado uma das maiores 
lendas do esporte no país.

“Na verdade estou indo 

para essa competição com 
uma missão um pouco maior 
do que simplesmente ser ju-
rado. Vou lá para conhecer os 
garotos, conversar com a mo-
lecada e passar para eles um 
pouco da minha experiência 
de tantos anos competindo 
profissionalmente”, explicou 
Teco, que até hoje é apontado 
como um dos maiores especia-
listas em tubos do país. 

Apostando em um alto 
nível técnico, o catarinense 
preferiu não ver a lista dos 
classificados para não ser in-
fluenciado na hora de eleger 
o melhor competidor. Apesar 
disso, tem a certeza que o nível 
da competição será muito ele-
vado. “O nível do esporte está 
crescendo demais. Hoje, tem 
atletas amadores que fazem 

manobras que eu nem pensa-
va em fazer na minha época”, 
compara.

Iniciada no Ceará, na Praia 
da Taíba, em março, a competi-
ção percorreu todo o país, pas-
sando por Pernambuco, Rio 
de Janeiro (Saquarema), Santa 
Catarina (Joaquina) e São Pau-
lo (Ubatuba). Cada uma das 
classificatórias selecionou dois 
nomes para a competição. 

Hoje, Fernando de Noro-
nha recebe a última classifi-
catória, que definirão os dois 
últimos nomes da competição. 
Até o momento estão classifi-
cados Ítalo Ferreira, Michael 
Virgílio, Thales Luís, Elivelton 
Santos, Matheus Faria, Lucas 
Yan, Yago Abbas, Alcides Lo-
pes, Felipe Oliveira e Wesley 
Santos.

ReD BuLL tuBe De suRF

Herbert Clemente
Especial para a união

Carlos Nunes falou também do equivocado corte da paraibana Malu

Paraibano conquistou recentemente o Circuito Nordestino
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AMADOR

A cota de participação 
de um clube na Copa do 
Nordeste é bem interessan-
te. O valor estipulado em 
R$ 300 mil por seis jogos 
disputados, ou seja, R$ 50 
mil por partida, não pode 
ser desprezado. Se a gente 
levar em consideração a 
Copa do Brasil deste ano, 
a CBF pagou R$ 120 mil por 
dois jogos ou R$ 60 mil por partida. Então, não 
vejo como reclamar. Se passar para a segunda fase 
tem mais R$ 100mil e avançando vai R$ 200 mil e 
até R$ 800 mil se for campeão. Beleza, digno de 
comemoração! Então, Campinense e Sousa não 
podem reclamar no meu ponto de vista.

Copa Nordeste

Quem pode assustar 
Botafogo e Treze?
A 24 dias da abertura do Campeonato Paraibano de 

2013 quem vai assustar Botafogo e Treze no primeiro 
turno? A pergunta tem um certo sentido, porque na ca-
beça do torcedor os dois clubes são favoritos disparados 
a conquistar as duas vagas para a fase final, não só pela 
tradição, mas também pelo maior volume de recursos 
que estão sendo aplicados nos elencos, principalmente a 
equipe de capital que investiu pesado para reconquistar a 
hegemonia, perdida desde 2003. E quem serão os prota-
gonistas a mudar, na prática, essa tese?

Obviamente não falei em Campinense, porque a ou-
tra equipe de Campina Grande não disputa esse primeiro 
turno pelo fato de estar na Copa do Nordeste ao lado 
do Sousa. Mas quem vai incomodar Botafogo e Treze? 
Inicialmente é bom mensurar esse primeiro turno, bem 
diferente deste ano quando as equipes atuaram apenas 
nove vezes – jogos de ida – e em 2013 serão quatorze 
vezes, portanto bem mais cansativo.

Sabe-se, e a imprensa tem divulgado amplamente, 
que alguns clubes têm enfrentado sérias dificuldades 
para a formação do time, aplicando a tese do bom e do 
barato, casos de Auto Esporte, CSP, Atlético, Nacional, 
Paraíba e Cruzeiro. Pelo que a gente tem ouvido e lido 
ninguém fez loucuras e devem trabalhar com uma folha 
inferior a R$ 50 mil, bem diferente do Bota, por exemplo, 
que se fala em aproximadamente R$ 300 mil. 

Por incrível que pareça o clube que pode mais 
assustar a dupla favorita é o CSP pelo trabalho de 
base que tem e os resultados alcançados ultimamente 
como a conquista da Copa Paraíba Sub-21 em cima do 
Botafogo. O Tigre não só manteve a base que tinha 
como trouxe alguns jogadores experientes. Tem tudo 
para perturbar os favoritos e isto já aconteceu em 2011 
quando sagrou-se vice-campeão. Os demais,a preço de 
hoje, são meros coadjuvantes. Serão mesmos?

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Kashima, que vai repre-
sentar a Paraíba na Copa do 
Brasil de Futebol Feminino, 
realiza no próximo dia 23, 
no Lourival Caetano, em 
Bayeux, “peneirão” para 
selecionar novas jogadoras 
para integrar o elenco.

Copa do Brasil

O ex-atacante e hoje deputado federal Romário segue 
pisando no calo do atual presidente da CBF, José Maria Marin. 
Terça-feira disparou a sua metralhadora afirmando ter muita 
sujeira na entidade, deixando claro que na escolha das cida-
des- sedes da Copa rolou muita propina de Ricardo Teixeira.

O paraibano Kaio Márcio 
não estreou bem no Mun-
dial de Istambul e sequer 
passou da fase elimina-
tória onde obteve o 180 
tempo nos 200m borbole-
ta. Ele ainda vai nadar os 
50m borboleta amanhã.

Kaio foi mal

Romário detona a CBF

O Corinthians está na final do Mundial de Clubes após 
vencer o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, com gol impedido e 
uma exibição da pior qualidade. Os jogadores, pelo jeito, 
sentiram a estreia, mas o importante é que vai brigar 
pelo título no próximo domingo.

Timão ganha no sufoco

Juliana não comparece 
à apresentação e CBV 
decide pelo afastamento

Após encerrar sua par-
ceria com Larissa, Juliana, 
medalhista de bronze nos 
Jogos Olímpicos de 2012 foi 
dispensada da Seleção Bra-
sileira de Vôlei de Praia na 
última terça-feira.

 A decisão foi comuni-
cada pela Confederação Bra-
sileira de Voleibol (CBV). A 
atleta de 29 anos não compa-
receu à apresentação oficial 
e, assim, fica fora da prepara-
ção para o Circuito Mundial 
2013 e o Circuito Sul-Ameri-
cano 2013. 

Assim, a lista inicial de 
11 atletas da seleção femini-
na, treinada por Marcos Mi-
randa, foi reduzida a: Ângela, 
Bárbara Seixas, Carolina Sol-
berg, Elize Maia, Lili, Maria 
Clara, Maria Elisa, Rebecca, 
Taiana e Talita.

 Além da medalha de 
bronze em Londres, Juliana 
soma um ouro, duas prata e 
um bronze no Campeonato 
Mundial de Vôlei de Praia, 
cinco ouro e uma prata no 
Circuito Mundial de Vôlei 
de Praia e quatro ouro, uma 
prata e um bronze no Circui-
to Brasileiro.

 Juliana encerrou a du-
pla com Larissa no domin-
go, quando conquistou a 
medalha de bronze no Cir-
cuito Brasileiro, vencendo 
a dupla Karin e Shayli por 2 

sets a 1, parciais de 21/15, 
16/21 e 15/12.

A Confederação Brasilei-
ra de Vôlei (CBV) apresentou, 
no Rio de Janeiro, os 26 atle-
tas que irão integrar as Sele-
ções Masculina e Feminina de 
Vôlei de Praia na temporada 
2013. 

Os jogadores e jogadoras 
convocados tiveram o pri-
meiro contato com os inte-
grantes da comissão técnica 
brasileira e deram início à sé-
rie de palestras e avaliações 
que irão se estender até o fim 
da semana.

 “Estou muito motivada 
para este trabalho. Vi o vô-

lei de praia ter sua primeira 
competição internacional em 
1987 e fico muito feliz por 
ver o patamar em que o es-
porte chegou, formando uma 
Seleção Brasileira. 

Muitos atletas que estão 
aqui precisaram se desdo-
brar por muitos anos para 
montar uma estrutura de 
primeira linha e agora, neste 
novo sistema, os mais novos 
terão todo o apoio desde o 
começo de suas carreiras”, 
disse Letícia Pessoa, técnica 
da Seleção masculina, que 
tem os paraibanos Álvaro 
Filho e Vítor Felipe entre os 
integrantes.

Primeiro passo para as 
competições internacionais 
da próxima temporada, a 
reunião dos atletas na sede 
da CBV também tem por ob-
jetivo pavimentar o futuro da 
modalidade visando bons re-
sultados nos Jogos Olímpicos 
de 2016.

 “Temos um grande ob-
jetivo neste trabalho, que é 
conseguir bons resultados 
para o Brasil na Olimpíada do 
Rio de Janeiro, mas sabemos 
que também é fundamen-
tal que deixemos um legado 
para as gerações futuras”, 
observou Marcos Miranda, 
técnico da Seleção Feminina.

A Prefeitura de Luce-
na, através da Secretaria 
de Esporte e Turismo em 
parceria com a Associação 
Lucenense de Turismo e 
Eventos, definiu a primeira 
etapa da programação de 
Verão de 2012, que terá a 
sua abertura amanhã, as 
21h, com o Desfile Moda 
Praia, Escolha da Garota 
Verão e shows musicais. 

No sábado (15) co-
meçam oficialmente as 
atividades esportivas, com 
o Campeonato de Jet Ski, 
a partir das 10h. A corrida 
terá o apoio da CapItania 
dos Portos e Corpo de Bom-
beiros. A raia será montada 
em frente ao Barcaça Bar 
na Praia de Bonsucesso. 
De acordo com os organi-
zadores, por questões de 
segurança os banhistas não 
terão acesso à praia no ho-
rário da manhã.

O secretário de Es-
porte e Turismo de Lu-
cena, Kléber Medeiros, 
acredita que a programa-

ção de verão de Lucena 
fará a diferença no Litoral 
paraibano. “Nossa equipe 
trabalhou com muito pro-
fissionalismo para reali-
zar grandes eventos em 
parceria com a Associação 
Lucenense de Eventos e 
Turismo. A programação 
está bem diversificada e 
terá o melhor do verão 
no Litoral paraibano a co-
meçar pela festa de aber-
tura que está confirmada 
para esta sexta-feira”.

Para o proximo do-
mingo está programado 
o Torneio de Futebol de 
Areia  na Praia de Lucena, 
envolvendo as equipes do 
Servicar e Colibri de João 
Pessoa e as Seleções de 
Lucena e Fagundes. “ Com 
certeza este torneio será 
uma das principais atra-
ções do verão de Lucena, 
pois o beach soccer parai-
bano vive uma fase positi-
va”, disse o presidente da 
Federação Paraibana, Ail-
ton Cavalcante.

Atividades esportivas 
começam no sábado

VERÃO LUCENA

Hegemônica nas três úl-
timas temporadas, a Red Bull 
permanecerá como favorita 
para 2013, segundo o espa-
nhol Fernando Alonso. Além 
de elogiar o time austríaco 
do alemão Sebastian Vettel, o 
piloto da Ferrari manifestou 
o desejo de começar a tempo-
rada melhor após um início 
inexpressivo em 2012.

 “Seguramente, a Red Bull 
voltará a ser a favorita no co-
meço. Eles terminaram com 
um amplo domínio e, como 
as regras serão mantidas, isso 
deve continuar. Temos que re-
cuperar essa desvantagem em 
dois meses, o que não é fácil. 
O ponto de partida será mui-
to melhor do que nesse ano”, 
apostou Alonso.

Quinto colocado na etapa 
da Austrália, o espanhol che-
gou a conquistar uma impro-
vável vitória na Malásia, mas 
foi o nono na China e o sétimo 
no Bahrein. Desde então, a 
Ferrari evoluiu e o talentoso 
Alonso brigou pelo título até 
a última corrida, sem sucesso.

“A Red Bull e a McLaren 
terminaram o ano com bas-
tante vantagem sobre nós e 
têm um pouco do caminho 
já percorrido. Mesmo assim, 
lutamos pelo Mundial até a 
última corrida. Então, a pró-
xima temporada tem que ser 
melhor de qualquer maneira”, 
reiterou Alonso.

 O espanhol ainda pediu 
que a Ferrari explore even-
tuais brechas no regulamen-
to, algo que a rival Red Bull 
costuma fazer. “Nós também 
precisamos pensar nos li-
mites das normas, sempre 
dentro da legalidade, mas 
buscando o limite para tentar 
aumentar o rendimento, como 
fazem outras equipes”, disse.

 Alonso interrompeu suas 
férias para participar de um 
evento da instituição financei-
ra espanhola que patrocina a 
Ferrari. Depois de projetar a 
próxima temporada, o piloto, 
derrotada por Vettel por ape-
nas três pontos, voltou a se 
dizer satisfeito com a própria 
temporada.

Fernando Alonso vê a
Red Bull como favorita

Kléber Medeiros divulgou a programação do verão

Espanhol diz que  a Ferrari vai ter muito trabalho com a equipe rival

FOTOS: Divulgação

Juliana, que formou dupla com Larissa nos Jogos Olímpicos de Londres, está fora do Circuito Mundial

CBV dispensa medalhista de 
bronze em Londres da seleção



Villar faz observações em coletivo
botafogo

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Após coletivo, técnico 
diz que ainda é cedo para 
definir o time titular

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Com o elenco pratica-
mente fechado para o Cam-
peonato Paraibano/2013, 
que começará no dia 6 de 
janeiro, o treinador do Bo-
tafogo, Marcelo Vilar, tem 
um "esboço" da equipe que  
estreará, diante do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
no Estádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas. Com o início dos 
treinos técnicos e táticos o 
ex-técnico do Treze, prefere 
observar e começar a mon-
tar o grupo para o desafio 
do Estadual. Satisfeito com o 
plantel que a diretoria bota-
foguense colocou a sua dis-
posição, Marcelo, deixa para 
os jogadores a briga pelas 
posições, com os critérios de 
qualidade e competência nas 
quatro linhas do gramado.  
"Tenho uma noção do time 
que posso contar, mas que-
ro que os atletas busquem 
as vagas para que possamos 
definir a formação ideal para 
a estreia. Uma coisa é certa,  
joga quem estiver melhor, 
independente de quem for", 
disse. 

No primeiro treino com 
bola da semana, que ocor-
reu na última terça-feira, no 
Juracisão, em Mandacaru, o 
comandante botafoguense 
utilizou apenas a metade 
do campo para que os atle-
tas possam se adaptar as 
dimensões da Graça, local 
das partidas do time da Ma-
ravilha do Contorno durante 
o Estadual do próximo ano. 
Debaixo de um sol forte e 
uma temperatura acima 
dos 30 graus, Marcelo, exi-
giu bastante do grupo, com 
toques rápidos e movimen-
tação no pequeno espaço 
do campo. Segundo ele, o 
grupo terá que se adaptar 
ao pequeno espaço que terá, 
buscando definir o esquema 
que deverá ser adotado nos 

jogos. "Se vamos atuar no 
campo de menor dimensão, 
então temos que adaptar o 
grupo a fazer boas partidas 
e conseguir os resultados 
positivos. Acredito que pela 
experiência e qualidade que 
temos, não vejo que vamos 
ter dificuldades para colocar 
em prática", disse. 

Com relação a jogar na 
Graça o bicampeão estadual 
pelo Treze (2010 e 2011), 
afirmou que o time terá 
que fazer do estádio uma 
"bombonera", com a torcida 
incentivando a equipe em  
todos os jogos, como faz o 
torcedor do Boca Juniors, da 
Argentina, quando atua em 
seus domínios. "É o tipo de 
local onde a torcida botafo-
gunese tem que empurrar 
o time para obter a vitória. 
Não vamos ter medo ou re-

ceio de jogar na Graça, onde 
quem deseja ser campeão 
terá que atuar em qualquer 
estádio da Paraíba", comen-
tou. Sobre novos reforços o 
comandante alvinegro disse 
que prefere começar a dis-
puta com o elenco que tem 
a disposição. Ele pediu mais 
um lateral esquerdo e um vo-
lante, mas com os jogadores 
que tem, as aquisições virão 
no decorrer da competição, 
caso seja necessário. 

"Contamos com atletas 
que jogam em outras posi-
ções e podem perfeitamente 
solucionar um problema que 
não tenha um reserva a altu-
ra. Caso necessite durante a 
disputa solicitaremos novas 
contratações para o Bota-
fogo. Estou satisfeito com o 
plantel que tenho a disposi-
ção", frisou. 

O Botafogo deve realizar três amis-
tosos, antes da estreia no Estadual/2013, 
contra o CSP, marcado para o dia 6 de 
janeiro. O primiro ocorrerá no sábado 
(15), contra o selecionado de Juripiran-
ga, às 20h30, na inauguração dos refle-
tores do Estádio Municipal. O segundo 
pode acontecer em Parnamirim/RN, no 
dia 22 deste mês, diante do Alecrim de 
Natal/RN,enquanto o terceiro e último, 
pode ser contra o Porto de Caruarú (29 
ou 30 de dezembro), no interior per-
nambucano. No primeiro desafio para 
obesrvar o time o treinador Marcelo 
Vilar pretende colocar todos os atletas 
que estiverem em condições e coma-
çar a montar o time para o Paraibano. 
“Quem tiver em forma será utilizado 
nos jogos, afinal, tenho que obesrvar o 
elenco e dar condições a todos. Acredito 
que teremos uma boa briga em todas as 
posições”, comentou.    

Ele afirmou que aproveitará o má-
ximo os jogos para colocar em prática o 

esquema que deverá adotar na compe-
tição. Treinador versátil e de várias ma-
neiras de escalar o grupo o comandante 
alvinegro gosta de atuar em esquemas 
diferenciados, dependendo do adver-
sário e o jogo. “Claro que o Botafogo 
terá uma maneira de atuar, mas pode-
mos mudar durante a partida, depen-
dendo do momento e da necessidade. 
Cada jogo é um jogo, onde os atletas 
terão que saber o momento certo para 
buscar os resultados positivos”, frisou. 
Amanhã, véspera do amistoso fora da 
capital, Marcelo, realizará um treino 
recreativo, a partir das 15h, no campo 
do Instituto Federal de Educação da Pa-
raíba (IFE/PB), ex-Escola Técnica Federal 
da Paraíba, em Jaguaribe. “Exigimos 
bastante do pessoal e quero dar um re-
laxamento aos atletas para o primeiro 
amistoso. O importante é que o grupo 
está colaborando com o trabalho que 
implantamos no Botafogo”, acrescen-
tou o técnico botafoguense. 

Equipe joga no sábado em Juripiranga
Bota realizou coletivo na terça-feira no Juracisão, em Mandacaru

Cinco jogadores não pas-
saram na avaliação individual 
feita pelo Auto Esporte para 
as disputas do Campeonato 
Paraibano de Futebol Profis-
sional da Primeira Divisão 
e foram dispensados ontem 
pelo clube. Vinte e três joga-
dores foram aprovados e, nos 
próximos dias, deverão estar 
assinando contrato para a 
próxima temporada. “Essas 
avaliações foram feitas por 
especialistas e, os que não se 
enquadraram, foram libera-
dos”, disse o presidente Ma-
noel Demócrito. Deixaram o 
alvirrubro pessoense os atle-
tas Jean (ex-Flamengo/PB), 
Túlio, Júnior Belém, Adson e 
Alisson.

