
Warley vai estrear pelo Bota

clima & tempo
Sertão

31o Máx.
22o  Mín.

35o   Máx.
20o  Mín.

37 o   Máx.
22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,084 (compra) R$ 2,084 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,060 (compra) R$ 2,180 (venda)
EURO   R$ 2,742 (compra) R$ 2,745  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

03h59

17h54

2.5m

2.6m

baixa 11h38 0.2m

l Repartições estaduais terão expedientes facultativos nos dias 24 e 31 deste mês

l Unipê inscreve para curso em Direito Digital, que acontece em fevereiro de 2013

l Coros-canções, sambas e maxixes animam hoje o projeto Sabadinho Bom 

l Hemocentro de Campina Grande fará hoje coleta na Praça da Bandeira

Ano CXIX
Número 275

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Três trechos da BR-230 na PB 
entre os mais violentos do país

Um levantamento da PRF 
aponta que três trechos da BR-
230, na Grande João Pessoa, 
estão entre os 50 com mais 
acidentes do país. Para redu-
zir a violência no trânsito está 
sendo lançado hoje o Projeto 
Rodovida. PágINA 13

Marcha contra 
a homofobia 
acontece hoje 
em Campina

Prazo para pedir 
isenção do IPVA 
2013 termina na 
próxima sexta

PágINA 9

PágINA 25

Ações da Polícia Militar apreendem mais de 40 quilos de drogas e armas em uma semana em João Pessoa PágINA 14
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O Botafogo enfrenta hoje 
à noite uma seleção da cida-
de de Juripiranga. O técnico 
Marcelo Vilar definiu a equi-
pe e confirmou a estreia de 
Warley. PágINA 23

A fundação responsável 
pela realização do concurso 
descobriu que um malote das 
provas foi violado. As provas 
devem ser remarcadas para 
janeiro. PágINA 4

O ataque à escola pri-
mária no estado de Con-
necticut, nos Estados Uni-
dos, provocou a morte de 
20 crianças e seis adultos. 
PágINA 20

Botafogo faz 
primeiro jogo 
amistoso da 
pré-temporada

Adiadas provas do 
concurso para o 
cargo de técnico 
administrativo

Atirador ataca 
escola e mata 
20 crianças e seis 
adultos nos EUA

FuTebOl

nOvA dATA

TRAgédiA

O governador Ricardo Coutinho autorizou ontem o início das obras que vai beneficiar 120 mil pessoas 
de seis municípios paraibanos. Serão pavimentados 204,1 quilômetros do Cariri Oriental. PágINA 4

Estado vai investir R$ 114 milhões 
na construção do Anel do Cariri

Programação na 
Praça Rio Branco 
lembra o Dia 
Nacional do Forró

Show da BandaUns 
lembra os 40 anos 
do LP Transa, de 
Caetano Veloso

PágINA 5

PágINA 8
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Agora não tem mais contemplação: 
mesmo sem fazer teste do bafômetro 
ou exame de sangue para comprovar a 
embriaguez, os motoristas que dirigi-
rem após consumir bebida alcoólica vão 
responder criminalmente pelo ato. Foi 
isto o que decidiu a Comissão de Justiça 
do Senado, aprovando o projeto que im-
põe tolerância zero e punição rigorosa a 
todos os que guiarem automóveis sob o 
efeito de qualquer concentração de álcool 
no organismo. 

 A proposta ainda precisa ser 
submetida ao plenário da Câmara Fe-
deral, mas todas as expectativas são no 
sentido de que a matéria será facilmente 
aprovada. O ideal seria que a tramitação 
se desse em caráter de urgência para 
que as modificações na legislação já pu-
dessem ser aplicadas neste período de 
final de ano e festejos natalinos, quando 
os acidentes lavam de sangue a malha 
rodoviária brasileira. 

A lei atual prevê que a pessoa flagra-
da com até 0,29 miligrama de álcool por 
litro de ar expelido pelos pulmões seja 
punida apenas administrativamente e 
ainda dificulta a comprovação de que o 
condutor assumiu o risco de matar ao 
dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.. 
A adição de novos parágrafos ao artigo 
306 da Lei Federal nº 9.503/1997 do 
Código de Trânsito Brasileiro acaba com 
isso e aumenta também o rigor para mo-
toristas que, ao dirigirem sob o efeito de 
álcool, causarem mortes no trânsito.