Há menos de um mês de 
estrear no Estadual, pois en-
frenta o Nacional na cidade de 
Patos, o Auto Esporte procura 
um campo oficial para realizar 
treinamentos com bola. “Nos-
sos campos não são tão adequa-
dos assim. Precisamos de mais 
espaços até mesmo para reali-
zarmos alguns amistosos até o 
dia da estreia”, afirmou o presi-
dente, lembrando que o elenco 

Auto Esporte dispensa cinco
jogadores após uma avaliação

Depois de muita ameaça 
de não participar do Campe-
onato Paraibano de 2013, o 
Nacional de Patos conseguiu 
resolver parte dos seus pro-
blemas, políticos, adminis-
trativos e principalmente fi-
nanceiro, e hoje apresenta o 
novo elenco para a próxima 
temporada. A apresentação 
será à tarde no Estádio José 
Cavalcante.

Ontem, o técnico Neto 

Neto Maradona preocupado
com a formação do elenco

Maradona ainda estava em 
Campina Grande, tentando 
contato com alguns atletas 
e não sabia, com exatidão, 
qual o plantel que vai dispor 
para formar a equipe. "Está 
sendo muito difícil as con-
tratações. 

Alguns atletas já esta-
vam certos conosco e nesta 
quarta-feira desistiram e fe-
charam com outros clubes. 
Por este motivo, não posso 
adiantar o que tenho para 
cada posição. 

Isto só vou saber ama-
nhã (hoje), durante a apre-
sentação dos jogadores. Se-
gundo Neto Maradona, não 
haverá festa na apresentação 
e ele quer aproveitar a tar-
de para já começar os trei-
nos com o elenco. "Estamos 
correndo contra o relógio e 
vamos logo começar a traba-
lhar. Só à noite posso infor-
mar com exatidão quem está 
fechado conosco em cada 
posição", disse o treinador 
que este ano dirigiu o Sousa 
e o Botafogo no Campeonato 
Paraibano.

Entre os jogadores que 
serão apresentados hoje à 
tarde, apenas Dú está con-
firmado. O jogador foi a 

maior revelação do clube 
nos últimos anos e estava 
no Treze. Ele retorna a Pa-
tos e é a grande esperança 
de gols dos torcedores na-
cionalinos.

Após o Campeonato 
Paraibano deste ano, o Ca-
nário do Sertão passou por 
sérios problemas. O presi-
dente José Ivan, alegando 
problemas particulares, re-
solveu renunciar. O Conse-
lho Deliberativo convocou 
novas eleições e ninguém 
quis assumir o clube. 

Depois da ameaça de 
não participar do estadual, 
apareceu o radialista Nildo 
Pereira que  acabou tendo o 
apoio de dirigentes como o 
presidente do Conselho De-
liberativo, João Grilo, e foi 
eleito presidente. O próprio 
João Grilo e o ex-presidente 
do clube, José Ivan, se uni-
ram em torno da chapa e 
conseguiram apoio suficien-
te para que o Nacional con-
firmasse a sua participação 
no campeonato. O Canário 
do Sertão estreia na com-
petição no dia 6 de janeiro, 
contra o Auto Esporte, no 
estádio José Cavalcanti, em 
Patos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Du aparece como reforço

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

ainda não está totalmente for-
mado. “Estamos conversando 
com outros jogadores. Quere-
mos em 2013 um time competi-
tivo, mas, dentro de nossas pos-
sibilidades”, garantiu ele.

Ontem, nos dois expedien-
tes, os jogadores treinaram a 
parte física no Mangabeirão, 
CT do clube. Para hoje, é pro-
vável que os atletas iniciem as 
atividades com bola. “A parte 
técnica está dependendo exclu-
sivamente de um campo. Acre-
ditamos que o caso estará so-
lucionado em tempo recorde”, 
assegurou Manoel Demócrito.

CSP
A equipe do Centro Sporti-

vo Paraibano faz treino hoje nos 
dois expedientes. De manhã, as 
atividades serão em uma aca-
demia de ginástica da capital. A 
tarde, conforme a programação, 
o treino ocorrerá no Estádio 
Francisco Figueiredo de Lima, 
no município de Cabedelo. O 
“Tigre” da capital vai estrear no 
dia 6 de janeiro contra o Bota-
fogo-PB e, até lá, dirigentes e 
comissão técnica  pretendem 
realizar quatro amistosos. Até o 
momento, a diretoria não con-
firmou os adversários.

Já o CSP, do técnico Ramiro Souza, vai treinar hoje em Cabadelo

FOTO: Marcos Russo
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NACIONAL
& Mundo

Corinthians venceu no 
sufoco equipe do Egito por 
1 a 0 no Toyota Stadium

Timão na final do Mundial
O Corinthians entrou 

como favorito o duelo contra 
o Al Ahly, mas levou sufoco 
do campeão africano ontem 
no Toyota Stadium. A equi-
pe paulista não foi brilhante, 
jogou recuada e venceu por 
1 a 0, assegurando presença 
na final do Mundial de Clu-
bes pela segunda vez em sua 
história. Guerrero marcou o 
gol da vitória que colocou o 
Corinthians na decisão. 

Chelsea e Monterrey fa-
zem hoje a outra semifinal. A 
decisão do título acontece no 
próximo domingo, às 8h30 
(de Brasília). O Corinthians 
tenta o bicampeonato, uma 
vez que foi campeão na pri-
meira edição do Mundial or-
ganizada pela Fifa, em 2000.

A prometida invasão da 
torcida do Corinthians em 
Toyota não ocorreu da for-
ma como muitos esperavam. 
O estádio não estava lotado, 
com 31 mil espectadores. E 
a neve, que caiu em jogo das 
quartas da competição, des-
sa vez não apareceu. A tem-
peratura foi de 4°C.

Logo nos primeiros mi-
nutos de jogo já se percebeu 
um Corinthians com total 
controle de bola. Os jogado-
res trocavam passes, mas 
sem conseguir se infiltrar na 
defesa, enquanto o time egíp-
cio se resguardava na defesa.

O primeiro chute a gol 
aconteceu aos 9 minutos, 
com Douglas. Apesar do am-
plo controle de bola, o Corin-
thians não tinha pressa de 
se aventurar no ataque com 
vários jogadores e ficava tra-
vado no meio-campo.

Sem a bola, o Al Ahly 
deixava os 11 atletas em seu 
campo, tentando um contra-

Marcos pede para 
não esquecerem dele

 À meia-noite do dia 12 de 
dezembro de 2012, os refletores 
do Pacaembu se apagaram para que 
Marcos, que fazia sua partida de 
despedida, pudesse discursar no es-
tádio. O ídolo do Palmeiras fez vários 
agradecimentos – à sua família, aos 
treinadores e companheiros de equi-
pe – e, por fim, se dirigiu aos torcedo-
res pedindo para não ser esquecido.

“Gostaria de agradecer a todos 
os torcedores do Palmeiras. Queria 
falar uma coisa especial para a torcida. 
Sempre pensei em melhorar de vida, 
mas o mais importante para mim era 
conquistar a torcida do meu time de 
coração, que era o Palmeiras. Queria 
que vocês tivessem orgulho de mim 
e deu certo. Saio daqui hoje com meu 
sonho realizado e com o sentimento 
de dever cumprido. Para mim foi uma 
honra enorme vestir a camisa da Sele-
ção Brasileira e, principalmente, a do 
Palmeiras”, disse Marcos.

Fotos: Divulgação

Grafite nos planos 
do Botafogo-RJ

Grafite é um dos atacantes que 
o Botafogo quer para a próxima tem-
porada. O atacante de 33 anos, que 
está no Al-Ahli, dos Emirados Árabes, 
interessa ao clube carioca, no entanto 
os altos valores envolvidos é o maior 
impecílio para que a contratação pos-
sa ser concretizada. O novo gerente 
técnico do futebol Alvinegro, Sidnei 
Loureiro, confirmou o interesse do clu-
be no jogador.

“O Grafite é um grande jogador, 
interessaria a qualquer grande equipe 
e com o Botafogo não é diferente. Ele 
nos interessa, mas é uma negociação 
difícil, porque é um jogador caro”, afir-
mou Sidnei Loureiro, que se não quis 
responder se as negociações com o 
atacante já estão em andamento:

“Não posso confirmar se já 
fizemos contato ou não, pois é uma 
questão interna”, assegurou.

Após passagem destacada no 
São Paulo, Grafite se transferiu para 
a Europa, em 2006, onde teve melhor 
momento no Wolfsburg, da Alemanha. 
Lá, foi campeão alemão e artilheiro.

golpe no 1º tempo. Formava-
se uma muralha com cinco jo-
gadores na defesa do Al Ahly.

A saída foi explorar a 
bola parada. E o gol corintia-
no surgiu de uma cobrança 
de escanteio. Douglas levan-
tou para a área e Guerrero 
escorou: 1 a 0, aos 29 minu-
tos da etapa inicial. Cássio 
foi um mero espectador no 
primeiro tempo. O Al Ahly 
ameaçava basicamente em 

cruzamentos à área em fal-
tas ou escanteios. A vanta-
gem de 1 a 0 ainda deixava 
o time corintiano preso, se 
precavendo de possíveis ata-
ques rivais. Paulinho evitava 
jogadas de infiltração no co-
meço do 2º tempo.

Timidamente o Al Ahly 
foi saindo para o jogo no se-
gundo tempo. Rabia arriscou 
de longa distância, assus-
tando Cássio. O time egíp-

cio passou a ter as melhores 
chances.

Tite notou a queda de 
rendimento do time e cha-
mou Romarinho, que entrou 
em campo aos 30 minutos 
da etapa final. Quem saiu foi 
Emerson, apagado no jogo.

Pouco depois Jorge Hen-
rique substituiu Douglas. As-
sim como no primeiro tempo, 
o time paulista atacou muito 
pouco. Da forma como o Co-

rinthians recuou, o 1 a 0 era 
goleada. O time esperou o 
apito final para enfim respi-
rar aliviado. “A responsabili-
dade era toda do Corinthians. 
Conversamos no intervalo 
que a pressão ia aumentar, 
iam colocar dois, três ata-
cantes em cima de nós. Pelo 
peso da estreia, pelo clima, 
estou feliz pelo resultado e 
pela classificação”, afirmou o 
zagueiro Chicão.

Guerrero comemora gol corintiano que levou o time brasileiro para a final do Mundial de Clubes, que ocorrerá no próximo domingo

VITÓRIA SOFRIDA

O Chelsea entra em campo hoje querendo vaga na final

 Dunga está de vol-
ta ao Beira-Rio. O Inter-
nacional confirmou on-
tem, a contratação do 
ex-volante para o car-
go de técnico. Capitão 
do tetra e comandante 
da Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo da 
África do Sul, em 2010, 
ele firmou um contrato 
de dois anos e vai debu-
tar como treinador de 
clubes. 

“Confirmo também 
o Chumbinho [Newton 
Drummond] como dire-
tor executivo. O auxiliar 
do Dunga será o Andrey 
Lopes”, disse o presi-
dente Giovanni Luigi, 
logo após a última reu-
nião com o treinador.

Dunga começou a 
carreira de técnico na 
seleção, em 2006, e 
estreia em clubes na 
sua ‘casa’: o Inter. A 
contratação de Dunga 
confirma a sina do In-
ternacional de apostar 
em ídolos para o cargo 

de treinador. Em menos 
de 24 meses ele será o 
terceiro atleta célebre 
da história vermelha a 
assumir o comando do 
vestiário.

Inter e Dunga ne-
gociaram por quase 20 
dias até chegar a um 
acordo financeiro. A 
pedida inicial do anti-
go jogador foi superior 
aos R$ 600 mil, mas o 
acerto saiu por menos. 
O período longo das 
tratativas também se 
tornou vital para a for-
mação de uma comis-
são técnica.

Antes de assinar 
com o Internacional, 
Dunga passou mais de 
três anos sendo espe-
culado por vários clu-
bes. A cada demissão 
de treinador lá estava 
o nome do ex-camisa 
oito. O ‘retiro’ termi-
nou com o interesse 
concreto do time que 
o revelou, no começo 
dos anos 80.

Dunga é confirmado 
técnico do Inter-Rs

PRIMEIRO CONTRATO

Zâmbia contesta 
números de Messi

 No último domingo, Lionel 
Messi marcou duas vezes na vitória 
por 2 a 1 do Barcelona sobre o Betis, 
pelo Campeonato Espanhol, e bateu o 
recorde mundial de gols em um ano e 
deixou para trás o alemão Gerd Mül-
ler: foram 86 tentos do argentino ao 
longo de 2012, somando partidas do 
time catalão e da seleção albiceleste. 
Ontem, porém, um país africano con-
testou a marca do camisa 10 da equi-
pe catalã. Segundo a Federação da 
Zâmbia, o artilheiro Godfrey Chitalu 
fez 107 gols durante o ano de 1972, 
o que deixaria Messi 21 gols atrás do 
recorde.

A marca de Chitalu, porém, não 
é reconhecida pela Fifa. Os 107 gols 
do artilheiro teriam sido anotados 
pela seleção do país e pelo Kabwe 
Warriors, seu time na Zâmbia. Em en-
trevista à revista sul-africana Soccer 
Laduma, um porta-voz da Federação 
zambiana assegurou que vai apelar 
à Fifa e à CAF (Confederação Africa-
na de Futebol) para tentar validar a 
marca de Chitalu, derrubando assim 
o sonho de Messi. 

“Temos esse recorde, que está 
anotado nas súmulas do futebol da 
Zâmbia, mas infelizmente não é reco-
nhecido no futebol mundial.

 O adversário do 
Corinthians na parti-
da final do Mundial 
de Clubes, no próximo 
domingo, sairá hoje do 
confronto entre o Chel-
sea, da Inglaterra e o 
Monterrey, do México. 
Os dois times se enfren-
tam às 8h30 (horário de 
Brasília, na segunda se-
mifinal da competição.

As dúvidas na esca-
lação do time do Chel-
sea para o jogo con-
tra o Monterrey, pela 
semifinal do Mundial 
de Clubes, continuam. 
O técnico Rafa Beni-
tez não confirmou as 
alterações na equipe, 
desfalcada do volante 
Oriol Romeu. 

No meio-campo de-
fensivo, Mikel e Lam-
pard disputam a posição 
de Romeu, que rompeu 
ligamentos do joelho e 
não joga mais pela equi-
pe britânica até o meio 
do ano que vem. Já na 
armação, Oscar, Mata e 
Hazard são opções dis-
poníveis para o treina-
dor espanhol.

Ao falar sobre o 
adversário da semifi-

Corinthians conhece adversário hoje

nal, Benitez rasgou elo-
gios. “O Monterrey tem 
muita qualidade técnica 
e gosta de trocar pas-
ses até chegar ao gol 
adversário”, analisou o 
treinador, referindo-se 
aos atacantes Aldo de 
Nigris, César Delgado 
e Jesus Corona, alguns 
dos destaques da equi-
pe mexicana. Quem 
também concedeu en-
trevista foi o zagueiro 
Gary Cahill, compa-
nheiro do brasileiro 
David Luiz na defesa. 

De acordo com o jo-
gador, a partida contra 
o Monterrey é um bom 

teste. Brasileiros que jo-
gam no Chelsea já se 
preocupam com o Co-
rinthians na final. Para 
o meia Oscar, a força 
do elenco dos brasilei-
ros e, principalmente, 
dos adeptos – 20 mil 
representantes no país 
asiático – deve ser mo-
tivo de preocupação 
para o Chelsea. “O Co-
rinthians possui uma 
equipa qualificada. O 
Paulinho, por exemplo, 
atua comigo na Sele-
ção do Brasil. Ele vai 
ser uma das estrelas do 
Mundial. Temos de ter 
cuidado”, avisou Oscar.
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Estado assegura contratos 
com as cooperativas médicas

 
O Governo da Paraíba, 

por meio da Procuradoria Ge-
ral do Estado da Paraíba (PGE
-PB), conseguiu assegurar a  
manutenção dos contratos de 
prestação de serviços  com 
as cooperativas médicas, nas 
especialidades de ortopedia 
e traumatologia, pediatria, 
intensivista, anestesiologista, 
ginecologista, obstetrícia e 
cirurgia no âmbito dos hospi-
tais estaduais.

A garantia da manuten-
ção desses contratos, que 
vinham sendo ameaçados de  
rescisão no próximo dia 19 
de dezembro, ocorreu por 
meio de uma decisão liminar 
concedida pelo juiz Aluízio 
Bezerra Filho, da 6ª Vara da 
Fazenda Pública da Capital, 
em uma ação civil pública, 
com obrigação de fazer, mo-
vida pela PGE-PB para asse-
gurar a eficácia, validade e 
cumprimento desses contra-
tos de prestação de serviços.

O juiz Aluízio Bezerra  
acatou os argumentos apre-
sentados pela PGE de que o 
Estado tem tentado, em su-
cessivas publicações de editais 
para concurso público, contra-
tar profissionais da área, mas 
sem conseguir a quantidade 
suficiente. E que os serviços 
contratados junto às coopera-
tivas são indispensáveis para 
manter o efetivo atendimento 
médico, de urgência, temporal 
ou programado.

O procurador-geral do 
Estado Gilberto Carneiro dis-
se que a decisão visa garantir 
a continuidade da prestação 
de serviços essenciais atra-
vés dos contratos com as 

cooperativas, a exemplo do 
que já vem ocorrendo com 
as Organizações Sociais (OS), 
modalidade já autorizada na 
esfera judicial. “Essas mo-
dalidades de contratos têm 
amparo legal e estão dentro 
do poder discricionário do 
gestor público de optar pela 
forma mais viável de contra-
tação”, declarou.

O magistrado destacou a 
presença dos requisitos auto-
rizativos para o deferimento 
da liminar, ressaltando que a 
relevância dos fundamentos 
do pedido está demonstrada 
à luz da argumentação tecida 
pela sua plausibilidade jurí-
dica quando se atenta contra 
a garantia dos direitos fun-
damentais dos usuários do 
S.U.S., diante da inevitável 
carência de pessoal médico 
para atendimento aos servi-
ços de urgência, emergência 
e eletivos. “Assevere-se que 
os serviços médicos e hos-
pitalares prestados pelo Po-
der Público são essenciais a 
preservar o direito à vida e 
à saúde, que não podem, por 
qualquer que seja a motiva-
ção, ser afetado na sua con-
tinuidade e integralidade”, 
destacou.

De acordo com Aluízio 
Bezerra, os contratos admi-
nistrativos firmados com as 
cooperativas se adequam nas 
modalidades permissíveis 
na prestação de serviços, de 
forma descentralizada, pelo 
Poder Público. Ele deixa cla-
ro que a Constituição Federal 
permite que o direito à vida 
e à saúde seja garantido me-
diante a execução direta dos 
serviços de saúde ou através 
de terceiros.

O juiz ressaltou, ainda, 
na sentença que  o direito à 
vida e à saúde está acima de 

qualquer outro direito de for-
malidade normativa. Em sua 
defesa, o Governo alega que, 
desde 2007, espera o preen-
chimento de 3.301 vagas de 
profissionais da área, sem 
obter êxito, dado o desinte-
resse dos possíveis candida-
tos. E que em 2012 chegou 
a realizar processo seletivo 
para contratação de 225 pro-
fissionais, a fim de suprir os 
serviços que são prestados 
pelas cooperativas.