Pelo novo texto legal, a depender 
dos deputados federais, a penalidade 
pode chegar a 16 anos, o que ainda é 
considerado muito pouco para alguns. 
Familiares de vítimas da combinação 
de álcool e volante esperavam punições 
mais rigorosas para motoristas bêbados. 
Muitos condutores nem sequer foram 
presos.

Outro aspecto inovador da proposta 
em vias de aprovação é o fato de permi-
tir que a comprovação da embriaguez 
seja feita não apenas por meio do teste 
do bafômetro ou de exame de sangue, 
mas também por “meios que permitam 
certificar o estado do condutor, inclusi-
ve prova testemunhal, imagens, vídeos 
ou outras provas em direito admitidas”. 
Esta alteração é importante porque o 
entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça sobre ninguém ser obrigado a 
produzir provas contra si, desmoralizou 
o bafômetro e em muitos casos deixou 
de comprovar a embriaguez dos moto-
ristas.

Dados da Polícia Rodoviária Fede-
ral revelam o registro de 192.188 aci-
dentes, com 8.661 mortes, em 2011. 
Desse total, 7.551 (3,93%) acidentes e 
345 (2,98%) mortes estavam associa-
dos à ingestão de álcool. Esta simples 
estatística deixa claro que o país não 
pode mais conviver com a impunidade 
dos motoristas bêbados que, assumir 
a direção de um automóvel, assumem 
também o risco de matar pessoas. 

Eu tinha 22 anos, morava no Ho-
tel Piancó, em Pombal -trabalhava na 
agência local do Banco do Brasil – e, 
mal me sentei, depois do jantar, numa 
cadeira de balanço que havia na entrada 
do prédio, fazendo hora para o cinema, 
quando passou o ônibus que chegava de 
Fortaleza. Logo eu via pela primeira vez 
aquela que seria minha mulher: vinha 
conversando com a mãe, as duas acom-
panhadas de um chapeado, que lhes 
carregava as malas. Levantei-me, como 
um Nelson Gonçalves que visse a sua 
Escultura, e constatei que mãe e filha en-
traram na casa de Elry Medeiros, cliente 
do BB, na mesma calçada. Saí pro Cine 
Lux lembrando-me da paixão de Dante 
por Beatriz, que jamais foi dele a não 
ser no paraíso, onde a colocou na Divina 
Comédia. Corroborando essa associação, 
no dia seguinte vi a moça de Fortaleza 
de novo, mas conversava com o cara rico 
da cidade, por coincidência réplica do 
mais belo ator da época, Alain Delon. 

Aí vim a João Pessoa com o gerente 
do banco – José de Nazareth, filho do 
famoso Walfredo Rodrigues-  a fim de 
assistir à caça da baleia, em Costinha. 
Na volta, Elry me chamou pra passar o 
domingo num dos sítios dele, Córrego, 
que ficava junto a Pombal. Atravessei 
seu açude a nado, subi numa grande 
rocha e dei com Ione, de maiô, vindo em 
sentido contrário. Foi quando se ouviu 
lá de baixo a voz frágil de Irmã Socorro, 

tia dela: “Façam pose para uma foto!” 
Passei o braço direito sobre os ombros 
da moça e dois anos depois estávamos 
casados. Simples assim.  

Ione teve sua prova de fogo quatro 
anos mais tarde, já mãe de dois filhos, 
quando me meti na produção do longa-
-metragem O Salário da Morte e perdi a 
casa e um caminhão, mais vários meses 
de salário, na licença sem remuneração 
do BB, pra cuidar do filme. Jamais ouvi 
dela– que passou a me lembrar uma 
patrícia romana –nenhuma reclamação. 
Somente quando entramos numa casa 
decadente, alugada na Francisca Moura, 
em João Pessoa, depois de deixarmos 
nossa bela residência no Sertão, e sen-
timos pó de cupim caindo sobre nossas 
cabeças, ela chorou... e eu quase morri 
por isso. “Do jeito que consegui aquela 
casa, consigo outra”, prometi. E cumpri. 
E agora envelheço vendo que ela me se-
gue de longe, bela como sempre. Daí que 
de repente percebo que já escrevi tanto, 
sobre tanta coisa, mas jamais falei sobre 
nós, sobre Ione, de quem vejo – fundidos 
com os meus - traços nos filhos Andréia 
e Dmitri, nos netos Éric e Israel. É que 
certa vez, depois de escrever as oitenta 
páginas iniciais do que seriam minhas 
memórias, em que coisas como essas 
eram relatadas, deletei tudo, já que 
minha vida particular apenas repetiria 
o que se pode resumir na clássica frase 
final, happyending dos conto de fadas. 

    

São Paulo está perdendo a guerra 
para a bandidagem. Quando os bandidos 
matam, é gol para os bandidos; quando 
a polícia mata, é gol para a bandidagem 
oficial. E quando são as motos pretas, com 
seus pilotos e pistoleiros que matam, é 
gol para os dois lados– polícia e bandidos, 
pois ninguém sabe quem foi o autor do 
crime.

As motos e seus capacetes torna-
ram-se grande ameaça para o cidadão 
brasileiro, para a família brasileira. Já não 
bastam que 80% (oitenta por cento) dos 
leitos nos hospitais de pronto-socorro se-
jam ocupados por acidentados em motos. 
Há os que nem ocuparam os leitos, pois 
morreram antes de alcançar o hospital. E 
há os que foram pistolados pela dupla da 
morte das motos: seu piloto e o carona 
pistoleiro. Josivaldo Pereira da Silva, 25, 
cadeirante, ex-presidiário, era o terror do 
bairro Valentina. Foi executado com três 
tiros na cabeça, disparados pela dupla 
da moto preta. Até os cadeirantes estão 
metendo medo. Mas o crime se autojusti-
ça com rapidez.

Em algumas cidades do interior as 
prefeituras baixaram lei proibindo o uso 
de capacetes por motociclistas, pois, se 

protegem os pilotos, representam ameaça 
para os cidadãos.

Não é só São Paulo que está perdendo 
a guerra para a bandidagem. É o Brasil. O 
que é moda em São Paulo é moda no Bra-
sil. O governador Geraldo Alckmim recu-
sou a oferta de ajuda da presidente Dilma 
Roussef para dar combate ao crime hiper-
-organizado de São Paulo. E sua polícia 
continua morrendo e matando. Que venha 
essa ajuda para a Paraíba. A província do 
pau-brasil está copiando o que São Paulo 
tem de ruim. Dia desses, foi a execução de 
José Almeida Neto, 27, no Cajá, à margem 
da BR 230. Almeida foi pistolado dentro de 
uma viatura policial, algemado. 

Os policiais disseram que ele pegou 
a metralhadora que estava no banco. 
Eis um motivo bastante para expulsar 
esses policiais da PM: colocar um preso 
junto de uma metralhadora. Não pode 
haver despreparo maior, ou mentira 
maior. A qual conclusão chegaram as 
investigações? A polícia é paga pelo 
povo para proteger o povo, e não para 
pistolar o povo, desarmado depois do 
Estatuto do Desarmamento. Só quem 
continua armado é o Estado e o crime – 
mais organizado que o Estado.

Editorial

Um
 Ione

Enfim, tolerância zero

O Estado e o crime

Para um político alçar outros 
voos, neles inclua a candidatura 
ao Governo do Estado, não ajuda 
muito  como o prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo  que está deixan-
do Campina Grande para o seu 
sucessor, Romero Rodrigues. Já 
há protestos nas ruas contra o 
abandono no  recolhimento de 
lixo. Outros setores  o “pouco 
caso” no fim da gestão.
Óbvio que, com essa postura, 
Veneziano oferece subsídios a 
seus adversários para campa-
nhas futuras, quando poderá ser 
apresentado como negligente no 
trato com a coisa  pública,  ven-
cido nas urnas, o que não é bom 
para uma carreira incipiente que 
se insinua vitoriosa.

Hoje faz, exatamente, 53 
anos que baseado num 
projeto do economista pa-
raibano Celso Furtado, o 
governo criou a Superinten-
dência do Desenvolvimento 
do Nordeste, a velha Su-
dene, hoje completamente 
esvaziada e sem cumprir a 
finalidade para a qual foi 
concebida.

A expectativa é que uma parte 
dos corinthianos que estão no 
Japão, após a partida de ama-
nhã, se o Timão for campeão 
mundial provocará badernas 
pelas ruas e muitos serão pre-
sos. Se  time brasileiro perder, 
eles bagunçarão do mesmo 
jeito. 