“Ficou evidenciado que 
o Poder Público Estadual não 
tem outra alternativa para 
assegurar a continuação des-
ses serviços públicos essen-
ciais senão com a preserva-
ção dos contratos celebrados 
com as promovidas”, destaca 
Bezerra.

Na decisão, ele analisa a 
competência para julgar rela-
ções como a que está em de-
bate e exclui a Justiça do Tra-
balho do caso. Para ele, é um 
caso claro de competência 
da Justiça Comum. “Trata-se 
de relação jurídico-adminis-
trativa calcada na celebração 
de contratos administrativos 
entre a Secretaria de Saúde e 
as Cooperativas Médicas, que 
são pessoas jurídicas de di-
reito privado”, fundamentou, 
expondo decisões e doutri-
nas sobre o tema.

Com a decisão, as coope-
rativas médicas continuarão 
atendendo as demandas de 
saúde pública no Estado e, 
na hipótese de descumpri-
mento, conforme a sentença, 
será aplicada multa diária de 
R$ 10 mil, limitado ao teto 
de R$ 500 mil para cada um 
dos promovidos, no caso, as 
cooperativas médicas, sem 
prejuízo de outras medidas 
legais de ordem pessoal em 
desfavor dos dirigentes.

Liminar foi concedida pelo 
juiz Aluízio Bezerra Filho, da 
6ª Vara da Fazenda Pública 

O Tribunal de Contas da Paraíba ele-
geu, na abertura da sessão plenária de 
ontem, os novos dirigentes para o biênio 
2013/2014. Todos tomarão posse de seus 
novos cargos em sessão extraordinária já 
marcada para o dia 11 de janeiro.

Em menos de 20 minutos – trans-
corridos desde a coleta até a contagem 
dos votos pela procuradora geral Isa-
bella Barbosa Marinho Falcão – foram 
eleitos os conselheiros Fábio Nogueira 
(presidente), Umberto Porto (vice-presi-
dente), Arthur Cunha Lima (presidente 
da 1ª Câmara), Nominando Diniz (pre-
sidente da 2ª Câmara), Fernando Catão 
(corregedor), André Carlo Torres Pontes 
(ouvidor) e Arnóbio Viana (coordenador 
da Escola de Contas)

Em rápido pronunciamento, o con-
selheiro Fábio Nogueira mostrou-se con-
victo das responsabilidades que terá pela 
frente. Em seguida, reafirmou o compro-
misso de dar continuidade às ações que 
já fizeram do TCE uma referência para o 
sistema de controle externo do país.

“Agradeço a todos pela confiança 
e, especialmente, ao presidente Fernan-
do Catão que me permitiu, com grande 
antecedência, tomar conhecimento de 
toda a estrutura do Tribunal. Podemos 
dizer que a transição começou em junho 
passado”, comentou.

O Sistema Eletrônico de Tramitação 
de Processos e Documentos (Tramita), 
o Programa Voluntários do Controle 
Externo (Você) e o Sistema de Acompa-
nhamento da Gestão dos Recursos da 
Sociedade (Sagres), iniciativas com mo-
delos buscados por Tribunais de Contas 
de vários outros estados, terão atenção 

TCE-PB elege dirigentes 
para o biênio 2013 e 2014

POSSE EM JANEIRO

especial do novo presidente do TCE.
Ele assumiu o compromisso de tam-

bém dar sequência a convênios entre o 
Tribunal e a Universidade Federal da Pa-
raíba. Do último deles resultou o desen-
volvimento de Indicadores para Gastos 
Públicos com Educação (IDGPB). “Preten-
do ampliar essa parceria de grande inte-
resse para a sociedade, de modo a con-
templar, ainda, as áreas da segurança e da 
saúde públicas”, disse.

Já em tom de despedida, o atual 
presidente Fernando Catão, agradeceu 
pelo apoio recebido dos seus pares, do 
Ministério Público e dos quadros técnico 
e administrativo do TCE.

“O Tribunal de Contas da Paraíba es-
tará em boas mãos e será ainda mais ele-
vado. O conselheiro Fábio Nogueira vem, 
agora, com sua capacidade, sua juventu-
de e seu entusiasmo”, observou.

Fábio Nogueira, novo presidente do TCE

Brasília - Vinte e dois 
anos depois de deixar a 
Presidência da República, o 
presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), volta ao 
cargo hoje. Com as viagens 
internacionais da presidente 
Dilma Rousseff, do vice, Mi-
chel Temer, e do presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT
-RS), Sarney assumirá o co-
mando do país até o próximo 
sábado (15).

Ontem, Marco Maia as-
sumiu a Presidência da Re-
pública com a viagem de 
Michel Temer para Portugal. 
Mas passa o cargo para Sar-
ney às 3h quando viaja ao Pa-
namá a fim de participar da 
reunião do Parlamento Lati-

no-Americano (Parlatino).
Eleito vice-presidente 

da República pelo colégio 
eleitoral em 1985, Sarney as-
sumiu a Presidência em vir-
tude da morte de Tancredo 
Neves e governou o país até 
março de 1990. Seu manda-
to foi marcado pelo processo 
de redemocratização do país, 
pela aprovação da Constitui-
ção e edição de vários planos 
econômicos e uma economia 
com alta taxa inflacionária.

Senador por cinco man-
datos, e presidente do Sena-
do por quatro vezes, Sarney 
foi também deputado federal 
e governador do Maranhão. 
Atualmente exerce o manda-
to pelo Estado do Amapá.

José Sarney volta hoje à 
Presidência da República

dEPOIS dE duAS décAdAS

José Sarney assume o comando do país até sábado

Oito administradoras de 
cartões de crédito foram con-
denadas pela Justiça a devol-
ver em dobro aos consumido-
res os valores cobrados por 
taxas indevidas. A decisão foi 
tomada com base em pedidos 
do Ministério Público Federal 
(MPF) e do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ). As empresas poderão 
recorrer da decisão.

Para receber os valores 
de volta, os consumidores que 
foram alvo das cobranças te-
rão de entrar com ação indivi-
dual na Justiça Federal.

Em 2005, o MPRJ e o MPF 
moveram ação civil pública 
contra as administradoras 
Banco do Brasil, Banerj (incor-
porada pela Itaucard), Brades-
co Cartões, Credicard, Federal 
Card (da Caixa Econômica 
Federal), Fininvest, Itaucard e 
Real, contestando a cobrança 
de algumas taxas.

Em sua decisão, o juiz 
da 30ª Vara Federal declarou 
nulas as cláusulas contratuais 
que permitem a cobrança das 
taxas de garantia e de admi-
nistração, da comissão de per-
manência somada a outros en-
cargos contratuais e da multa 
moratória superior a 2% so-
bre a prestação devida.

A Justiça condenou as ad-
ministradoras a devolverem 
em dobro a cada consumidor 
os valores indevidamente co-
brados por esses encargos e a 

compensá-los por eventuais 
danos morais e materiais.

Na sentença, o juiz enten-
deu que os contratos dos car-
tões de crédito administrados 
pelas administradoras tinham 
cláusulas abusivas e nulas que 
permitiram a cobrança de en-
cargos indevidos.

Em nota, a Itaucard, que, 
além da administradora de 
mesmo nome, incorporou a 
Fininvest e a Banerj, diz que 
ainda não recebeu comunica-
do oficial sobre a decisão.

“O Itaú Unibanco reforça 
que suas práticas encontram-se 
totalmente adequadas à juris-
prudência e ao Código de Defe-
sa do Consumidor”, diz o banco. 
A instituição afirma, ainda, que 
não pratica a cobrança de co-
missão de permanência soma-
da a juros moratórios, nem co-
bra multa superior a 2%.

Também por meio de 
nota, o Santander disse que 
não se pronuncia sobre ca-
sos que estão sob o exame da 
Justiça. “As providências se-
rão tomadas em juízo”, diz a 
nota. O Bradesco, igualmen-
te, informou que não comen-
taria o assunto.

O Citi, dono da Credicard, 
informa que “não comenta 
processo em tramitação, sem 
decisão definitiva”.

Banco do Brasil e Federal 
Card (Caixa Econômica Fede-
ral) não enviaram resposta até 
a publicação desta reportagem.

Oito administradoras de 
cartões são condenadas

cObRANçAS INdEvIdAS

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
realizou, na tarde de on-
tem, uma sessão especial 
no plenário da Casa em 
alusão ao ‘Dia Nacional 
do Ministério Público’, 
a ser comemorado ama-
nhã. A sessão, de autoria 
do presidente da ALPB, 
deputado estadual Ri-
cardo Marcelo (PEN), foi 
presidida pelo deputado 
estadual Edmilson Soa-
res (PEN) e contou com 
a presença de todos os 
membros da administra-
ção superior do Ministé-
rio Público do Estado da 
Paraíba (MPPB).

Mesa
A mesa da sessão foi 

composta pelo procu-
rador-geral de Justiça, 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho; o primeiro-
subprocurador-geral, 
Nelson Lemos; a segun-
da-subprocuradora-ge-
ral, Kátia Rejane; o cor-
regedor-geral, Alcides 
Jansen; o secretário-ge-
ral, Francisco Lianza; e 
o ouvidor-geral, Doriel 
Veloso. Ainda na mesa, 
os deputados estaduais 

Janduhy Carneiro (PPS) 
e Lindolfo Pires (DEM). 
A sessão também foi 
acompanhada pelo de-
putado estadual João 
Gonçalves (PEN).

Em seu discurso 
de abertura, o procu-
rador-geral agradeceu 
à Assembleia Legisla-
tiva pela aprovação, 
em sessão plenária da 
última terça-feira (11), 
da mensagem gover-
namental que permite 
ao Ministério Público 
contrair um emprésti-
mo de R$ 80 milhões 
junto ao BNDES para a 
construção do futuro 
complexo administrati-
vo do MPPB. “Só temos 
a agradecer ao apoio 
dos deputados”, dis-
se Oswaldo Trigueiro, 
lembrando que os cem 
por cento do emprés-
timo serão pagos pelo 
MPPB. “Estamos prepa-
rados para isso, porque 
nos planejamos”.

A sessão acabou 
sendo espaço para que 
o Ministério Público di-
vulgasse os resultados 
de suas ações sociais no 
ano de 2012.

MPPB apresenta os 
resultados na ALPB

AçõES SOcIAIS

FOTOS: Divulgação
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Dilma anuncia a construção de 
800 aeroportos regionais no país

Brasília – A presidente Dil-
ma Rousseff disse ontem, em 
Paris, que o governo pretende 
criar cerca de 800 aeroportos 
regionais no país. Segundo a 
presidente, pelo projeto, cada 
cidade com até 100 mil habitan-
tes deverá ter um aeroporto a, 
no máximo, 60 quilômetros de 
distância. “É uma necessidade 
também importante para o cres-
cimento do país”, disse Dilma 
a empresários franceses, após 
participar do seminário empre-
sarial Desafios e Oportunidades 
de Uma Parceria Estratégica.

Dilma falou sobre a im-
portância da privatização de 
grandes aeroportos e da reca-
pacitação da Empresa Brasilei-
ra de Infraestrutura Aeropor-
tuária (Infraero) e ressaltou a 
necessidade de interiorização 
do transporte aeroviário num 
país continental como o Brasil. 
A presidente enfatizou a impor-
tância de fortalecer a aviação 
regional no país, “diferenciada 
da aviação de longo alcance”. Se-
gundo ela, é preciso interiorizar 
o transporte aeroviário no Bra-
sil. “Nós precisamos de médias 
empresas regionais de aviação.”

Além de um aeroporto a no 
máximo 60 quilômetros de dis-
tância em municípios com até 
100 mil habitantes, a presidente 
defendeu a construção de aero-
portos nos pontos turísticos do 
país e disse que o governo tem 
recursos para isso. “Nós temos 
recursos para isso – originários 
até das outorgas que cobramos 
dos aeroportos, dos grandes ae-
roportos.”

A presidente também con-
firmou que o governo deve lan-
çar, até hoje, o edital para o lei-
lão da primeira etapa do trem 
de alta-velocidade que ligará 
Campinas, São Paulo e Rio de 
Janeiro. O edital foi aprovado 
na última semana pelo Tribunal 
de Contas da União com ressal-
vas. “Amanhã, daremos um pas-
so decisivo porque o trem de 
alta velocidade, que será licita-
do em dois momentos, começa 
a ter a sua licitação de tecnolo-
gia – licitam-se a tecnologia a 
ser adotada e o operador, e, na 
sequência, escolhe-se e licita-se 
a construção”.

Cada cidade com até 100 mil 
habitantes deverá ter um equi-
pamento a 60 km de distância

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA INÊS

 
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 0008/2012
A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, comunica aos interessados, que 

foram realizadas alterações no Edital da Tomada de Preços nº 0008/2012, Processo: 0078/2012, que 
objetiva: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, (PORTE I), LOCALIZADA 
NO LOTEAMENTO TAPUIO DESTE MUNICÍPIO, haja vista que a abertura deste certame, estava 
programada para as 09h00min horas, do dia 12/12/2012, sendo assim adiada para o dia 21/12/2012, 
permanecendo inalterada hora e as demais condições do edital acima citado.

Dona Inês - PB, 11 de Dezembro de 2012.

GILSON TEIXEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE No 00050/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00050/2012, que objetiva: Aquisição de 
Veículo OKM, ano/modelo 2012/2013, motor 1.4, combustível flex (álcool/gasolina); HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RIAUTO COMISSÁRIA, 
COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 53.400,00.

Guarabira - PB, 03 de Dezembro de 2012

JOSÉ AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 010/12
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede 

na Rua Manoel Benevonuto do Brado, 257 - Centro - Marcação-PB, às 10:00 horas do dia 27 de 
dezembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
um veículo 0km tipo utilitário caminhonete cabine dupla. Recursos: Programas do Governo Federal, 
Transferências da Saúde e Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 013, de 20 de julho de 
2007. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores 
esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 13:00 dos dias úteis.

Marcação - PB, 12 de dezembro de 2012.

FABRÍCIO GEORTHO DOS SANTOS
Pregoeiro

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

     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.: ARNON MUNIZ MEDEIROS DOMI-
CIANO CABR
CPF/CNPJ....: 102337864-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.361,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063933
Responsavel.: ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 952212394-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064767
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064489
Responsavel.: ANTONIO FERREIRA DELFINO
CPF/CNPJ....: 002439772/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            338,91
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064285
Responsavel.: CHIPTIMING NORDESTE COMERCIO 
E SERV
CPF/CNPJ....: 012835600/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064606
Responsavel.: IVALDA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 645529504-87
Titulo......: CHEQUE           R$            800,00
Apresentante: WALTER GOMES DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 064522
Responsavel.: LKL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
CPF/CNPJ....: 011055198/0001-27
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            265,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064237
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.408,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064412
Responsavel.: LUIZ BATISTA PEREIRA DE LIMA SILVA

CPF/CNPJ....: 014779108/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            910,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063796
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007673259/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            165,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064796
Responsavel.: MAPLAST COMERCIO ATACADISTA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010369741/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.669,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064757
Responsavel.: MARIA DE LOURDES FAUSTINO
CPF/CNPJ....: 029591134-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            111,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064308
Responsavel.: ROSANA ELIAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 965484794-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064773
Responsavel.: ROMULO AMORIM OURIQUES
CPF/CNPJ....: 014871918/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.637,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064499
Responsavel.: SANDRA CARLA FONTES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 910594294-20
Titulo......: CHEQUE           R$            750,00
Apresentante: MAGNA LIMA DE ARAUJO
Protocolo...: 2012 - 064523
Responsavel.: VANDERLITA GUEDES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 789388484-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            175,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064279
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,  13/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Congresso aprova 
urgência para 
votação dos vetos 
dos royalties

Brasília - O Congresso Nacio-
nal aprovou ontem requerimento 
para votação em regime de ur-
gência dos vetos da presidente  
Dilma Rousseff ao projeto de lei 
que trata da redistribuição dos 
recursos  dos royalties do petró-
leo. Com isso, a votação dos vetos 
ficou marcada para a próxima ter-
ça-feira (18), em sessão conjunta 
dos deputados e senadores.

Na votação na Câmara fo-
ram 348 votos favoráveis à ur-
gência, 84 contrários e uma 
abstenção. No Senado, foram 60 
votos favoráveis e sete contrá-
rios. O requerimento encabeça-
do pelo deputado Marcelo Cas-
tro (PMDB-PI) e assinado por 
grande número de deputados e 
senadores foi aprovado e, com 
isso, os vetos relacionados aos 
royalties passam na frente de 
cerca de 3 mil vetos presiden-
ciais que estão na fila de apre-
ciação no Congresso.

Representantes das banca-
das do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo, estados produtores 
de petróleo e maiores prejudica-
dos pela redistribuição de royal-
ties aprovada pelo Congresso, 
tentaram impedir por todos os 
meios que o requerimento fosse 
apreciado e aprovado. No en-
tanto, a maioria, que representa 
os outros 24 estados e o Distri-
to Federal, mostrou-se unida e 
aprovou o requerimento, que 
significa a primeira votação, o 
que serve de termômetro para a 
derrubada dos vetos.

Parlamentares do Rio e do 
Espírito Santo ameaçam recor-
rer ao Supremo Tribunal Fede-
ral para impedir a votação da 
próxima semana. O senador Lin-
dbergh Farias (PT-RJ) reclamou 
do que chamou de desrespeito 
aos regimentos das duas casas e 
da Constituição. Ele reconheceu 
que os estados não produtores 
de petróleo são maioria, mas 
criticou o açodamento (agir de 
modo inadequadamente rápi-
do) na votação do requerimen-
to. “Uma maioria não pode pas-
sar por cima do Regimento e da 
Constituição”, disse.

Rio de Janeiro – Terminou sem 
acordo a reunião entre os trabalha-
dores e as empresas do setor aéreo 
ontem sobre reajuste salarial da ca-
tegoria. A proposta oferecida aos 
empregados será avaliada hoje em 
assembleias marcadas para as 13h 
em vários estados. Mas o presidente 
da Federação Nacional dos Trabalha-
dores em Aviação Civil (Fentac), Celso 
Klafke, adiantou que, se não houver 
melhora nos termos oferecidos, a ten-
dência é que haja paralisação de ad-
vertência amanhã.

“Nós insistimos em ter algum 
tipo de ganho real [acima da inflação]. 
O tempo que podemos dar para o sin-
dicato patronal é até amanhã. Não 
houve qualquer avanço na proposta. 
Eles querem dar o INPC [Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor] para 
quem ganha o menor piso, 4,5% para 
os trabalhadores que recebem até R$ 
3 mil, 3% até R$ 5 mil e, acima disso, 

1,5%. Se esta proposta for mantida, a 
decisão dos trabalhadores é desenca-
dear uma greve no setor, a partir das 
assembleias de amanhã à tarde”, avi-
sou Klafke, na saída da reunião, ocor-
rida na sede do Sindicato Nacional 
das Empresas Aeroviárias (Snea).

Klafke não soube precisar quais 
aeroportos seriam mais afetados se 
a paralisação for decretada, mas ex-
plicou que o sistema aéreo brasileiro 
trabalha em rede – e o que acontece 
em um aeroporto reflete nos demais. 
Nesse caso, poderão ocorrer atrasos e 
até cancelamentos de voos.

O representante do Snea, Odilon 
Junqueira, disse que há possibilidade 
das empresas revisarem a proposta 
até amanhã. Segundo ele, os traba-
lhadores propuseram 7% de reajus-
te geral, o que será examinado pelas 
companhias aéreas, que enviaram re-
presentantes para a reunião.