“Não tolero corrupção”, 
desabafou a  presidente 
Di lma,  expl ic itando o 
que se depreende de sua 
postura moral izadora. 
Ou seja,  não tolera par-
te do PT,  normalmente, 
pi lhada na execução de  
“mal-feito”

O Botafogo de João Pessoa,  cidade na qual o senador Vital Filho(PDB) foi 
bem votado, quer saber que sobrou para ele. É que o senador paraibano 
assegurou emendas no valor de R$ 300 mil, para Treze e Campinense, times 
de Campina Grande, através do Ministério dos Esportes. Nessa,  o “Botinha” 
que anda limpando teias de aranha dos cofres, ficou a ver navios.

Mesmo enfrentando sérios 
problemas de saúde, Sérgio 
Guerra ou será mantido na 
presidência nacional do PSDB 
ou irá para a presidência do 
Instituto Teotônio Vilela, o 
órgão pensante do tucanato. 
Sérgio tem o aval e a admira-
ção de FHC.
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É duro contemplar um pa-
raibano, como Lindberg 
Farias(PT-RJ), recorrendo 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para derrubar a 
divisão dos royalties do pe-
tróleo que beneficiaria seu 
Estado natal. Fazer o quê? 
O homem está em plena 
campanha pelo governo do 
Rio de Janeiro, no próximo 
pleito.  
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Argileu Martins
Diretor Dater/Saf/MDA

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

esponsável direto pela coordenação das ações de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Ater), o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(Dater/Saf/MDA), Argileu Martins da Silva, defende a reestruturação da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (Emater) para que as famílias 
que produzem alimentos no interior do Estado possam acessar com qualidade um 
conjunto de outras políticas. Na entrevista a seguir, ele revela que graças a esse 
processo, o Governo Federal aportou aqui na Paraíba um pouco mais de R$ 20 
milhões e o Estado passou a ter escritórios da Emater em todos os municípios, 
sendo eles montados com toda infraestrutura necessária. Ele também fala sobre 
o novo órgão na área da assistência técnica anunciado pela presidenta Dilma 
Rousseff, cujo objetivo é coordenar os recursos públicos para a extensão rural 
no país e propor diretrizes e ações para universalizar os serviços aos agricultores 
familiares do Brasil. O departamento coordenado por Argileu desenvolve as ações 
de assistência técnica e extensão rural por meio das coordenações de Fomento à 
Ater, Formação de Agentes de Ater e Gestão do Sistema Brasileiro de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Sibrater).

R

rio da Integração, do Desenvolvi-
mento Social em parceria com os 
governos do estado e municípios 
são importantes para amenizar 
esse sofrimento. No caso do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, 
além de ter os seguros, por seca da 
seca nós já gastamos mais de R$ 
640 milhões indenizando no Bra-
sil inteiro em ações que tem uma 
relação direta com políticas agrí-
colas. O Governo Federal vai agin-
do na medida em que o problema 
vai se intensificando, por isso os 
ministros tem contato permanen-
te com os secretários de Estado da 
Agricultura.

A presidenta Dilma Rousseff 
anunciou a criação da Agência Na-
cional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural. Como a agência vai 
funcionar?

O objetivo do novo órgão é 
coordenar os recursos públicos 
para a extensão rural no país e 
propor diretrizes e ações para 
universalizar os serviços aos agri-
cultores familiares do Brasil. A as-
sistência técnica é essencial para 
a agricultura familiar e, co mo 
eu citei anteriormente, existem 
três eixos fundamentais para a 

agricultura no Brasil, sendo o pri-
meiro, a assistência técnica. Por 
exemplo, se o agricultor colocar 
energia elétrica em sua proprie-
dade e não tiver um técnico para 
orientar como aplicar e usufruir 
dessa energia, ele terá prejuízo 
porque terá mais uma conta para 
pagar todos os meses. Se ele tem 
um técnico para  orientar em usar 
essa energia para resfriar o lei-
te, para processar algum produ-
to que vai agregar o valor a esse 
produto para obter mais renda. 
Então, o serviço de assistência 
técnica a extensão rural, qualifi-
ca as demais políticas públicas e 
eu poderia enumerar outras que 
não são políticas agrícolas dire-
tas e que são políticas futuras. Se 
formos para política agrícola, po-
demos usar o exemplo clássico do 
credito rural, porque ele sem as-
sistência técnica é contribuir para 
gerar uma massa de endividados. 
Eu digo isso porque o técnico vai 
passar todas as orientações para 
aquela família sobre o que plan-
tar ou o que não plantar, o nível 
de tecnologia, quais os insumos 
adequados, ou seja, todo o apoio 
técnico para que o agricultor não 
tenha prejuízo.

Faça um balanço sobre as 
ações de extensão rural realiza-
das neste ano na Paraíba?

Para fazer um balanço tem 
três coisas que precisam ser ob-
servadas nas organizações. Em 
primeiro lugar as organizações 
que não reconhecem e valorizam o 
seu passado e a sua história, elas 
não têm condições de estabelecer 
e de construir um futuro porque 
elas vivem sempre o presente. En-
tão, para fazer um balanço do ano 
nós temos que voltar a um passa-
do bem recente sobre a Emater, 
por volta de 2003 e 2004, quando 
ela era uma instituição totalmente 
desacreditada e desestruturada, 
e ouve uma parceria muito inteli-
gente com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário que permitiu 
que nós fizéssemos uma coisa in-
teressante já que o Governo Fede-
ral chegou com os investimentos e 
o Governo do Estado aqui na Para-
íba, resolveu apostar na agricultu-
ra familiar.

Em que consistiu essa par-
ceria?

O Governo Federal aportou 
aqui na Paraíba um pouco mais de 
R$ 20 milhões, mas em compensa-
ção o Governo do Estado realizou 
concurso público, coisa que não 
era feita há mais de sete anos e, 
isso oxigenou a Emater. Ou seja, 
as organizações foram a história, 
adquiriram experiência e isso re-
sultou o que é hoje a Emater. Eu 
quero destacar aqui os pontos po-
sitivos dos resultados macros da 
Emater.

O que são resultados ma-
cros?

Por exemplo, quando nós 
propusemos ao Estado da Paraíba 
reestruturar a Emater, nós estáva-
mos deslumbrando não era a assis-
tência técnica como um fim, mas a 
assistência como uma plataforma 
onde se ancorasse ali um conjunto 
de outras políticas para que as fa-

mílias que produzem alimentos no 
interior do Estado pudessem aces-
sar com qualidade essas políticas. 
Então, a Paraíba passou a ter escri-
tórios da Emater em todos os mu-
nicípios, sendo eles montados com 
toda uma infraestrutura, possuin-
do veículos, computadores, entre 
outros e isso resultou no balanço 
deste ano. Por conta disso, chegou 
a Paraíba mais de R$ 100 milhões 
para o crédito rural nessa safra, 
e o Estado aplicou mais de R$ 60 
milhões no Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), onde, através 
da Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) ou o próprio 
Governo do Estado compra e doa 
para o agricultor.

Como você analisa essa 
ação?

É uma ação muito importante 
porque você garante o mercado e a 
renda para manutenção daquelas 
famílias e, ao mesmo tempo você 
fornece garantia alimentar e nu-
tricional para outro conjunto. Isso 
deixa para nós claramente o ba-
lanço. Então, se não é essa Emater 
dinâmica, reestruturada, o Estado 
não teria mais de R$ 100 milhões 
de crédito, não teria R$ 60 milhões 
de PAA, não teria mais de R$ 10 
milhões do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), que 
pode ser comprado aos agriculto-
res.

Os que aconteceriam se não 
existissem esses recursos?

Sem esses recursos para in-
vestimentos não teria como os 
agricultores receber o garantia 
safra e não teria um conjunto de 
agricultores hoje recebendo a 
bolsa estiagem, porque quem co-
nhece essas famílias e quem as 
identifica dando para elas a decla-
ração de aptidão que as habilita ao 
acesso e o serviço de extensão ru-
ral. Ou seja, isso que dizer que as 
famílias estão exercendo o direito 
a cidadania, porque estão acessan-

do conhecimento, políticas públi-
cas e elas tem uma vida mais digna 
no campo. O balanço que nós fa-
zemos, por exemplo, de 2003 até 
2009, 4,8 milhões de pessoas no 
Brasil deixaram a vida da pobre-
za no campo. Isso tudo é porque a 
extensão rural proporciona inova-
ção tecnológica e conhecimentos 
e consequentemente um conjunto 
de políticas públicas.