“As empresas farão o que é pos-

sível até amanhã. Os sindicatos dos 
aeronautas e aeroviários deixaram 
[proposta de] um reajuste de 7% 
para todas as categorias. Sendo que 
os aeroviários pediram ainda que os 
pisos sejam reajustados em 10%”, 
disse Junqueira.

Ele ressaltou, porém, que as com-
panhias aéreas passam por um mo-
mento de extrema dificuldade, o que 
torna difícil a concessão de reajustes 
com ganho acima da inflação.

“As empresas aéreas, desde o 
início das negociações, têm sido en-
fáticas em afirmar que, tendo em 
vista os prejuízos econômicos muito 
grandes que tiveram ao longo do ano 
de 2012, com o câmbio, que é muito 
elevado, o preço do combustível, que 
no Brasil é absurdo, e o custo dos im-
postos que incidem sobre a aviação, 
elas não têm a menor condição de 
conceder aumento real de salário”, 
frisou Junqueira.

Aviões podem não decolar hoje
GREVE NO SETOR 

Dilma defendeu a construção de aeroportos nos pontos turísticos e disse que o governo tem recursos

FOTO: Divulgação



MAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ No 08.271.306/0001-94- Torna público que 
solicitou a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação Nº 4759/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de Construção do Centro de Distribuição Na RODOVIA BR 101 KM 101 – PROPRIEDADE 
N. S. DAS NEVES II – JOÃO PESSOA/RECIFE - Muncípio de Alhandra – CEP: 58.013-070 - UF: 
PB. Processo: 2012-007640/TEC/LI-1725.

POSTO COMB. VIUVA I. E. DANTAS LTDA – CNPJ/CPF Nº  09.413.618/0001-58 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4705/2012 em João Pessoa, 06 de dezembro de 2012 – prazo 730 dias. Para a atividade de : 
Comércio e venda de combustíveis em geral –gasolina, álcool e óleo lubrificante. Na (o) – BR 230 
–KM 301 Município:  SÃO MAMEDE – UF:PB. Processo: 2012-003060/TEC/LO 3026

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

##ATO EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO 00013/2012.
##TEX A Prefeitura Municipal de Araruna/PB torna pública a rescisão unilateral do Contrato 00013/2012, 

firmado com IRMÃOS MARTINIANO LTDA – CNPJ: 08.568.388/0001-33, cujo objeto é o fornecimento de 
combustíveis para a frota municipal. Fundamento: Lei 8.666/93. 

Araruna/PB, 11 de dezembro de 2012.

##ASS Wilma Targino Maranhão
##CAR Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO  CONTRATO No 0094/2012
OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
VALOR DO CONTRATO R$ 639.232,00 (Seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e 

dois reais), reajuste de 25% (vinte e cinco) por cento, MAJORADO em R$ 159.808,00 (Cento e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e oito reais), totalizando doravante a importância de R$ 799.904,00 
(Setecentos e noventa e nove mil, novecentos e quatro reais).

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA e:
POSTO PLANALTO LTDA - RUA ALTO DA BOA VISTA, 1 - NALDO DINIZ - BARRA DE SANTA 

ROSA - PB, CNPJ nº 03.358.383/0001-62.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 65, Inciso I, Alinéa “B” e §1º, conforme Tomada 

de Preços nº 00002/2012.
VIGÊNCIA: 30 de novembro de 2012 à 31 de dezembro de 2012. SIGNATÁRIOS: Evaldo Costa 

Gomes e a Sra. Rita Maria Dutra Silva

SINDICATO DOS TRANSPORTES AUTÔNOMOS 
DE VEÍCULOS ESCOLARES DO ESTADO DA PARAÍBA - SINTESC/PB

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTESC/PB convoca a todos os transportadores escolares, acompanhantes e motoristas 

auxiliares filiados  para Assembléia Geral a ser realizada no dia 15 de janeiro de 2013, no horário 
das 08:00 h às 17:00 h, na sede do SINTESC/PB, à R. Diógenes Chianca, nº 651 – Sala 06, Água 
Fria, em João Pessoa/PB, para a Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade 
-  biênio 2013/2015.

João Pessoa-PB, 12 de dezembro de 2012

A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: PP026/2011- Pregão Presencial NºPP026/2011 - Contratante: Prefeitura 

de Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Arte Produções Artísticas Ltda, CNPJ 
09.219.563/0001-40, Objeto: Locação um palco modular e um sistema de sonorização completo 
profissional para evento denominado Maior São Pedro da Região em Assunção. 1) Considerando 
o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no con-
trato de prestação de serviços fruto do Processo Pregão Presencial nº 026/2011; 2) Considerando 
a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de 
prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e do 
4º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato 
porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido 
convênio; ADITIVO: Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando de 25 de julho de 2012 
à 25 de outubro de 2012 para 26 de outubro de 2012 à 26 de janeiro de 2013.  Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente TERMO ADITIVO. 
Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e José Ricardo de Lira Bezerra 
(contratado), Data da Ass.: 22 de outubro de 2012.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN009/2011 – Inexigibilidade Nº IN009/2011 - Contratante: Prefeitura de 

Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Francinildo Ferreira dos Santos - ME, CNPJ nº 
07.551.949/0001-29, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos shows 
artisticos, nas festividades do maior São Pedro da Região em Assunção/PB. 1) Considerando o 
expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 como também no contrato de 
prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade nº 009/2011; 2) Considerando a previsão 
contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há a previsão de prorrogação da 
vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do Contrato e do 4º Termo Aditivo 
não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo contrato porque até a presente 
data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso do referido convênio; ADITIVO: 
Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando de 25 de julho de 2012 à 25 de outubro 
de 2012 para 26 de outubro de 2012 à 26 de janeiro de 2013.  Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente TERMO ADITIVO. Partes Assinantes: 
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Francinildo Ferreira dos Santos (contratado), Data 
da Ass.: 22 de outubro de 2012.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
Número do Contrato: IN010/2011 – Inexigibilidade Nº IN010/2011 - Contratante: Prefeitura de 

Assunção, CNPJ 01.612.635/0001-02 - Contratada: Luan Produções e Eventos Ltda, CNPJ nº 
05.102.456/0001-86, Objeto: contratação direta de uma pessoa jurídica para realização dos shows 
artisticos, nas festividades Juninas na Palhoça Luiz Caristia, localizada no Centro da Cidade de 
Assunção. 1) Considerando o expresso no convênio MTur/Município de Assunção-PB/Nº 755609/2011 
como também no contrato de prestação de serviços fruto do Processo de inexigibilidade nº 010/2011; 
2) Considerando a previsão contratual na cláusula décima segunda do contrato principal, onde há 
a previsão de prorrogação da vigência do contrato; 3) CONSIDERANDO que durante a vigência do 
Contrato e do 4º Termo Aditivo não foi possível adimplir com as obrigações pactuadas no respectivo 
contrato porque até a presente data, o Ministério do Turismo, não procedeu com o desembolso 
do referido convênio; ADITIVO: Fica prorrogado a vigência do contrato em tela passando de 25 de 
julho de 2012 à 25 de outubro de 2012 para 26 de outubro de 2012 à 26 de janeiro de 2013.  Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente TERMO 
ADITIVO. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e Rogério Paes e Silva 
(contratado), Data da Ass.: 22 de outubro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 075/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR 
PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 
09:00 (hora local) do dia 27/12/2012. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, 
Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 12 de dezembro 
de 2012. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL AREIA PB
SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ao BANCO PAULISTA S/A e o Prefeito ADEMAR PAULINO DE LIMA por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL de Areia/PB, pelo representante edital, que faz publicar em jornal 
de ampla circulação na região, convoca os beneficiários abaixo relacionados do Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV, que se encontra em local incerto e não sabido, os quais apesar de todos 
os esforços enviados não foram localizados, a comparecerem a sede da Secretaria Municipal de 
Serviço Social, localizada na Rua Pedro Américo, Sn Centro, no município de Areia PB, no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, a partir da data publicada sob pena de terem suas inscrições declaradas 
SEM EFEITO, sendo assim substituído por outra pessoa. Informamos, ainda, o não comparecimento 
dos convocados implicará no cancelamento do contrato firmado com a instituição acima referida.

BENEFICIÁRIOS:
01. ADRIANA MENDES DA SILVA CPF: 341.440.468-00
02. EDIVAN POSSIDONIO DA SILVA CPF: 181.947.964-15
03. ELIENE DOS RAIMUNDO DA SILVA CPF: 058.445.394-94
04. LUCINEIDE VALERIA DOS SANTOS CPF: 022.227.434-43
05. MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CPF: 015.465.694-13
06. MARIA FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.729.904-95
07. MARIA JOSÉ CPF: 022.916.114-61
08. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO CPF: 052.657.284-14
09. MARIA LOURDES VICENTE CPF: 078.565.234-50
10. MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO CPF: 090.735.574-96
11. MARIA LUCIENE DOS SANTOS CPF: 046.498.304-51
12. MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS CPF: 046.047.214-32

AREIA (PB), 12 de dezembro de 2012.

ADEMAR PAULINO DE LIMA
PREFEITO EM EXERCICIO

CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S/A - EPASA - CNPJ no 10.366.780/0001-41, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4730/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação da UTE - TERMOPARAIBA, com subestação elevadora de tensão, para geração de 
energia elétrica na tensão 230 KV, com potência instalada de 171,35 Mw na cidade de João Pessoa. 
Na(o) - RUA PROJETADA S/N - ENGENHO TRIUNFO - DISTRITO INDUSTRIAL - Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-006154/TEC/LO-3640.

CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S/A - EPASA - CNPJ no 10.366.780/0001-41, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4740/2012 em João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação da UTE - TERMONORDESTE, com subestação elevadora de tensão para geração de 
energia elétrica na tensão 230 KV, com potência instalada de 171,35 Mw na cidade de João Pessoa. 
Na(o) - RUA PROJETADA - ANTIGO ENGENHO TRIUNFO - DIST. INDUSTRIAL-JP-PB. Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-006159/TEC/LO-3642.

CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S/A - EPASA - CNPJ no 10.366.780/0001-41, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4711/2012 João Pessoa, 6 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de Edificação 
de uma Linha de Transmissão 230KV - Sust. da UTE-EPP Subs. Mussure II Dist. Ind. João Pessoa 
PB. Na(o) - Rua Projetada - Engenho Triunfo - Distrito Industrial Município: João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-006156/TEC/LO-3641.

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).

Protocolo...: 2012 - 065230
Responsavel.: JOSE EUGENIO VIEIRA
CPF/CNPJ....: 324649594-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            240,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064254
Responsavel.: MANUEL VELLOSO BORGES DE MELO
CPF/CNPJ....: 008661764-89
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            240,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064253
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
NUNES
CPF/CNPJ....: 052615267-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            196,10
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064418
Responsavel.: RUSTON LEMOS DE BARROS
CPF/CNPJ....: 015598004-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063739
Responsavel.: SARA L. CAVALCANTI FLORENCIO 
MACIEL
CPF/CNPJ....: 074559564-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.317,04
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063704
Responsavel.: SB PERFURACAO E MAN. DE POCO 
TUBULA
CPF/CNPJ....: 015407916/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,51
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063719
Responsavel.: SUELYTON SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 059805134-18
Titulo......: CHEQUE           R$          1.250,00
Apresentante: HILDO DE ASSIS A FILHO
Protocolo...: 2012 - 064227
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-    
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: ANTONIO DE MELO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 013823384/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,53
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065200
Responsavel.: CARLA CARVALHO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 015554318/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,85
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064261
Responsavel.: COMERCIAL MAVI CONFEC.LTDA.
CPF/CNPJ....: 001878378/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.870,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064506
Responsavel.: COMERCIAL MAVI CONFEC.LTDA.
CPF/CNPJ....: 001878378/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.870,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064507
Responsavel.: FARMACIA NEUZA COMERCIO VA-
REJISTA D
CPF/CNPJ....: 014152579/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            324,89
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063755
Responsavel.: FERNANDO ARY BEMVINDO TRA-
VASSOS
CPF/CNPJ....: 387987604-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.021,81
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064273
Responsavel.: ILKA MARIA OLIVEIRA S RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008980704-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064244
Responsavel.: IVO EMANOEL CARVALHO HENRI-
QUES DE S
CPF/CNPJ....: 007731554-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Veículo OKM, ano/modelo 2012/2013, motor 1.4, combustível flex (álcool/

gasolina). FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00050/2012. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2012 
- RECURSOS FNAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUTIVO - 14.00 - FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.244.0019.1033 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00221/2012 - 03.12.12 - RIAUTO COMISSÁRIA, 
COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 53.400,00.

Televisão Borborema S/A
Rua Venâncio Neiva, 287, Centro - Ed. João Rique - Campina Grande - PB

CNPJ: 08.843.922/0001-72 // NIRE: 25 3 0001001-1
        

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Televisão Borborema S/A, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, nos termos do Artigo 11, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, às 9:20 horas, na sede social da empresa, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) prestação de contas dos administrado-
res, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) destinação dos resultados 
dos respectivos exercícios; e, c) fixação dos honorários da Diretoria. Campina Grande - PB, 12 de 
dezembro de 2012. Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente.

S/A Diário da Borborema
Rua Venâncio Neiva, 287, Centro - Ed. João Rique - Campina Grande - PB

CNPJ: 08.811.663/0001-06 // NIRE: 25 3 0000286-7
 

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da S/A Diário da Borborema, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
nos termos do Artigo 10, convoca os Senhores Acionistas para as Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinária a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, às 9:00 horas, na sede social da em-
presa, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Ordinária: a) prestação de contas dos 
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) destinação dos 
resultados dos respectivos exercícios; e, c) eleição da Diretoria para o biênio 2012/2014 e fixação 
dos seus honorários; II - Extraordinária: a) autorizar a Diretoria a implementar ações estruturais 
e operacionais no seu modelo organizacional, relativamente à continuidade do negócio. Campina 
Grande - PB, 12 de dezembro de 2012. Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente; Gladistone 
José Vieira Belo - Diretor Vice-Presidente Executivo.

S/A O Norte
Av. D. Pedro II, 899, Centro - João Pessoa - PB

CNPJ: 09.101.411/0001-48 // NIRE: 25 3 0000620-0
       

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da S/A O Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, nos termos 
do Artigo 10, convoca os Senhores Acionistas para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária 
a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, às 8:30 horas, na sede social da empresa, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Ordinária: a) prestação de contas dos administra-
dores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) destinação dos resultados 
dos respectivos exercícios; e, c) eleição da diretoria para o biênio 2012/2014 e fixação dos seus 
honorários; II - Extraordinária: a) autorizar a Diretoria a implementar ações estruturais e operacionais 
no seu modelo organizacional, relativamente à continuidade do negócio. João Pessoa - PB, 12 de 
dezembro de 2012. Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente; Gladistone José Vieira Belo - Diretor 
Vice-Presidente Executivo.

Rádio FM O Norte S/A
Av. D. Pedro II, 899, Centro - João Pessoa - PB

CNPJ: 10.749.430/0001-64 // NIRE: 25 3 0001004-5
        

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Rádio FM O Norte S/A, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, nos termos do Artigo 12, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária 
a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, às 8:40 horas, na sede social da empresa, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) destinação dos resultados dos respectivos 
exercícios; e, c) fixação dos honorários da Diretoria. João Pessoa - PB, 12 de dezembro de 2012. 
Joezil dos Anjos Barros - Diretor Presidente.

Rádio Borborema S/A
Rua Venâncio Neiva, 287, Centro - Ed. João Rique - Campina Grande - PB

CNPJ: 08.811.648/0001-50 // NIRE: 25 3 0000344-8
        

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da Rádio Borborema S/A, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
nos termos do Artigo 13, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 21 de dezembro de 2012, às 9:10 horas, na sede social da empresa, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) destinação dos resultados dos respectivos 
exercícios; e, c) eleição da Diretoria para o biênio 2012/2014 e fixação dos seus honorários. Campina 
Grande - PB, 12 de dezembro de 2012. Gladistone José Vieira Belo - Diretor Presidente; Joezil dos 
Anjos Barros - Diretor Vice-Presidente Executivo.

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

DOMINGO, 16/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 12h – Ruas: José Tavares de Sousa, 
Pedro Acácio Galvão, Sítio: São Lucas.

SEGUNDA-FEIRA, 17/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 12h – Bela Vista – Ruas: 
Aprígio Veloso, Arrojado Lisboa, Sargento Hermes Ferreira – 13h às 17h – Jardim Tavares/Alto 
Branco – Avenida: Manoel Tavares, Ruas: Antonio Catão, Manoel Palu, Zacarias Lira Pessoa – 13h 
às 16h – Bodocongó – Ruas: Ana Brito Figueiredo, Áurea do Rego Costa, Damião Jose Rodrigues, 
Herman Levy de Albuquerque Barbosa, Jornalista Paulo Brandão Cavalcante, Luiz Motta, Marinaldo 
Vitorino Batista Filho, Nobelino Teixeira de Brito, Rubens Dutra Segundo, Vicente Gomes Almeida, 
Washington Alves Gomes; LAGOA SECA – 13h30 às 16h30 – Rua: Juca do Cumbe, Sítios: Amaragi, 
Boa Vista, Cumbe, Juca.

TERÇA-FEIRA, 18/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 11h30 – Santa Cruz – Ruas: Antonio 
Carlos Maranhão, Antonio Joaquim de Carvalho, Jaime Pereira Coelho, Marcio Moreira Antunes, 
Odon Severiano de Souza, Professor Antonio Carlos Maranhão – 7h às 10h – Liberdade – Avenida: 
Amazonas, Ruas: Jose Dorotéia Dutra, Josef Thomas, Papa João Xxiii, Pastor João Norberto da 
Silva, Pedro Brasil, Virgilio Pereira da Silva – 13h às 17h – Bela Vista – Ruas: Coronel João da 
Costa E Silva, Cônego Pequeno, Delzo Donato, Jose de Alencar, Luiza Barbosa Leal, Marechal 
Deodoro, Professor Carlos Francisco Medeiros de Almeida.

QUARTA-FEIRA, 19/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h – Bodocongó III – Ruas: Ca-
baceiras, Cícero Alves de Brito, Garanhuns, Maria Guia Muniz Albuquerque, Moises Silva Ventura, 
Pedro Gonçalves de Sousa, Souza.

QUINTA-FEIRA, 20/12/2012 – BOA VISTA – 6h30 às 11h30 – Ruas: Antonio Jovem Pinto, Bom 
Jesus, Jerônimo Marinho Gomes, João Pereira de Araujo, João Pereira de Arruda, Jose Barbosa 
da Silva, Jose Barbosa de Araujo, Lindolfo Soares, Mãe Luiza, Pedro Alves da Silva, Severino 
Pereira de Araujo.

SEXTA-FEIRA, 21/12/2012 – LAGOA SECA – 7h às 12h – Sítios: Campinote; Manguapé – 13h30 
às 16h30 – Sítios: Campinote, Lagoa do Açude, Manguapé.

SÁBADO, 22/12/2012 – QUEIMADAS – 7h às 12h – Sítio: Campinas – 7h às 10h30 – Sítio: 
Campina de Baixo.

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

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

DOMINGO, 16/12/2012 – PATOS – 8h às 13h – Ruas: 26 de Julho, do Nego, do Prado, Felizardo 
Leite, Frei Martinho, Pedro Caetano, Sítio: Prado.