Como funciona o Garantia 
Safra?

O Garantia Safra é um seguro 
que permite a família que o aderir 
pagando R$ 6,00, o município pa-
gando a outra parte, o Estado pa-
gando e a União também, na me-
dida que houve perda de safra de 
mais de 50% no município, todas 
aquelas famílias inscritas recebem 
em quatro parcelas R$ 700,00. En-
tão, essa é uma ação preventiva 
que na verdade vem asegurando 
a sobrevivência de milhares de 
famílias no campo. Existem dois 
tipos de seguro, um é o climático, 
onde ele liquida o financiamen-
to no banco e pode ainda aferir 
uma renda de acordo com o que 
ele plantou de R$ 5 mil. O outro é 
a garantia do preço, que quando o 
preço cai muito, esse agricultor no 
momento de liquidar o seu finan-
ciamento se o preço do produto no 
mercado estiver abaixo do valor 
de quando ele fez o financiamen-
to, ele tem uma redução no saldo 
devedor.

O Nordeste vive atualmen-
te uma das piores secas. Como 
você vê esse período?

É bom lembrar que essa seca 
intensa que está ocorrendo não 
era prevista e não se imaginava 
que a seca fosse tão severa. Então, 
mesmo as ações estruturantes por 
parte do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, nas quais eu citei 
anteriormente, em um momento 
como esse elas se tornam insufi-
ciente. Por isso a ação do Ministé-

Auxílio técnico 
para o homem do campo
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Em cima da hora

Obra vai beneficiar mais de 120 mil
ANEL DO CARIRI

Estradas terão investi-
mentos que somam 
R$ 114.673.355,80

 
O Cariri Oriental será in-

terligado ao Cariri Ocidental 
por estradas pavimentadas, 
numa extensão de 204,1 km, 
beneficiando 120,7 mil pes-
soas da região. Ontem, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
assinou as ordens de serviço 
autorizando o início da obra 
considerada a maior do se-
tor viário e conhecida como 
Rodovia Anel do Cariri, que 
interligará os municípios de 
São Sebastião do Umbuzeiro, 
São João do Tigre, Camalaú, 
Congo, Caraúbas, e São Do-
mingos do Cariri e Cabaceiras. 
Os investimentos somam R$ 
114.673.355,80.

O governador Ricar-
do Coutinho enfatizou que a 
obra é esperada há 50 anos 
e agradeceu o trabalho vo-
luntário dos conselheiros do 
Orçamento Democrático, pro-
grama que colheu em suas de-
mandas na região a proposta 
de pavimentação de rodovias 
do Cariri. Segundo ele, a Pa-
raíba é o único Estado que no 
momento consegue asfaltar 
1,1 km por dia. Já são mais de 
700 km pavimentados.

Em Camalaú, Ricardo 
disse que uma das priorida-
des da sua administração é 
acelerar o desenvolvimento 
também nas regiões mais ne-
cessitadas, adiantando que 
haverá grandes investimen-
tos em saneamento básico 
no Cariri e os municípios de 
Camalaú, Zabelê e São Sebas-
tião de Umbuzeiro ganharão 
uma adutora. 

O prefeito de Camalaú, 
Jacinto Bezerra, afirmou que 
a população estava feliz pela 
concretização de um sonho 
de 50 anos. “Nós vivemos a 
realização desse sonho nes-
se momento”, afirmou, lem-
brando que promessas fo-
ram feitas no passado, mas 
somente agora o asfalto da 
estrada se torna realidade. A 

estudante Vanuza Anabel, de 
12 anos, por sua vez, agrade-
ceu pela “boa notícia” da pa-
vimentação da rodovia.

Nascido e criado em Ca-
malaú, Diomedes Chaves, 60 
anos, comemorou a assina-
tura da ordem de serviço da 
estrada. “O governador chega 
pela primeira vez trazendo a 
obra que a gente tanto espe-
rava”, afirmou.

Na cidade do Congo, 
o governador Ricardo Cou-

tinho afirmou que governa 
para todos os paraibanos. O 
prefeito Romualdo Antonio 
elogiou a atitude  do governa-
dor, enfatizando que “é assim 
que se administra”.