SEGUNDA-FEIRA, 17/12/2012 – BERNADINO BATISTA – 7h às 13h – Chácara: Nascer do 
Sol, Sítio: Cajazeirinhas; CAJAZEIRAS – 8h às 13h – Avenida: Jose Donato Bragam Ruas: Arsênio 
Araruna, Barão do Rio Branco, Benedito Gomes de Sousa, Edimilson Abrantes Ferreira, Francisca 
Claudino Fernandes, Geraldo Pereira de Queiroga, Jose Ludgero da Silva; ITAPORANGA – 8h às 
12h – Sítio: Catolé; LOCALIDADE: BREJO DAS FREIRAS – 15h às 17h30 – Sítios: Alto do Seixo, 
Brejo das Freiras; LOCALIDADE: SANTA GERTRUDES – 8h às 13h – Sítio: São Bento; MANAÍRA 
– 14h às 16h30 – Povoado: Pelo Sinal, Sítios: Boa Vista, Pelo Sinal; PAULISTA – 7h às 10h30 – 
Ruas: Belarmino Fernandes de Franca, Belarmino Franca Dantas, Benigno Dantas Franca, Bertoldo 
Monteiro, Dona Eulália Maria da Conceicao, Francisco Maciel, Juvêncio Ferreira da Costa, Juvino 
Fernandes Costa, Leandro Gomes Barros, Manoel Jerônimo, Odilon Jose Assis, Odilon Jose de 
Assis, Pedro Felix de Medeiros, Profeta Severino Vicente, Projetada, Verbena de Medeiros Nunes, 
Vicente Casado, Vicente de Franca; SÃO BENTO – 8h às 12h – São Bento/ Trecho Da Rodovia 
BR 110, Ruas: Ana Paulina da Silva, Antonio Inácio de Almeida, Cícero Barbosa Resende, Cícero 
Bezerra de Rezende, Elvídio D de Araujo, Elvira Soares Barbosa, Francisco Bento de Oliveira, 
Francisco Clementino Dantas, João Dantas da Costa, Jose C do Nascimento, Jose Elias Neto, 
Manoel Honorato Sousa, Maria Viana da Costa, Moacir Santana, Onorato de Sousa, Pedro Eulampio 
da Silva, Sergio Silveira; SÃO DOMINGOS DE POMBAL – 8h às 13h – Sítios: Cachoeira do Tigre, 
Jatobá; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 6h30 às 9h – Sítios: Baixo dos Albuquerque, Barracão, Baxio 
dos Albuquerque, Jerimum, Junco, Morada Nova, Olho D’água, Pedra Redonda, Poço Comprido, 
Riacho dos Bodes, Umburana; TAVARES – 8h às 10h30 – Ruas: do Asfalto, João Rodrigues de 
Almeida, Jose Sitonio, Padre Cícero, São Sebastião.

TERÇA-FEIRA, 18/12/2012 – ÁGUA BRANCA – 8h às 11h – Sítios: Caroá, Riacho, Riacho do 
Meio; BELÉM DO BREJO CRUZ – 8h30 às 12h – Fazendas: Direito, Santa Tereza, Sítios: Alexandria, 
Boa Esperança, Gangorra, Japecanca, Lagoa da Pedra, Manipeba, Paraíso, Rajada, Santa Tereza; 
BOA VENTURA – 8h30 às 9h30 – Sítios: Boa Sorte, Ranchinho; BONITO DE SANTA FÉ – 8h30 às 
12h – Sítios: Bartolomeu, Camaragibe, Pau Darco; CATINGUEIRA – 8h30 às 11h – Sítios: Pedra 
D’água, Logradouro II; CAJAZEIRAS – 7h30 às 13h – Sítios: Almas, Capoeiras, Catolé, Zé Dias; 
CAJAZEIRINHAS – 7h às 12h – Ruas: Admilson Leite de Almeida, Antonio Cesário Silva, Antonio 
Mael dos Santos, do Rosário, Edmilson Leite de Almeida, Francisco Alves de Lima, Inês Nunes de 
Morais, Joaquim Amaro da Silva, Joaquim Idelfonso de Almeida, Manoel Batista dos Santos, Manoel 
Cassiano Costa, Manoel Jose dos Santos, Maria de Fátima de Almeida Sousa, Pedro Honório, 
Pedro Jacó, Pedro Jacó de Almeida, Raimunda Rodrigues Pereira, Sítios: Cajazeirinha, Tamuatá; 
PASSAGEM – 8h30 às 13h – Ruas: do Comercio, João Rafael, Nossa Senhora da Conceicao, Sítios: 
Baraúnas, Passagem; SÃO BENTINHO – 8h às 13h – Ruas: Adauto Vicente Pereira, Francisca 
Maria do Egito, Francisco Felinto dos Santos, Francisco Francelino de Sousa, Ivan Ferreira de 
Oliveira, Jerônimo Jose Perreira, João Felinto Sobrinho, João Jose de Almeida, João Leite, Joaquim 
Felinto dos Santos, Jose João de Almeida, Jose Joaquim Pereira, Luis Gomes, Luiz Dantas de 
Morais, Manoel Leite Firme, Nova, Pedro Felinto, Presidente João Pessoa, São Bento, São Jose, 
Severino Pedro de Almeida, Sítio: São Bento; SOUSA – 8h às 11h – Ruas: Assis Chateaubriand, 
Coronel Manoel Isidro da Rocha, Erotilde Serafim, Herotildes Serafim, Isaura Juvino da Silva, Jose 
Fagundes de Lira, Julio Ferreira, Nossa Senhora do Rosário, Sales Fagundes de Lira, São Paulo; 
TAVARES – 12h às 17h – Sítios: Jordão, Pinto.

QUARTA-FEIRA, 19/12/2012 – PATOS – 12h às 16h30 – Ruas: 20 de Abril, Eronildes Inácio da 
Costa, Francisco Germano de Araujo, Francisco Germano Silva, Francisco Joca da Silva, Francisco 
Rodrigues, Joaquina Medeiros Lima, Jose Francisco da Silva, Manoel Valentino Silva, Maria do 
Socorro de Sousa Lucena, Severino Alves dos Santos, Severino Paulo Barbosa; POMBAL – 6h 
às 10h – Ruas: Agostinho Santos, Antonio Ferreira Azevedo, Coronel João Leite, Centenário, do 
Matadouro, Elizeu Veríssimo, Jerônimo Rosado, Luiz Ferreira Campos, Ministro Jose Américo de 
Almeida, Presidente Epitácio Pessoa, Rubens Bezerra Medeiros, Vicente Alves da Silva, Vicente de 
Paula Leite – 14h às 16h30 – Rua: Alfredo Cantalice, Sítios: Morada Nova, Pedra Branca, Timbauba; 
SÃO BENTINHO – 7h às 12h – Ruas: Adauto Vicente Pereira, Angelita Pereira, Antonio Jose Lis-
boa, Antonio Jose Pereira, Antonio Mariz, Ariomiro Alves de Araujo, Crispiniano F Santos, da Caixa 
D’água, Ernandes Roque Arruda, Ernane Roque de Arruda, Estevão Felinto Santo, Francisca Maria 
do Egito, Francisco Alves de Lima, Francisco de Sousa Nóbrega, Francisco Felinto dos Santos, 
Francisco Francelino de Sousa, Isaura Rosado, João A da Costa, João Felinto Sobrinho, Jose Alves 
Nascimento, Jose Antonio Nascimento, Jose Justino Sobrinho, Manoel Francisco Pereira, Odilon 
Ferreira de Me, São Bento, Severino Pedro da Silva, Severino Pedro de Almeida, Vereador Sebastião 
Xavier de Farias, Sítios: Angico, Campinada, Campineira, Carnaúba, Crispiniano, Jangada, São 
Bentinho, São Bento, São Domingos, São Geraldo.

QUINTA-FEIRA, 20/12/2012 – BOA VENTURA – 8h às 12h – Rua: Cabaceiras, Sítio: Cabacei-
ras; CAJAZEIRINHAS – 7h30 às 13h – Fazenda: Cajazeiras, Sítios: Asa Aberta, Boa Esperança, 
Cajazeirinhas II, Santa Terezinha, Várzea Alegre, Vinha; IBIARA – 13h às 17h – Ruas: Alto Alegre, 
Antonio Badu de Sousa, Dorgival de Figueiredo Bravo, Estolano de Luna Ramalho, João Ciriaco, 
João Ramalho de Sousa, Jose Freire Cardoso, Santa Maria; NOVA OLINDA – 7h30 às 13h – Rua: 
Dionísio Vieira da Costa, Sítios: Favela, Manguenza, Nazaré, Pulga de Leite, Riacho Vermelho, 
Umbuzeiro, Várzea de Dentro; SÃO BENTO – 7h30 às 12h – Ruas: Alfredo Dantas Diniz, Alfredo 
Dantas Diniz, Ana Paulina da Silva, Antonio Almeida Carneiro, Eulampio Candido da Silva, Francisco 
Bento de Oliveira, Francisco de Paula Saldanha, Francisco O de Oliveira, Francisco Rodrigues da 
Silva, Genaro Saturnino Gomes, Jaqueline C Soares, João Dantas da Costa, Joaquim Ferreira Lucio, 
Maria Adelaide de Moura, Maria Viana da Costa, Otilia Sátiro da Nóbrega, Pedro Eulampio da Silva, 
Soares Carneiro – 8h às 12h – Ruas: Ana Maria Ribeiro, Antonio Carlos Araujo, Antonio Cavalcante 
de Araujo, Beatriz Targino da Cruz, Doutor Inácio Soares, Doutor Jaques Lucio da Silva, Gonzaga 
Pedro da Silva, Ivanilde M de Souza, Jose Cassimiro da Silva, Pedro Andre da Silva, Tupinambá 
Arnaud; PATOS – 8h30 às 12h – Sítios: Serra Negra, Várzea de Jurema, Várzea de Jurema Iv; 
SOUSA – 7h30 às 10h30 – Ruas: Aganacy Nunes Camboim, Antonio Jose, Domingos V Figueiredo, 
Jose Vieira da Silva, Manoel Zuca, Professora Raimunda Xavier de Sousa, Raimundo Braga Rolim 
Filho, Raimundo Braga Sarmento, Simão Afonso de Carvalho, Sinfronio Nazaré; TAVARES – 8h30 
às 11h – Sítio: Domingos Vieira.

SEXTA-FEIRA, 21/12/2012 – BONITO DE SANTA FÉ – 8h às 12h – Granja: 13 de Maio, Ruas: 
Antonio Amorim Zinet, Antonio Pedro das Neves, Aprígio P Silva, Boa Vista, Elizio de Sá Ramalho, 
Irene Almeida de Sousa, João Clementino Morai, João Furtado de Lacer, João Gonçalves, João 
Pedro das Neves, Joaquim Dias Nascimento, Mãe Belina, Maria Pereira da Silva, Maria Timóteo, 
Quintino Bocaiúva, Raimundo Oliveira, Venâncio Ferreira Ramalho, Sítios: Alto da Boa Vista, Boa 
Vista; CONCEIÇÃO – 8h30 às 11h – Sítio: Lagoa Rasa; NOVA OLINDA – 2h30 às 17h – Sítios: 
Saco de Areia, Saco de Pedra Branca; PATOS – 8h às 12h – Avenidas: Franca, Inglaterra, Portugal, 
Suécia, Ruas: Antonio Emiliano, Dorgival de Sousa Cavalcante, Inglaterra, João Gomes, Joaquim 
Lilioso, Portugal, Ranieri Mazili – 8h às 13h – Ruas: Aluizio de Queiroz, Arnaldo Assis de Medeiros, 
Benedito Rouxinol, João Cosme Brito, Jose Biro, Jose Salviano Alves, Manoel Costa Figueiras, 
Manoel de Medeiros, Manoel Isaias da Silva, Manoel Mauricio de Oliveira, Manoel Medeiros de 
Oliveira, São Francisco, Sebastião Ferreira de Lucena, Tenente Lira; PAULISTA – 7h30 às 13h 
– Sítios: Acento da Pedra, Almas, Almas de Baixo, Barra de Caiçara, Bilhar, Escondido, Jatobá, 
Lagoa do Junco, Queimadas, Queimado III, Saco do Moleque, Santa Maria, Santa Maria de Baixo, 
Varjota, Várzea do Agostinho; PRINCESA ISABEL – 8h30 às 11h30 – Sítio: Carneiro dos Medeiros; 
PIANCÓ – 7h30 às 12h – Sítios: Campo Alegre, Ferrão, Ferreao, Murici, Tatu; SÃO BENTO – 7h30 
às 13h – Povoado: Alto do Cipó, Sítios: Alto do Cipó, Barra de Cima, Cipó, Contendas, dos Cosmos, 
Gangorrinha, Riachao, São Bento de Baixo, Várzea Grande; SANTA CRUZ – 13h30 às 17h – Sítios: 
Água Branca, Encantado, Genipapeiro, Panatis, Paraíso, Queimadas; SÃO JOSÉ DE SABUGI – 
8h30 às 13h – Sítios: Brejinho, Brejinho de Baixo, Riacho do Maracujá; SOUSA – 7h às 11h – Ruas: 
26 de Julho, Augusto dos Anjos, Coronel Antonio Soares, Coronel Augusto Braga, Doutor Seixas, 
Felix Araujo, Inez Mariz, Jose Gadelha Camarão, Lidia Meira, Nestor Jose Sarmento, Professora 
Maria Eulina, Tenente Zuca.

SÁBADO, 22/12/2012 – ITAPORANGA – 7h30 às 10h – Ruas: 13 de Maio, Antonio Alves dos 
Santos, Damião Guimaraes Tolentino, Osvaldo Cruz, Padre Diniz, Praxedes Pitanga, São Jose; 
SOUSA – 7h30 às 12h – Ruas: 1 de Maio, Amadeu Silva, Belém, Clotilde Meira, Eladio Pedrosa 
Melo, Jose Gadelha Camarão, Vicente Vieira, Sítios: Belém, Diamante.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – CNPJ/CPF Nº 08.922.718/0001-47 Torna público 
que Requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação em João Pessoa, no dia 23 de novembro de 2012, Referente a atividade de: 
Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos. Processo:  2012-008334/TEC/LO-4213.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – CNPJ/CPF N° 08.922.718/0001-47 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração de Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4568/2012 em João Pessoa, 26 de Novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Duplicação da via de acesso a Cidade de São Mamede, contemplando serviços 
de terraplanagem, pavimentação, drenagem e obra d’artes. Na(o) BR 230 – Entrada da Cidade 
Município: São Mamede – UF: PB. Processo: 2012-004299/TEC/LI-1566.

 
 
 
 

 

 

                             
                                        EDITAL DE CHAMAMENTO n. 07 
                                                   
                                       Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo 
Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor INÁCIO 
MARCONIO DE SIQUEIRA, matrícula n. 144.301-1, para no prazo de DEZ 
(10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, 
Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta Capital, de 
segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim 
de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho.  

                                                                      João Pessoa, 07 de dezembro de 2012. 
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ 

PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                      SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                 COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI 
                                             
                                                                                                         
 

29A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 13 de dezembro de 2012



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

DOMINGO, 16/12/2012 – CABEDELO – 7h30 às 12h – Intermares – Avenidas: Cavalo Marinho, 
Dom Pedro I, Mar do Caribe, Cabedelo/Trecho Da Rodovia BR 230 km 09, Ruas: Algodão da Praia, 
Amescla, Apicum, Apicuru, Guabiraba, Imbiribida, Jatobá, Murici, Pau Brasil, Rodrigo Santiago B 
Pereira; JACARAÚ – 8h às 12h – Ruas: Augusto Luna, Int João Soares Farias, João Alexandre Arau-
jo, João Andrade Bezerra, Lourenço Vieira, Padre João Madruga, Presidente João Pessoa; JOÃO 
PESSOA – 7h às 11h – Manaíra – Avenidas: Monteiro da Franca, Sape, Ruas: Euzely Fabricio de 
Sousa, São Gonçalo – 13h às 17h – Bancários – Ruas: Bancários Jarbas Moura da Costa, Bancários 
José Alexandre de Farias, Bancários Waldemar de Mesquita Accioly, Josias Lopes Braga, Tenente 
Francisco Assis Moreira; PEDRO RÉGIS – 14h às 17h – Rua: José Rosendo, Sítios: Pau Darco, 
Pau Darco de Baixo; RIO TINTO – 6h30 às 14h – Centro – Ruas: Castro Alves, da Mangueira, da 
Oficina, do Matadouro, Santa Rita, Tijuca, Sítio: Mangueira.

SEGUNDA-FEIRA, 17/12/2012 – BAYEUX – 8h às 14h – Avenida: Liberdade, Ruas: João Costa 
Filho, Joaquim Fernandes, Julierme de Fontes Fernandes, Luzia Lira de Lima, Senhor do Bonfim; 
CAPIM – 14h às 17h – Avenida: São Sebastião, Distrito: de Capim, Ruas: do Jordão, João Mauricio 
Pereira, Jordão Capim, José Alves de Medeiros, José Manoel do Nascimento, José Vieira, Leonel 
Ferreira da Silva, Luiz Vieira, Sítio: Capim; JOÃO PESSOA – 8h às 11h – Boa Esperança – Avenidas: 
Brasília, Fortaleza, Ruas: Cuiabá, Gumercindo Leite Sobrinho, Natal, Radialista Newton Junior – 
8h às 12h – Aeroclube – Ruas: Estudante José Klean Pereira Moura, Maria Helena Rocha, Poeta 
Geraldo Alverga – 14h às 17h – Cabo Branco – Rua: Gregório Pessoa de Oliveira – 14h às 17h 
– Portal do Sol – Avenida: Governador Antonio da Silva Mariz, Ruas: Governador Antonio Mariz, 
Juiz Gil Brandao Líbano, Orlando Falcone de Oliveira; MAMANGUAPE – 8h30 às 11h30 – Ruas: 
Barão de Cotegipe, Francisco F Lisboa, Francisco P dos Santos, Garapu, São Pedro E São Paulo, 
Sítio: Garapu – 13h às 15h30 – Avenida: Senador Rui Carneiro, Ruas: do Matadouro, Escola Oscar 
Lima Pinto, Jaci Lemos da Silva, Maria do Livramento, Osvaldo Lemos da Silva, Ramiro Ataíde de 
Oliveira; MARCAÇÃO – 7h30 às 14h – Aldeias: Tramataia, Camurupim; MARI – 8h às 12h – Ruas: 
Aristeu Casado, do Sol, Dom Adauto, Mario Rique Ferreira, Padre Geraldo Pinto, São Jose, Silvino 
Costa, Santo Amaro, Vereador José Maria, Vereador Severino Batista da Silva; SALGADO DE SÃO 
FÉLIX – 9h às 13h – Sítios: Boa Vista, Boa Vista IV; SANTA RITA – 7h às 12h – Granja: Frei Damiao, 
Ruas: Aníbal Moura, Antonio dos Santos, Ariosvaldo B do Carmo, Carlos Arnobio Maroja, Dalva 
Vasconcelos, Hugo Moura, José Ferreira Vaz, Manoel José Rodrigues, Napoleão de Brito Filho.

TERÇA-FEIRA, 18/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 14h – Alhandra/Trecho Da Rodovia BR 
101, Granja: Silva, Ruas: Leonardo Bernadino, Nova da Manduba, Renilda Torres Ramos, Silvino 
Bezerra da Silva; CABEDELO – 14h às 17h – Camboinha – Rua: Zilda Pessoa Barreto; CRUZ 
DO ESPÍRITO SANTO – 8h às 11h – Sítios: Santana, Santana II – 13h às 17h – Sítio: Jaques; 
LUCENA – 7h30 às 13h – Condomínio: Victory Marine Resort; JOÃO PESSOA – 5h às 8h – Ma-
naíra – Avenidas: Esperança, Ingá, Pombal – 8h às 11h – Castelo Branco – Ruas: Francisco de 
Mendonça, Hermenegildo de Almeida, Jornalista Eurípedes Gadelha, José Martins da Silva, Major 
João Junqueira Viana, Nozinho Brandao, Onaldo da Silva Countiho, Professora Francisca Romana, 
Vereador João Freire – 8h às 12h – Jaguaribe – Avenidas: Alberto de Brito, , Benjamin Constant, 
Capitão José Pessoa, Conceicao, Ruas: Cecília Miranda, Ester Borges Bastos, Jesus de Nazaré, 
Professor Renato Carneiro da Cunha – 14h às 17h – Mangabeira – Comunidade: Jacarape – 14h 
às 17h – Geisel – Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Edvaldo Ferreira Ouro, Estudante Geraldo 
Macário Santana de Oliveira, Estudante Valéria Cavalcanti de Lima, Fernando Jorge Barros Oliveira, 
Helio Rodrigues Ferreira, José Orlando Souto, Olívio Morais Magalhães, Professora Ana Amélia Silva 
Pontes, Rubens Coelho Pereira Filho, Severina Maria Vasconcelos de Carvalho; MAMANGUAPE 
– 7h30 às 11h30 – Fazenda: Nossa Senhora da Penha, Ruas: Ambrozina do Carmo, Benedito Joel 
Cordeiro, da Areia, da Quadra, do Arame, do Estreitinho, do Facão, Manoel Justino dos Santos, 
Maria do Livramento Celestino Romualdo, Rabo da Gata, Senhor do Bonfim – 13h às 15h30 – Ruas: 
Antenor Navarro, Antonio Maximo, do Matadouro, Rosa de Lima Navarro, São Joao; PEDRAS DE 
FOGO – 8h às 13h – Sítio: Una de São José II; SOBRADO – 7h às 12h – Sítios: Lagoa de Padre 
Zé, Lagoa do Padre, Lagoa do Padre II.

QUARTA-FEIRA, 19/12/2012 – JOÃO PESSOA – 8h às 12h – Mandacaru – Ruas: General Antero 
de Brito, São Pedro – 8h30 às 15h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: Adolpho Ferreira Soares 
Filho, Claudio da Silva Aragão, Comerciante José Florentino Andrade, Desembargador Aurélio 
Moreno de Albuquerque, Francisca Dantas Souza, Inácio Ramos de Andrade, Joaquim Pereira da 
Silva, José Nilson Santiago, Luiz José Batista, Luiz Moreira Gomes, Manoel Belarmino de Macedo, 
Maria Aurora, Pedro Juscelino de Aquino, Professora Carmen Moreira Coutinho, Walfredo Macedo 
Brandao – 14h às 17h – Alto do Céu – Ruas: Alfredo José Athaide, Antonio Pepito, Francisco 
Barbosa da Silva, João Alves Rodrigues, José Gomes Junior, José Lins de Albuquerque, Luiz de 
Franca Camboim, Professor Luiz Burity; MAMANGUAPE – 8h30 às 11h30 – Ruas: Antonio de Araujo 
Macedo, Antonio Gomes de Sousa, Francisco Duarte Pinto, Inácio da Costa Farias, Joaquim Pinto 
de Almeida, Professora Maria de Lourdes Oliveira, Rodrigues Alves, Severino Januario Moreira, 
Severino Victor da Silva, Walfredo de Almeida E Silva – 13h às 15h30 – Sítio: Pau Darco; MARI – 4h 
às 17h – Sítios: Lagoa de Felix, Pirpiri; MOGEIRO – 8h às 11h – Ruas: do Açude, do Campo, João 
Vieira da Silva, Josefa Ferreira da Silva, Juscelino Kubistchek, Maria José Alves da Silva, Maria 
Rosa, Rita Rosa das Dores; RIO TINTO – 8h às 13h – Ruas: do Tambor, Tenente José de Franca, 
Tijuca; SAPÉ – 8h às 12h – Assentamento: Boa Vista, Sítios: Boa Vista, Inhauá.

QUINTA-FEIRA, 20/12/2012 – ALHANDRA – 7h30 às 12h – Fazendas: Renascente, Santa 
Terezinha, São Pedro, Granjas: Hellen, Santa Marta, São Tome, Rua: São Pedro, Sítios: Buraco, 
Buraco da Lua, Buraco D’água, Estivas, São Benedito, São Joao, São Jose, São Pedro, São Salva-
dor, São Tome, Santa Terezinha, Travessia; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 8h às 12h – Engenho: 
São Paulo, Povoado: Jaques, Sítio: Jaques; JOÃO PESSOA – 14h às 17h – Cabo Branco – Rua: 
Tabelião José Ramalho Leite; JACARAÚ – 8h30 às 14h – Fazenda: Salgado, Ruas: Antonio Diogo, 
São Carlos, Sítios: Boa Vista, Cabaceiras, Cachoeira, Campinas, Cipoal, Formosa, Gravata Açu, 
Jatobá dos Coremas, Junco, Junco de Baixo, Junco de Cima, Junco II, Lagoa da Mata, Lagoa de 
Dentro, Lagoa de Pedra, Lagoa Formosa, Marcação, Marfim, Pariri, Pira, Pirari, Pirari dos Poços, 
Riachao, Tangues I, Tanque Dantas, Tanques I, Umari; MAMANGUAPE – 8h30 às 11h30 – Sítio: 
Pau Darco – 13h às 15h30 – Ruas: Antonio Mariz, Bernardino da Silva, Francisco Bartolomeu, Maria 
Aurora, Maria Batista de Jesus, Padre Joao, Padre José Paulo, Sebastião Binha, Severina Padilha, 
Severino Freire da Cunha, Severino João da Silva, Severino Ramos da Silva, Walfredo de Almeida 
E Silva; PEDRAS DE FOGO – 8h30 às 12h – Sítio: Bela Rosa; SOBRADO – 14h às 17h – Rua: 
João Pedro Teixeira, Sítio: Antas do Sono.

SEXTA-FEIRA, 21/12/2012 – JOÃO PESSOA – 8h às 12h – Bairro dos Estados – Ruas: Abdon 
Chianca, Josemar de Castro Barreto, Lionildo Francisco de Oliveira, Maestro Osvaldo Evaristo 
Costa; MAMANGUAPE – 8h30 às 15h – Sítio: Santa Cruz – 8h30 às 11h30 – Ruas: Bela Vista, 
Sertãozinho, Zabelê – 13h às 15h30 – Rua: Coronel Rafael; SOBRADO – 8h30 às 15h – Sítios: 
Ribeira, Ribeira de Baixo, Ribeiro.

SÁBADO, 22/12/2012 – CABEDELO – 9h às 13h – Renascer – Ruas: Celeste Miranda, Francisco 
Severiano de Vasconcelos, São Jose, Santo Antonio; RIO TINTO – 6h às 11h – Rua: João Vicente 
da Cruz – 8h30 às 14h – Rua: Mario Veloso Camilo Filho, Sítios: Campina, Lagoa da Praia, Oiteiro, 
Pacare – 12h30 às 17h – Rua: do Matadouro, Sítio: Passagem da Cobra – 14h às 17h – Vila Regina 
– Ruas: Catolé, da Concórdia, Severino Dandao, Santa Elizabeth, Sítio: Catolé.

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

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

DOMINGO, 16/12/2012 – ASSUNÇÃO – 7h às 12h – Ruas: Ademir Pereira Nascimento, Anísio 
Mariano, Anízio Vieira, Antonio Araujo dos Santos, Assunção, do Mercado, Joana Maria da Con-
ceição, Josefa Taveira, Pio Salvador, Tereza Balduino Nóbrega; CUITÉ – 7h às 12h – Avenidas: 
Sesquicentenário, Ruas: 7 de Setembro, Aurino Venâncio da Fonseca, Benedito Regis, das Graças, 
do Eucalipto, Francisco Theodoro da Fonseca, Pedro Gondim, Pedro Simões, Petronio Figueiredo, 
Sesquicentenário, Severino Inocêncio de Souza, Vereador Antonio Ernesto dos Santos, Sítio: Chá-
cara da Serra; GUARABIRA – 6h30 às 11h30 – Avenida: Santo Antonio, Ruas: Ascendino Toscano 
de Brito, Luiz Porpino da Silva, Otacílo de Lira Cabral, Santo Antonio – 7h30 às 12h30 – Avenidas: 
Dom Pedro II, Padre Inácio de Almeida, Sabiniano Maia, Mercados Públicos: Velho, Novo, Ruas: 
7 de Setembro, Cleodon Coelho, José Álvares Trigueiro, José da Cunha Rego, Leonel Ferraz, Sá 
Benevides – 13h às 17h30 – Ruas: Floriano Peixoto, Joel Fonseca, Padre Sampaio, Presidente 
Getulio Vargas; PUXINANÃ – 6h30 às 11h30 – Ruas: 28 de Janeiro, 3 de Maio, Antonio Gomes, 
Antonio Nascimento, Justino Alves Azevedo, Luiz Gomes do Nascimento, Paraíba, Presidente 
Costa E Silva, Presidente Getulio Vargas, Rita Floresmina de Miranda, Sebastião José da Silva; 
SOLEDADE – 7h às 12h – Ruas: Claudino Nóbrega, Clóvis Souto Nóbrega, Horacio da Costa 
Lima, Inácio Ouriques de Lima, João Marinho Araujo, José Correia de Queiroz, José Ferreira dos 
Ramos, José M Vasconcelos, José Mariano de Faria, José Marinho Araujo, José Martins de Lira, 
Nova, Rômulo Nóbrega, Severino C da Silva.

SEGUNDA-FEIRA, 17/22/2012 – ALAGOINHA – 13h às 16h – Ruas: Antonio Dantas Figueiredo, 
Carisio Gomes de Andrade, Doutor Francisco Beltrão, Francisco Tavares de Brito, Helena Martins 
Araujo, João José Cavalcante, José Bernardino, José Bezerra de Menezes, José Pereira da Cunha, 
Manoel Valdevino da Silva, Maria Barbosa Lucena de Andrade, Nocoelho, Nova, Robson Morais 
Maia; AREIAL – 7h às 12h – Sítios: Covão, Lagoa Comprida, Serrote Branco; BARRA DE SÃO 
MIGUEL – 13h às 17h – Sítio: Pata; GUARABIRA – 6h30 às 11h30 – Conjunto: Mutirão, Ruas: 
Divina dos Prazeres, Ernani Pedrosa Miranda, Felismina Fernandes Silva, João Soares Cunha, 
José Batista, Lídio Costa Carlos, Pedro Celestino de Souza, Severino Felix da Silva, Virgilio dos 
Prazeres; REMIGIO – 13h às 17h – Sítios: Capim de Cheiro, Choque Choque; SUMÉ – 7h às 
11h30 – Sítios: Agreste, Lagoa da Cobra; TAPEROÁ – 7h às 12h – Ruas: 15 de Novembro, João 
Suassuna, José Gomes de Carvalho, Manoel de Farias Castro, Manoel Farias, Manoel Targy, Maria 
Rita, Nova, Presidente João Pessoa.

TERÇA-FEIRA, 18/22/2012 – AREIA – 13h às 17h – Sítios: Taboleiro, Taboleiro de Moquém, 
Gruta do Lino; AROEIRAS – 7h30 às 12h30 – Ruas: Antonio Gonçalves, Cônego Antonio Ramalho, 
da Matriz, do Rosário, Gedeao Souza Andrade, Henrique de Sousa, Isaura Juvino da Silva, Joaquina 
Dantas de Souza, José Alves Venâncio, Manoel de Paula Barbosa, Monte Castelo, Padre Leonel 
Franca, Tereza Dantas de Souza, Vila Nova; ESPERANÇA – 7h às 12h – Sítios: Mulatinha, São 
Miguel; PILÕEZINHOS – 6h30 às 11h30 – Sítios: Belo Horizonte, Salgadinho – 14h às 17h30 – 
Sítios: Tanques I; SUMÉ – 7h30 às 12h – Assentamento: Cigana II, Fazenda: Quaresma, Sítios: 
Bananeiras, Cachoeira do Gregório, Cinco Vacas, Jaguaribe, Lagoa da Cobra, Lagoa da Pedra 
Comprida, Passagem Raza, Pedra Fina, Pipao, Sacada, Santo Agostinho; TAPEROÁ – 7h30 às 
12h30 – Ruas: Álvaro Machado, Manoel Dantas Vilar.

QUARTA-FEIRA, 19/22/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 9h20 – Assentamentos: Boa Ideia,, 
Jose Horacio, Severino Ramalho, Conjunto: Cehap, Loteamento: Barriguda, Ruas: da Macaíba, 
da Olinda, Eneas Cavalcante, Frei Alberto, Horacio Albuquerque Sn, Joaquim Jose do Vale, Jose 
Araujo, Olinda, Padre Luiz, São Joao, São Sebastião, Severino Ramalho, Vila Nova, Sítios: Aquivira, 
Brandao, Barriguda, Brandao, Caiana, Caiana Crioulos, Caiana do Agreste, Caiana dos Crioulos, 
Engenho Baixinha, Engenho Baixinho, Imbiara, Jacu, Paquivira, Paturi, Sape Julião; BARAÚNAS 
– 7h às 12h – Ruas: 23 de Junho, Antonio José dos Santos, Cícera Maciel de Souto, Floriano Luiz 
da Silva, Francisco Galdino dos Santos, Josefa Maria de Jesus, Luis Floriano da Silva, Manoel 
Nogueira, Manoel Pereira de Oliveira, Maria Josefa Conceicao, Maria Josefa de Jesus, Pedro 
Matias de Sousa, Sítio: Lagoa da Caibeira; MOGEIRO – 8h às 11h – Ruas: do Açude, do Campo, 
João Vieira da Silva, Josefa Ferreira da Silva, Maria José Alves da Silva, Maria Rosa, Presidente 
Juscelino Kubitsc, Rita Rosa das Dores; MULUNGU – 6h30 às 11h30 – Ruas: Antenor de Aquino 
Sales, Clóvis Marinho Falcão, Doutor Achilles Leal, Edilia Maria, José Américo, Manoel Primo de Lima, 
Pedro Carvalho Silva, Pedro Crispiano de Alcântara, Risonete Almeida – 13h30 às 17h30 – Ruas: do 
Cemitério, Francisco de Aquino, José Tomaz Sobrinho, Manoel José de Almeida, Presidente João 
Pessoa, Tereza Monteiro Sousa; REMÍGIO – 13h às 17h – Distrito: Lagoa do Mato, Ruas: Padre 
Cícero, Picuí, Remígio/Trecho Da Rodovia BR 104, Sítio: Lagoa do Mato; SÃO DOMINGOS DO 
CARIRI – 8h30 às 11h – Sítio: Barra de Xandu; TAPEROÁ – 7h às 11h – Ruas: Abdon de Sousa 
Maciel, Capitão Manoel Targy, Presidente Epitácio Pessoa, Raimundo Rangel.

QUINTA-FEIRA, 20/22/2012 – ALGODÃO DE JANDAÍRA – 7h às 12h – Sítio: Serra do Algodão; 
NATUBA – 8h30 às 12h – Ruas: Santa Maria, Sítios: Cacimba Cercada, Gito, Santa Maria, Vassoura; 
PARARI – 7h às 11h – Distrito: Parari, Fazenda: Sagrada Família, Ruas: Beira Rio, Euclides Alves 
Caluete, Iremar Alves Caluete, Israel Severino dos Santos, José Felix Sobrinho, José Mariano de 
Queiroz, Manoel Soares de Brito, Parari, Tertuliano Ayres, Tertuliano de Queiroz, Tertulino Ayres de 
Queiroz, Vicente Pereira da Silva; PEDRA LAVRADA – 7h às 12h – Sítio: Canoa de Dentro; SERRA 
DA RAIZ – 13h30 às 16h30 – Fazenda: Alegre, Granja: Bom Jesus, Ruas: Bento José da Costa, 
Capitão Cazumbeu, Largo da Matriz, Nova, Nova II, Nova III, Nova Iv, Presidente John Kennedy, 
Vereador Orlando Bernardo da Silva, Sítios: Iniguacu, Largo da Matriz, Pirata.

SERTÃOZINHO – 6h30 às 11h30 – Ruas: da Alegria, da Linha, da Saudade, do Sol, Inácio Freitas 
Mouzin, Nossa Senhora de Fátima, Presidente João Pessoa, São Joao.

SEXTA-FEIRA, 21/22/2012 – BARRA DE SANTA ROSA – 9h30 às 11h – Sítios: São Miguel, 
Poleiros, Poleiros III; CUITÉ – 9h30 às 11h – Sítios: Algodão, Algodão dos Paulinos, Bola, Bola 
do Caju, Bola do Jacu, Bola Trapia, Caiçara, Catolé, Catolé de Baixo, Maniçoba, Santa Rita, São 
Miguel, Trapia; POCINHOS – 7h às 12h – Ruas: Antonio Monteiro Silva, Capitão Salvino Marques 
de Oliveira, Cícero Galdino Batista, Francisco Barbosa Pontes, Francisco Bezerra Pontes, José 
Alves do Nascimento, José Vitor Sobrinho, Manoel Porto da Silva, Professora Alzira Coutinho; 
SANTO ANDRÉ – 7h30 às 13h – Sítios: Malhada, Malhada Vermelha, Moto, Novo, Roçado do 
Mato; SANTA CECÍLIA – 8h30 às 12h30 – Sítios: Brejo de Dentro, Capim de Planta, Chá do Vento, 
Ladeira dos Macacos, Macacos, Santo Izidro; SERTÃOZINHO – 7h30 às 12h – Sítios: Canafistula, 
Lagoa Velha, Riacho Fechado; SOSSEGO – 9h30 às 11h – Assentamentos: Padre Assis, São Luiz, 
São Luiz Iv, Fazendas: Bom Sucesso, Caiçara, Rua: Horacio Ferreira, Sítios: Algodão, Cabeça do 
Boi, Caiçara, Caiçara dos Rodrigues, Catolé, Maniçoba, Santa Rita, São Miguel; UMBUZEIROS 
– 8h30 às 12h30 – Sítios: Agudos, Boa Vista, Boa Vista Iv, Cacimba, Cacimba Cercada, Estivas, 
Jardim, Ladeira do Veado.

SÁBADO, 22/22/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h às 10h30 – Sítio: Chaves; ARAÇAGI – 7h às 
12h – Fazenda: Bom Jardim; GUARABIRA – 12h30 às 17h30 – Ruas: da Carnaúba, Marcelo de 
Aquino, Nossa Senhora da Luz, Presidente Getulio Vargas; PICUÍ – 8h às 11h30 – Sítios: Açude 
João Suassuna, Bernadino, Carrasco, Cirurgião, Lagoa do Cardeiro, Lagoa do Dedo, Olho D’água 
Novo, Pocinhos, Saco do Caldeiro, Saco do Carneiro, Saco do Cordeiro II, Serraria, Torres, Vargem 
Grande de Cima, Várzea Grande.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – 3ª VARA
Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58.031-220 – Fone: 2108-4099
EDT. 003.000015-7/2012

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ORIGINÁRIO DE AÇÃO MONITÓRIA) Nº. 0009477-

94.2009.4.05.8200  – CLASSE 229
EXEQUENTE:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO:  RODRIGO NOBREGA DE CARVALHO, CPF Nº. 840.900.224-87
FINALIDADE:  INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima nominado para efetuar o pagamento da 

obrigação por quantia certa, no prazo de 15 dias, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias 
constante do presente edital, no valor de R$ 29.550,14 (vinte e nove mil quinhentos e cinqüenta reais 
e catorze centavos), atualizado até 09.07.2012, relativa ao julgado e em conformidade, também, com a 
petição e planilha de cálculos apresentados pela exeqüente às fls. 102/104v. e com suporte no art. 475-J 
do CPC.