A senhora Josefa Maria 
Feitosa, 57 anos, nascida e mo-
radora do Congo afirmou que a 
pavimentação vai ajudar a vida 
da população e o desenvolvi-
mento da cidade. “Quando o 
asfalto chega, o comércio me-
lhora, a viagem fica mais segu-

ra e mais rápida”, frisou.
Prestigiaram as soleni-

dades o deputado estadual 
João Heriques, os prefeitos, 
vice-prefeitos, ex-prefeitos e 
vereadores das cidades bene-
ficiadas com a Rodovia Anel 
do Cariri, além dos secretários 
Efraim Morais (Infraestrutu-
ra), João Azevedo (Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente e 
Ciência e Tecnologia), Flávio 
Lúcio Vasconcelos (Casa Ci-
vil), Manoel Ludgério, (Articu-

lação e Desenvolvimento Mu-
nicipal), além do superinten-
dente do DER, Carlos Pereira 
e os demais diretores. 

Os canteiros de obras, 
com todos os equipamentos, 
já estão instalados nos mu-
nicípios de Camalaú, Congo e 
São Domingos do Cariri, locais 
onde foram assinadas as or-
dens de serviço. Ao anunciar 
as providências para o início 
das obras nas três frentes de 
trabalho, o diretor superin-

tendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER), Carlos Pereira 
de Carvalho e Silva, destacou a 
exigência da qualidade e cum-
primento de prazo na cons-
trução da rodovia.

Os principais serviços 
são terraplenagem, pavi-
mentação asfáltica, pontes, 
bueiros, drenagem profunda 
e superficial, cercas, grama-
gem de taludes e sinalização 
horizontal e vertical.

Governador Ricardo Coutinho assinou ontem as ordens de serviço autorizando o início da obra considerada a maior do setor viário paraibano

As provas do concurso para o car-
go de técnico administrativo do Esta-
do, programadas para acontecer no 
próximo domingo (16), foram adiadas. 
A informação foi divulgada ontem, em 
nota, pela Fundação Carlos Augusto 
Bittencourt (Funcab) responsável pela 
organização do certame. A nova data 
para aplicação das provas será divul-
gada até a próxima sexta-feira (21), 
mas é provável que seja em janeiro 
de 2013.  Inscreveram-se para as 3.180 
vagas 37.162 candidatos. As inscrições 
serão mantidas. O fato foi comunicado 
à Polícia Federal.

Nota 
De acordo com a nota, no resga-

te dos malotes contendo as provas 
objetivas, transportados por meio da 
empresa Gol Log, foi constatada, por 
coordenadores da Funcab, a violação 
do lacre de um dos malotes de prova, 

o que comprometeu o sigilo necessá-
rio à legalidade do certame.

Ainda segundo o comunicado, 
diante do sinistro, a equipe de coor-
denadores da fundação registrou Bo-
letim de Ocorrência junto à Polícia 
Federal, e requereu perícia e demais 
meios de elucidação como imagens e 
testemunhas.

“Apenas um malote foi violado. 
Como identificamos a tempo, para 
manter a lisura do concurso, entramos 
em contato com a Secretaria de Admi-
nistração do Estado da Paraíba e resol-
vemos tomar esta providência, que foi 
o adiamento do concurso”, explicou o 
consultor da Funcab Vicente Nogueira. 

Ele disse também que a nova data 
para realização das provas está sendo 
definida e será divulgada até a próxi-
ma sexta (21). Os candidatos podem 
acompanhar através do site da Funcab 
(www.funcab.org). O concurso público 
é para o provimento de vagas no car-
go de técnico administrativo previsto 
no Edital n.º 01/2012/SEAD/SEE.

Adiadas as provas para 
técnico administrativo

CONCuRsO DO EstADO

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Brasília - Os sindicatos 
dos aeronautas e dos aerovi-
ários marcaram reunião para 
a próxima segunda-feira 
(17), a fim de prosseguir com 
a campanha salarial deste 
ano. A reunião deverá ser em 
São Paulo ou no Rio, e deve-
rá discutir a possibilidade de 
greve durante o período de 
festas de fim de ano.