ADVERTENCIA:  Caso o pagamento não seja realizado no prazo supra delineado, sobre o montante 
da condenação, será acrescido de multa de 10% do valor total. Se o pagamento for parcial, a multa 
incidirá sobre o restante (art. 475 –J, caput e § 5º, do CPC).

FACULDADE: O devedor poderá oferecer bens à penhora, cujos valores devem ser suficientes 
para garantir o pagamento do débito, caso pretenda oferecer a impugnação mencionada no art. 475 – J, 
§1º, do CPC.

PUBLICIDADE:  E como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) devedor(es), por se 
encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta  dos autos, é expedido o presente, 
sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes em 
jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) citado(s). 

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 21 de novembro de 
2012. Eu,  Isabella Costa de Carvalho Lima, Técnico Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, Rita de Cássia 
Monteiro Ferreira, Diretoria da Secretaria da 3ª Vara, o conferi e subscrevi.

CRISTIANE MENDONÇA LAGE
Juiz Federal Substituta da 3ª Vara 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA- DOCAS
AVISO 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – CNPJ Nº 02.343.132/0001-41, Torna público que a 
SUDEMA- Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3947/2012 em João Pessoa, 03 de outubro de 2012- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ope-
ração das instalações portuárias, compreendendo carga e descarga de navios, armazenamento de 
carga em geral, granéis sólidos e líquidos. Na RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N – CENTRO 
Município : CABEDELO-PB. Processo: 2012-004711/TEC/LO-3418

Antonio Ricardo de Andrade
Diretor Vice Presidente

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N429/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de camisetas e bonés para o programa de resistência as drogas e á violência, destinado 
a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02251-6
João pessoa, 12 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 N430/2012
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 15/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de bandejas saps, carros térmico elétrico, mesa porta pratos e talheres destinados a 
Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02264-9
João pessoa, 12 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 N463/2012
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 14/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de leite pasteurizado tipo B, destinado ao Hospital  da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, 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 - 12-02250-7
João pessoa, 12 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

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF: 07.727.163/0001-10 Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4790/2012 em João Pessoa, 11 de DEZEMBRO 2012 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: COMERCIO VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL 
E LUBRIFICANTES. Na(o) ROD. PB 54, KM 17 LOT. NOVA ITABAIANA.   Municipio: BANANEIRAS 
- UF: PB. Processo: 2010-005281/TEC/LO-1877.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF: 07.727.163/0001-10 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 4791/2012 em João Pessoa, 11 de  DEZEMBRO 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Implantação do piso da ilha de abastecimento em concreto armado com drenagem pluvial direcio-
nada para caixa separadora de agua e óleo, substituição dos tanques e sistema posterior ao SAO 
. Na(o) Rodovia PB 54 KM 17 LOTEAMENTO NOVA ITABAIANA.   Municipio: ITABAIANA  - UF: 
PB. Processo: 2010-006042/TEC/LA-0152.

JOSIAS BATISTA – CPF Nº 300.443.404-00, torna público que requereu à SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Propaganda Volante 
Comercial – Percurso: JOÃO PESSOA E BAYEUX – PB – KOMBI FURGÃO – Placa – MMX-7284-
PB. Processo: 2012-008751/TEC/LO-4346.

CONSTRUTORA ALBATROZ LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.427.668/0001-94, torna público requereu 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma Renovação de Licença de 
Instalação, sob número de Processo nº 2012-008266, em João Pessoa, 21 de novembro 2012. 
Para a atividade de: Implantação de um conjunto residencial. Na(o) Rua José Firmino Ferreira, 
S/N – Jardim São Paulo – Bancários, João Pessoa – PB.

A. CANDIDO & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.860.991/0001-94, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4350/2012 
em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte de 
Passageiro Rodoviário e Transporte de Combustíveis, veículo Placa MMU-2397/PB e JJD-6597. 
Na(o) – Rua Tranquilino Coelho de Lemos, 201 – SANTA ROSA Município: CAMPINA GRANDE – 
UF: PB. Processo: 2012-007479/TEC/LO-3946.

SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.893.112/0001-35, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4684/2012 em João 
Pessoa, 4 de dezembro de 2012 – Prazo: 407 dias. Para a atividade de: Armazenamento e Distribuição de 
Gás Liquefeito – GLP e Granel. Na(o) – Rua Sem Denominação, Nº 134 – Distrito Industrial Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008199/TEC/LO-4174.

LUCIANA ANDRE DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 02.811.259/0001-48, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3146/2012 em 
João Pessoa, 3 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de produtos de 
panificação. Na(o)   - Rua Antenor Navarro – 135 – Loteamento JD EUROPA – TIBIRI III Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2011-005776/TEC/LO-1851.

JURACY MARQUES DE MEDEIROS – CPF Nº 230.032.517-91, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 386/2010 
– Consultório Médico Ginecológico AC-40,30m² - JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008647/TEC/LO-4311.

GERCINO OLIVEIRA JUNIOR, com CNPJ Nº 00.321.974/0001-77, IE: 16.106.841-3, pela qual registra que 
foram extraviados Talões de Notas Fiscais Modelo II, Série – D I 000.301 a 000.400. Conforme Certidão 
datada de 12 de dezembro de 2012.

AMERICA FUTEBOL CLUBE – CNPJ/CPF Nº 35.589.621/0001-37, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4765/2012 em João 
Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clube Recreativo. Na(o) – Av. Souza 
Rangel – Nº 1218 – Varjão Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008330/TEC/LO-4210.

JOÃO MENDONÇA ALVES ME – CNPJ Nº 02.066.387/0001-04, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L. O Nº 2390/2010 – Processo Nº 
2010-002564 – Fabricação de Produtos de Panificação – AC: 99m² - VÁRZEA NOVA – SANTA RITA – PB. 
Processo: 2012-008312/TEC/LO-4205.

YTABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP – CNPJ/CPF Nº 15.592.399/0001-14, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
4418/2012 em João Pessoa, 13 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento 
e Comercialização de Rocha e Quartzito. Na(o) – Rua Projetada S/N – Praia de Jacumã – LT. 09 QD. 34 - 
Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2012-007159/TEC/LO-3854.

RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 73.034.746/0001-90, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4508/2012 
em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração de Argila para 
uso exclusivo na cobertura das células do aterro sanitário da Grande João Pessoa. Na(o) – Aterro Sanitário 
Metropolitano de João Pessoa Município: - UF: PB. Processo: 2012-004873/TEC/LO-3439.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Alteração - Processo nº 2012-008725/TEC/LA-0262, para Construção da 
Unidade de Acolhimento Familiar do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, situada 
na Rua Orestes Lisboa, s/n, Pedro Gondim, na cidade de João Pessoa/PB.
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Gonzagão

Luiz Gonzaga
Cem anos do Rei do Baião
Luiz Gonzaga (1912-1989) completaria hoje cem anos 
de vida. O Brasil comemora o centenário de nascimento 
de sua majestade, especialmente o Nordeste, região que 
tem presença marcante em suas canções. Nas páginas a 
seguir, um pouco da história do maior mito da música 
popular brasileira de matriz nordestina.
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luiz gonzaga 

Um artista do Nordeste

Luiz Gonzaga e eu

Especial

Foto: Arquivo 

Gonzagão

o eterno Rei 
do BaiãoLuiz Gonzaga do Nascimento 

nasceu em Exu, Sertão per-
nambucano, há exatos cem 
anos, filho de Januário José 
dos Santos e Ana Batista de Je-
sus (Santana). Do pai herdou 
o talento musical, comprova-
do logo aos oito anos, quando 

substitui um sanfoneiro em festa tradicion-
al na Fazenda Caiçara, no Araripe, e rece-
beu o primeiro cachê. E se tornou uma das 
mais importantes figuras da música popu-
lar brasileira.

Já morando no Rio de Janeiro, tor-
nou-se o Rei do Baião, conquistou fãs 
em todo o Brasil, influenciou artistas 
de gerações diversas e se transformou em 
artista admirado por grandes nomes da 
música, como Gilberto Gil, Raul Seixas, Cae-
tano Veloso, Dorival Caymmi, Elba Ramal-
ho, Alceu Valença.

Gonzagão cantou o Nordeste, as agru-
ras do sertanejo atingido pelas secas, como 
em sua música mais famosa, a toada ‘Asa 
Branca’, fruto da parceria com Humberto 
Teixeira, ou em ‘A triste partida’, de Patativa 
do Assaré, que retrata a saga de uma família 
de retirantes, e ‘Súplica cearense’, de Gor-
durinha. Mas também falou da esperança 
como ‘A volta da Asa Branca’.

Luiz ‘Lua’ Gonzaga é autor de várias 
músicas, como ‘Juazeiro’, ‘Qui nem Jiló’, 

Nasci e fui criado em São Bento do 
Una, no Agreste de Pernambuco, escutan-
do a música de Gonzaga e as matrizes que 
ajudaram a consolidar seu estilo. Cresci es-
cutando os aboiadores, os emboladores, os 
cegos de feira, os tocadores de sanfona de 
oito baixos e por aí vai. Então, eu também 
sou fruto desta cultura, logo existem semel-
hanças estéticas e conceituais entre a obra 
de Luiz e a minha. Em meu novo show, que 
percorreu 40 cidades em 13 estados ao lon-
go deste ano, incluindo uma apresentação 
antológica no São João de João Pessoa, re-
solvi manifestar esta identidade nas músi-
cas de Luiz - como ‘Vem morena’, ‘Xote das 
meninas’, ‘Sabiá’, ‘Cintura fina’, ‘Numa sala 
de Reboco’, ‘Juazeiro’ - mas também explic-
itar esta influência no meu repertório, em 
canções como ‘Cabelo no pente’, ‘Coração 
bobo’, ‘Anunciação’, ‘Embolada do Tempo’ e 
muitas outras.

Nosso primeiro encontro aconteceu 
no início de minha carreira, durante um 
show em Juazeiro do Norte (CE). Vi aque-
le senhor na plateia, achei-o parecido com 
Gonzaga. Fiquei observando de longe, de 
cima do palco. Mas ele estava sem chapéu 
e eu achei sua cabeça muito grande, fiquei 
em dúvida se era ele mesmo. Quando o 
show terminou, ele veio me abraçar e disse, 
naquele jeito peculiar: “Vim de Novo Exu só 
pra lhe ver”. Fiquei pensando: “será que ele 
gostou do meu som, pesado e com guitar-
ras?” e perguntei o que ele achou da música 
que eu fazia. Luiz respondeu: “adorei, Al-
ceu. É uma banda de pífanos elétrica”.

Naquela mesma noite, Luiz me con-
vidou para tomar café da manhã em sua 
casa, em Novo Exu. Eu estava em excursão 
com minha banda e deveríamos tomar o 

caminho contrário ao da casa dele, na di-
reção de Fortaleza. Mas não podia deixar 
de atender a um convite do Rei do Baião e 
viajamos, de ônibus, cerca de 30 KM para 
chegar a Novo Exu, no Sertão do Araripe. 
Quando estávamos nos aproximando da 
cidade, percebemos que uma caminho-
nete piscava os faróis para o nosso ônibus. 
Paramos e ouvi a voz de Luiz dizer: “diga 
para Alceu vir aqui comigo na caminho-
nete”. Cumpri a ordem. Quando finalmente 
chegamos, vimos nosso ônibus estacion-
ar e os integrantes da banda e da técnica 
começaram a descer. Desceu um, dois, três, 
dez, doze, quinze, vinte, vinte e cinco... até 
que Luiz virou pra mim e perguntou: “Al-
ceu, quantas pessoas viajam com você?”. 
Eu disse: “umas vinte e sete”. E ele, resigna-
do: “O café dá pra trinta” (risos). Uma das 
pessoas que me acompanhavam nesta ex-
cursão era a jornalista francesa Dominique 
Dreyffus, que conheceu Gonzaga naquela 
oportunidade, e anos mais tarde publicou 
a melhor biografia sobre o Rei do Baião (A 
Vida do Viajante, Editora 34).

Algum tempo depois, gravei em due-
to com Luiz a música ‘Plano Piloto’, que fiz 
em parceria com Carlos Fernando, numa 
homenagem a Brasília. A primeira parte 
era mais ligeira, a segunda mais dolente, 
como um xote, mais próxima do estilo dele. 
Daí ele falou: “Alceu, você canta a primeira 
parte, que é mais ligeirinha. Deixa que eu 
faço a segunda”. Quem se interessar em 
escutar, pode encontrar a gravação na in-
ternet. Ao longo de minha carreira, gravei 
“Vem Morena”, “Cintura Fina”, “Baião”, 
“Xote das Meninas”, entre outras músicas. 

Recentemente, gravei “Sala de Rebo-
co”, ao lado da jovem cantora e sanfoneira 
Lucy Alves, do grupo Clã Brasil, daqui de 
João Pessoa.  A coisa se deu de uma ma-
neira totalmente natural. Conheci o grupo 
pela internet e chamei Lucy para fazer uma 

participação na turnê. Num dos ensaios, 
começamos a improvisar “Sala de Rebo-
co”, em dueto, e o negócio foi ficando el-
egante. Levamos ao palco e o entusiasmo 
foi tanto que decidi gravar a música e ro-
dar um videoclipe em Olinda.

Em nosso último encontro, durante 
um show no Recife, em homenagem a 
ele, já na cadeira de rodas, Luiz pediu 
aos artistas presentes que cuidassem de 
seu legado: “Não deixem meu forrozinho 
morrer” –dizia, em tom suplicante. O Bra-
sil precisa redescobrir sua identidade, sua 
trilha sonora. Hoje, no Nordeste, temos 
um panorama muito diluído, sobretudo 
por conta de grupos que dizem fazer forró, 
mas que estética e conceitualmente estão 
muito distantes do legado de Gonzaga. Há 
também os oportunistas que pegam caro-
na no centenário e despejam homenagens 
vazias ao Rei do Baião. Mas o legado de 
Gonzaga está acima de tudo isso e fico feliz 
ao ver também muitas pessoas fazendo o 
forró verdadeiro, não apenas no Nordeste, 
mas em São Paulo, Minas, Espírito Santo, 
Rio, passando por cima destas “dificul-
dades” e mantendo viva a chama do baião, 
do forró, do xote e do xaxado.  

‘Légua tirana’, ‘Assum preto’, entre out-
ras que fazem parte do repertório de 
todo nordestino.

No ano de seu centenário, Luiz Gon-
zaga ganhou as telas de cinema com a 
cinebiografia Gonzaga – De Pai pra Filho, de 
Breno Silveira, que tem levado milhares de 
pessoas às salas de exibição.

No dia em que se celebra seu cen-

Alceu Valença 
Especial para a união

Em nosso último 
encontro, durante 
um show no Recife, 
em homenagem a 
ele, já na cadeira de 
rodas, Luiz pediu aos 
artistas presentes 
que cuidassem de 
seu legado

tenário, A União traz uma caderno espe-
cial com matérias que contam um pouco 
da história de Gonzagão, sobretudo de 
sua relação com a Paraíba através de seus 
parceiros paraibanos ou radicados no Es-
tado, e as referências que aparecem em 
sua música, como no célebre baião em 
que canta “Hoje eu mando um abraço pra 
ti pequenina”. 

Esse sertão com Luiz, esse São João 
com Baião, fogueira queima em brasa 
e balões vagueiam no ar. No terreiro o 
arrasta-pé levanta o poeirão. Triângulo 
toca tinindo e Zabumba responde com o 
coração. Sanfona no peito do sanfoneiro 
sustenta o Baião. É o Nordeste, é o Sertão, 
é Pernambuco, é Exu, é a Vila do Araripe,  
é o Sítio Caiçara que ha cem anos das  
suas entranhas fez brotar ao mundo o  
Rei menino, o nosso Luiz Gonzaga do  
Nascimento.

É dia 13 de dezembro, Dia de Santa 
Luzia, dia de Luiz Gonzaga e dia do Forró.

Em cada rosto sofrido te vejo, ainda, 
todos os dias. Sim, te vejo na face dos reti-
rantes, na caminhada em meio às juremas 
e marmeleiros ressequidos, na travessia 
do riacho seco, na chuva que não vem, na 
Asa Branca voando em busca d’água, na 
vaca magra soluçando saudade do vaquei-
ro e do pasto, na triste partida de Patativa 
do Assaré. Vejo-te no Cenário da seca de-
soladora, no sol que castiga, no desapare-
cer das águas, no gemido da terra, no gado 
morrendo de sede, no fogo que impera, 
no sertanejo que chora, no céu aberto dos 
vôos das Acauãs.

Mas também te vejo: no cheiro de 
chuva embrenhado no mato, no inverno 
amanhecendo com a passarada, no mu-
gido do gado no curral, na água corrente 
enchendo os córregos, riachos, rios e açu-
des, na colheita do milho e do algodão, no 
eco das cantorias, dos aboios e das nove-
nas. Te vejo: no cego Aderaldo, na romaria 
do padre Cícero Romão Batista (O Santo 
do Juazeiro), na légua tirana, na Feira de 
Caruaru do Mestre Vitalino.

É, Gonzaga, te escuto no chorar do 
Assum Preto, do carão, da acauã, do sa-
biá e do tié. Ouço-te no soluçar do gado 
magro tangido pelo aboio triste do seu 
vaqueiro. Sinto-te penetrar em minha 
alma em versos que afloram da peleja 
dos repentistas, poetas que nos lamentos 
e nos gemidos de suas violas descrevem 
aquele que em vida tão bem insculpiu 
musicalmente o Sertão e o Nordeste. Te 
ouço na voz de João Cláudio Moreno o 
poeta de Piripiri/PI, que em voz te incor-
pora. Te ouço no tocar mágico da sanfona 
desse seu discípulo maior Dominguinhos. 
Te vejo no palco, num acústico show de 
Pinto do Acordeom. Te escuto nos sons 
das sanfonas de Joquinha Gonzaga, de Zé 
de Manú, de Waldonys, de Flávio José e no 
fole de Zé Calixto.

Tua obra musical é eterna e ainda 
está presente no Parque Aza Branca, sob 
os espelhos das águas do Itamaragy. Tu 
sempre estarás no Nordeste, nas noites de 
São João, nos foguetes, na sua  animação, 
nas suas crenças, no fole gemendo, na fo-
gueira, no balão anunciando aos céus que 
é festa no Sertão, no cangaço do  Lampião, 
na chapada do Araripe com sua floresta 
e seus encantos. Luiz sempre que existir 
Sertão, um pé de bode, uma sala de chão 
batido, uma morena faceira para arrastar 
as alpargatas num samba que se renova, 
jamais tu será esquecido. Viva o Baião, 
viva seu Luiz!!!!!

Onaldo Queiroga
Juiz
Especial para a união

Luiz Gonzaga do 
Nascimento nasceu 
em Exu (PE), em 13 de 
dezembro de 1912, e 
faleceu em Recife, em 
2 de agosto de 1989
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A Paraíba e os paraibanos 
na obra de Luiz Gonzaga 

“Eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, 
Centro, Sul inteiro, onde reinou o baião, se eu 
mereci a minha coroa de rei, essa sempre eu 
honrei, foi a minha obrigação”, canta Luiz Gon-
zaga em Hora do Adeus dimensionando a sua 
importância nacional, mais que um “artista 
nordestino”, verdadeiro cantador do Brasil.

De fato, regiões brasileiras, estados, ci-
dades, personagens, paisagens, costumes, e 
motivações outras de todo país, aparecem de 
alguma maneira nas músicas cantadas por 
Luiz Gonzaga. 

Desse modo a Paraíba é um dos estados 
brasileiros mais presentes nas músicas de 
Luiz Gonzaga. Pelo menos duas delas são ver-
dadeiros clássicos do Rei do Baião, a primeira 
é o célebre baião Paraíba – “Hoje eu mando um 
abraço/ Pra ti pequenina/ Paraíba masculina/ 
Muié macho, sim sinhô” – de 1952 (a gravação 
original é de Emilinha Borba, de 1950).

O outro grande sucesso gonzaguiano de 
inspiração paraibana é a toada ‘Tropeiros da 
Borborema’, em homenagem ao centenário 
de Campina Grande: “São tropas de burros/ 
Que vêm do Sertão/ Trazendo seus fardos/ 
De pele e algodão”.

Numa fase crítica de sua carreira, após a 
era dos dois parceiros geniais dele, Humber-
to Teixeira e Zédantas, Luiz Gonzaga desco-
briu parceiros de origem paraibana que com-
puseram grandes da década de 60.

Depois do queimadense Antônio Barros 
estrear como compositor paraibano de Luiz 
Gonzaga – ‘Estrela de ouro’ foi lançada em 
1959 – o segundo paraibano a se destacar na 
grande obra do Rei do Baião foi o compositor 
José Marcolino, que estreou em 1962, e é o 
autor de vários sucessos luiz-gonzaguianos 
da década 1960.

Especialmente no disco Luiz Gonzaga A 
Triste Partida, de 1964, o paraibano Zé Mar-
colino se imortalizou na MPB com as seguin-
tes obras-primas: ‘Cacimba nova’, ‘Numa sala 
de reboco’ e ‘Cantiga de Vem-Vem’.

O compositor Rosil Cavalcanti, a canto-
ra Marinês, o compositor Severino Ramos 
(o de ‘Ovo de codorna’), embora de origens 
pernambucana, os dois primeiros, e norte-
rio-grandense, o último, todos eles eram tido 
como parceiros e seguidores dele paraibanos. 

Zé do Norte 
O Luiz Gonzaga era fã do paraibano Al-

fredo Ricardo do Nascimento, nome artístico 
Zé do Norte, desde o tempo de soldado do 
Exército em Minas Gerais. O pernambucano 
não perdia o programa A Hora do Guri do pa-
raibano na Rádio Tupi. 

O futuro intérprete da famosa Mulher 
Rendeira cantava repertório sertanejo, em-
boladas cocos e toadas na Tupi, e um dia ele 
conheceu o sanfoneiro Luiz Gonzaga num 
bar carioca tocando com um violonista, um 
violinista e um bandolim, quando o san-
foneiro, meio tímido, pediu ao ídolo Zé do 
Norte que lhe ajudasse a tocar em programa 
de rádio. 

Zé do Norte foi contratado pela Rádio 
Transmissora (futura Globo) para apresentar 
dois programas, A Hora Sertaneja e Diz Ligue. 
O paraibano lembrou-se do conterrâneo nor-
tista pernambucano, convidou-o para traba-
lhar com ele em A Hora Sertaneja.

Sivuca 
Em 1945, o jovem sanfoneiro paraibano 

Severino Dias de Oliveira, de Itabaiana, migrou 
para Recife tentar a sorte na cidade capital de 
Pernambuco. Por sorte foi logo contratado ela 
Rádio Clube de Pernambuco, onde começou 
carreira profissional convivendo com uma or-
questra e assistindo o primeiro concerto sin-
fônico (5ª Sinfonia de Beethoven) e tendo as 
primeiras lições de teoria musical. 

O jovem acordeonista paraibano conhe-
ceu nesse tempo grandes nomes da músi-
ca popular brasileira em Recife. O maestro 
Guerra Peixe, compositor, arranjador e mu-
sicólogo que lhe encaminhou no mistério da 
orquestração, e o maestro Nélson Ferreira, 
compositor, pianista, violonista e regente, di-
retor musical da rádio. Aliás, este o maestro 
quem lhe deu o nome artístico Sivuca que o 
imortalizaria na MPB. 

“Nós temos aqui um problema que pre-
cisamos resolver. O seu nome Severino Dias 
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de Oliveira é de firma comercial de interior. 
Vamos simplificar e usar um nome menor, 
você vai se chamar Sivuca”, definiu o maestro 
Nélson Ferreira.

O sanfoneiro paraibano Sivuca logo se 
entrosou na fina flor de músicos recifenses 
da segunda metade da década de 40. Ele era 
um desses músicos que recepcionaram o as-
tro Luiz Gonzaga em sua primeira viagem ao 
Recife, em 1947 e o maestro Nélson Ferrei-
ra, Capiba, e o estudante de Medicina José 
de Souza Dantas, futuro genial compositor 
Zédantas, o mais genial parceiro do Rei do 
Baião.

Luiz Gonzaga ficou impressionadíssimo 
com o talento de Sivuca, e logo o convidou 
para assinar contrato na Rádio Nacional. Mas 
não havia jeito, o jovem acordeonista parai-
bano já pertencia ao quadro da Rádio Clube 
de Pernambuco. 

Zito Borborema
O cantor e compositor paraibano Zito 

Borborema também está na obra de Luiz 
Gonzaga, como músico acompanhante e par-
ticipação em ‘Januário vai tocar’, da fase de 
Os Sete Gonzaga, conjunto da família do Rei 
do Baião, o pai dele, irmãos e irmãs. 

O parceiro paraibano, porém, teve uma 
desavença com o Rei do Baião, conforme este 
confessa em autobiografia, O Sanfoneiro do 
Riacho da Brígida Vida, ditada ao também 
paraibano Sinval Sá, no item do livro refe-
rindo a ingratidões de quem ele protegeu e 
apadrinhou. 

O xote Januário Vai tocar de Zédantas e 
Luiz Gonzaga, de 1954, acompanhado do fole 
de oito baixos de Januário, tem a presença do 
paraibano Zito Borborema.

Januário Vai tocar é autobiográfico da 
presença contagiante do tocador de sanfona 

de oito baixos (harmônica, concertina, pé de 
bode, fole) no Sertão nordestino antigo, no 
genuíno forró pé de serra, com a participação 
das irmãs de Luiz Gonzaga, Socorro e Chiqui-
nha, se referindo a lugares, Taboca, Baixio, 
Granito, onde o pai de Luiz Gonzaga, Januário, 
reinara tocando fole. 

Quando Luiz Gonzaga canta nesse xote 
“quando um cabra dá um grito - ‘Januário vai 
tocar!!!’ - cessando feira, jogo e até homem 
carrancudo vindo dançar, quem faz essa cha-
mada é justamente o paraibano. Luiz Gonza-
ga conhecera o paraibano morando em Natal, 
no Rio Grande do Norte. 

Zito Borborema é um dos maiores canto-
res e compositores revelados, entre os anos 
50 e 60, do século XX, nas estradas abertas 
por Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Luiz 
Gonzaga tem pelo menos uma música de Zito, 
a polca instrumental Fim de Festa, do disco 
Quadrilhas e Marchinhas Juninas, de 1965.

Marinês
A cantora Marinês, pernambucana de 

nascimento (São Vicente Ferrér), veio criança 
viver na Paraíba, em Campina Grande, onde 
despontou como cantora no meio radiofôni-
co, depois na música regional e nacional. 

A obra da imortal cantora é cheia de refe-
rências, compositores, personagens, lugares, 
costumes. A primeira vez que Campina Grande 
aparece na música popular brasileira é em Peba 
na pimenta, grande sucesso do conjunto Mari-
nês e Sua Gente. Em 1964, ela gravou Campina 
Centenária, de autoria de Onildo Almeida.

Marinês é a primeira artista, de origem 
nordestina, a seguir Luiz Gonzaga, depois dos 
familiares do artista, através da Patrulha de 
Choque de Luiz Gonzaga, e a primeira artista 
nordestina a gravar cantando em disco do Rei 
do Baião, em 1956, o baião Mané e Zabé, joco-
so e apaixonado, de Zédantas.

Coroada Rainha do Xaxado, Marinês e 
seus músicos (Abdias, Chiquinho e Zito Bor-
borema) forma com Luiz Gonzaga o conjunto 
Gonzaga e Seus Cabras da Peste, logo extinto 
após  breve excursão em Minas Gerais.

Rosil Cavalcanti
O pernambucano Rosil de Assis Caval-

canti, nascido em Macaparana, viveu boa 
parte de sua vida em Campina Grande, na Pa-
raíba, onde projetou-se como o compositor 
mais importante das músicas de sucesso de 
Jackson do Pandeiro, Marinês, e tardiamente 
de Luiz Gonzaga. 

O Rei do Baião gravou poucas composi-
ções de Rosil Cavalcanti, apenas quatro músi-
cas, inspiradas nos costumes, tipos populares, 
na paisagem e sentimentos paraibanos e nor-
destinos, elementos estes também presentes 
nas obras gravadas por Jackson e Marinês.

Rosil Cavalcanti, assim como Antônio Bar-
ros, estreou em Luiz Gonzaga com uma música 
de autoelogio do grande artista, no xote ‘Ô vèio 
macho’, que dá título ao disco de 1962. Por si-
nal o mais paraibano dos discos luiz-gonza-
guianos, de estreia do compositor José Marco-
lino, com seis músicas do paraibano, um feito 
inédito entre os parceiros do Rei do Baião.

Luiz Gonzaga animado com o sucesso 
do xote Ô Vèio Macho inclui, em 1963, mais 
três composições de Rosil Cavalcanti do disco 
Pisa no Pilão (Festa do Milho), ‘A Festa do Mi-
lho’ ‘Amigo velho’ e ‘Faz força Zé’.  

A obra do pernambucano Luiz Gonzaga é repleta de referências ao Estado da Paraíba

O cantor e compositor Zito Borborema acompanhou Gonzagão em ‘Januário vai tocar’

Um parceiro importante, o pernambucano 
Rosil Cavalcanti viveu em Campina Grande
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O baião Paraíba foi composto em 
1950 para um candidato a senador 

O baião ‘Paraíba’ foi compos-
to de encomenda, em 1950, 
como música (jingle) de cam-
panha eleitoral do paraibano 
José Pereira Lira, professor, 
advogado, deputado federal, 
ministro licenciado. 

Pereira Lira galgara car-
gos públicos importantes na capital federal 
Rio de Janeiro, como secretário de segu-
rança pública e depois chefe da Casa Civil 
do presidente Gaspar Dutra, licenciado 
para disputar campanha eleitoral na Paraí-
ba, candidato a senador.

Ele vivia há anos distante da ter-
ra natal. Daí o sentido do conteúdo 
saudosista da estrofe “Hoje eu mando 
um abraço pra ti, pequenina”, do baião 
‘Paraíba’, que inspiram versos da música 
Terra, de Caetano Veloso, de 1979.

Lançado originalmente por Emilinha 
Borba, em março de 1950, o baião ‘Paraíba’ 
encantou outros cantores, músicos conver-
tidos ao fenômeno do baião, sendo grava-
do nesse mesmo ano pelo conjunto Quatro 
Ases e Um Coringa, o sanfoneiro Orlando 
Silveira e Edu da Gaita.

A versão definitiva de Luiz Gonzaga 
do baião ‘Paraíba’ veio a público dois anos 
depois, em 1952, quando ele lançou o disco 
78 rotações com a regravação da toada Asa 
Branca e a sua versão de Paraíba. 

Escândalo e tragédia
Luiz Gonzaga cantou o baião ‘Paraíba’ 

primeira vez em público no Brasil em 9 
de julho de 1950, em Campina Grande, no 
dia mais negro da história das campanhas 
eleitorais da Paraíba do Século XX, quan-
do aconteceu a chamada chacina da Pra-
ça da Bandeira, com três mortes e muitos 
feridos. 

O Rei do Baião viera à cidade paraiba-
na Rainha da Borborema numa caravana 
de artistas da Rádio Nacional como atra-
ção do evento inaugural do prédio dos 
Correios e Telégrafos da cidade, e do co-
mício político da coligação Aliança Repu-
blicana da UDN-PR (União Democrática 

Xico Nóbrega
sucursal de Campina

Nacional e Partido Republicano), liderada 
pelo candidato a governador da Paraíba, 
Argemiro de Figueiredo e o candidato a 
senador José Pereira Lira.

O grupo político adversário da UDN
-PR era a Coligação Democrática Paraiba-
na do PSD (Partido Social Democrático), 
liderada pelo todo poderoso candidato 
a governador José Américo de Almeida. 
A campanha eleitoral de 1950 foi a mais 
longa, disputada e violenta da história da 
Paraíba do Século XX. 

 

O compositor paraibano José Marcolino 
estreia no disco Luiz Gonzaga Ô Veio Macho, de 
1962, quando foram lançadas seis músicas origi-
nais de sua parceria e Luiz Gonzaga: ‘Sertão de 
aço’, ‘Serrote agudo’, ‘Pássaro Carão’, ‘Matuto 
aperreado’, ‘A dança do Nicodemo’s, ‘No Piancó’. 

São baiões, xotes, toadas, inspiradas no 
universo sentimental, lúdico, telúrico do Cariri 
paraibano, que dão o tom todo paraibano a 
esse disco de Luiz Gonzaga lançado 50 anos 
atrás. A começar pela própria composição que 
intitula o disco, o xote Ô Veio Macho, de autoria 
de Rosil Cavalcanti. 

Embora pernambucano de Macaparana, 
Rosil Cavalcanti viveu na Paraíba (em João 
Pessoa e Campina Grande) boa parte de sua 
vida como radialista e compositor fundamental 
de Jackson do Pandeiro, Marinês, Luiz Gonzaga, 
Trio Nordestino e outros intérpretes. 

O xote de Rosil ‘Ô Veio Macho’ é de 
autoexaltação do Rei do Baião, considerando 
que ele faz tudo bem pensado, que capricha 
quando puxa a sanfona, que é cabra que nunca 
fica embaixo, que maneja punhal e não tem 
medo de careta. 

Já as composições de Zé Marcolino são 
inspiradas na bravura do sertanejo, na dura so-
brevivência no Sertão, na coragem e alegria do 
seu povo com o inverno. Na lembrança do que 
fora a fazenda Serrote Agudo, vendo sua casa-
grande em ruínas. Nos pássaros carão e anum, 

cantando, chorando, “advinhando” o inverno. 
Noutra faixa, no xote No Piancó, Zé 

Marcolino evoca outro herói malandro serta-
nejo, espécie de “resposta” de Luiz Gonzaga 
às extravagâncias de outro bravo de Moxotó, 
Pernambuco, cantado por Jackson do Pandeiro, 
que fizera muito sucesso. 

O herói de Zé Marcolino de ‘No Piancó’ 
não é menos valente e petulante. Se atira para 
burro brabo, segura no mocotó, dá nó em cobra. 
Tudo isso em Conceição (a terra natal de Elba 
Ramalho) onde viveu Clementino que brigou 
com Lampião. 

A Praia de Tambaú em ‘Adeus Iracema’
Se não bastasse a paraibanidade geral 

desse disco de Luiz Gonzaga Ô Veio Macho, nas 
seis músicas inéditas do caririzeiro Zé Marcolino, 
e na faixa-título de Rosil Cavalcanti, o disco 
ainda inclui uma toada de Luiz Gonzaga com 
Zédantas, ‘Adeus Iracema’, homenageando a 
jangada, a praia, o coqueiral, o luar, e uma série 
de praias nordestinas, desde a Bahia ao Ceará: 
Itapuã, Atalaia, Boa Viagem, Gogó da Ema, aquela 
famosa praia cearense, e a nossa Tambaú, entre 
outras praias.

As outras duas músicas que compõem o 
repertório desse disco Ô Veio Macho, são das 
autorias de João do Vale e Helena Gonzaga, o 
xote ‘De Teresina a São Luiz’, e o forró ‘Sanfo-
neiro Zé Tatu’, de Onildo Almeida.  

‘Paraíba’ foi lançado no meio desse 
caldeirão de animosidade política fa-
nática, como música do candidato a se-
nador Pereira Lira. Por isso foi motivo 
de referência escandalosa em boletim 
(panfleto) dos adversários, a ala jovem 
do candidato José Américo de Almeida, 
acusando o refrão muié macho do baião 
‘Paraíba’ de ser ofensivo e humilhante à 
mulher paraibana.

Horas depois da cerimônia inaugu-
ral do prédio dos Correios campinense, 

da realização do grande comício da UD-
N-PR, e das apresentações dos artistas 
da Rádio Nacional, Emilinha Borba, Bla-
ckout, Sivuca, e outros, comandados por 
Luiz Gonzaga, os seguidores da Coligação 
Democrática Paraibana do PSD americis-
ta saíram em passeata pelas ruas da ci-
dade, embora proibidos de manifestação 
pública nesse dia. 

A passeata americista findou na Pra-
ça da Bandeira de Campina Grande. Quan-
do o primeiro jovem começou a discursar 
no palanque do comício ilegal, principiou 
tiroteio contra a multidão, envolvendo 
policiais militares, civis simpatizantes do 
candidato Argemiro de Figueiredo, e de 
seguidores deste e os de José Américo. 

Aconteceu então a famosa chacina 
da Praça da Bandeira que resultou em 
três mortos e muitos feridos por causa do 
tumulto. Uma quarta pessoa morreu um 
ano depois em consequência do tiroteio. 
O acontecimento trágico definiu a campa-
nha eleitoral de 1950 a favor do candida-
to a governador José Américo.

Já Pereira Lira do baião ‘Paraíba’ foi 
derrotado pelo candidato a senador ame-
ricista Ruy Carneiro.

Explicando o baião Paraíba
O baião ‘Paraíba’ expressa o senti-

mento do paraibano saudosista do tor-
rão natal, o próprio candidato José Perei-
ra Lira. Evoca ainda a bravura da Paraíba 
nos eventos políticos da Revolução de 
1930, nos quais os paraibanos se desta-
cam ao lado de gaúchos e mineiros. 

O baião cita, inclusive, um persona-
gem marcante da história paraibana que 
antecede esses acontecimentos de 1930 
que mudam a história do Brasil, o coronel 
José Pereira do Território Livre de Prin-
cesa: ”Êita pau Pereira/Que em Princesa 
já roncou”.

Como o baião ‘Paraíba’ é um dos 
maiores sucessos da obra de Luiz Gonza-
ga, ele passa o resto da vida justificando o 
polêmico refrão, dizendo que a expressão 
“Paraíba masculina, muié macho, sim si-
nhô” é uma homenagem à terra paraiba-
na e à bravura dos seus filhos nos citados 
acontecimentos de 1930. 

Luiz Gonzaga cantou o baião ‘Paraíba’ em Campina Grande, em julho de 1950

O disco tem o nome de uma das faixas, um xote de autoria de Rosil Cavalcanti
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