Eles suspenderam uma 
greve de advertência mar-
cada para anteontem, por 
causa de uma decisão do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST). A presidente do Sin-
dicato Nacional dos Aerovi-
ários (pessoal que trabalha 
em terra), Selma Balbino, re-
cebeu a notícia de que limi-
nar concedida às empresas 
aéreas fazia exigências que 
dificultariam a paralisação. 
Uma delas determinava que 
90% dos empregados per-
manecesse trabalhando.

Segundo o presidente da 
Federação Nacional dos Tra-
balhadores na Aviação Civil, 
Celso Klafke, a informação so-

bre a liminar chegou truncada 
às assembleias dos aeronau-
tas (funcionários das empre-
sas aéreas) e dos aeroviários 
- a entidade congrega as duas 
categorias. Os trabalhadores 
discutiam a decretação da 
greve, manifestaram revolta e 
suspenderam a paralisação.

Informação 
Os sindicalistas disse-

ram que o ocorreu foi que a 
vice-presidente do TST, Ma-
ria Cristina Peduzzi, abriu 
prazo para que os sindicatos 
informassem se o movimen-
to grevista fora iniciado, e 
qual o quantitativo de em-
pregados ficaria disponível 
para atender as demandas.

Depois a ministra divul-
gou despacho confirmando 
que não houve decisão sobre 
a liminar requerida pelas 
empresas. As companhias 
pediam a fixação de multa 
diária, caso o Sindicato Na-
cional dos Aeronautas não 
mantivesse ativos 90% dos 
postos de trabalho.

Aeroviários voltam 
a ameaçar com greve

NAtAL E ANO NOvO Celso de Mello 
recebe alta 
médica e deve 
voltar ao STF

Brasília – O ministro 
Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), re-
cebeu alta médica ontem e 
poderá voltar ao trabalho na 
próxima segunda-feira (17). 
O ministro estava internado 
desde quarta-feira (12) com 
suspeita de pneumonia, que 
não foi confirmada.

Segundo a assessoria 
de imprensa do STF, Mello 
recebeu alta do Hospital 
do Coração de Brasília esta 
tarde e já seguiu para casa. 
As análises médicas detec-
taram infecção de vias aé-
reas superiores e o minis-
tro permanece com estrita 
recomendação de repouso 
domiciliar.

O ministro será avaliado 
diariamente, e se estiver em 
boas condições de saúde, de-
verá comparecer no plenário 
do STF na próxima segunda-
-feira para participar do jul-
gamento da Ação Penal 470, 
o processo do mensalão, que 
está em sua fase final.

FOTO: Francisco França/Secom-PB
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Meire Lima se apresenta 
hoje no Terraço Brasil, 
na capital
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Quincas, do grupo 
OsFodidário, está 
em cartaz no Pilolim

BandaUns faz show 
em comemoração a 
disco de Caetano 
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TEATRO MÚSICA

Homenagem
Comemoração do Dia Nacional do Forró traz a música 
e o ritmo de Luiz Gonzaga para a Praça Rio Branco

Apesar do centenário de 
Luiz Gonzaga ter sido 
na última quinta-feira, 
as comemorações que 
celebram a eternidade 
da obra do Velho Lua 
pelo jeito só estão come-
çando. Hoje, às 15h, logo 

após o já tradicional Sabadinho Bom, é 
preciso muita disposição e ritmo para 
tornar a convidativa Praça Rio Branco 
em um grande arrasta-pé. Serão seis 
horas de puro forró, doze atrações e um 
sentimento: apreciar o estilo genuina-
mente nordestino. A entrada é gratuita.

O evento, organizado pela Asso-
ciação Balaio Nordeste e a Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope), em 
parceria com o Fórum Forró Raiz, vai 
levar muito forró, xote, xaxado e baião, 
além de homenagear o centenário do 
Rei do Baião, presente no repertório de 
bandas, grupos de forró e até mesmo 
uma Orquestra, a atração que irá iniciar 
as festividades.

A Orquestra Sanfônica Balaio Nor-
deste, regida pelo maestro Lucílio Sou-
za, é parte da Associação Balaio Nordes-
te, que existe há quatro anos e trabalha 
como cultura popular, divulgando a 
música e qualificando artistas através 
de oficinas e cursos. “A Orquestra é fruto 
de oficinas, feitas desde 2008, e se con-
solidou no início deste ano “, afirmou o 
maestro Lucílio Souza. Composta por 
15 membros, a orquestra teve origem 
em uma oficina de acordeon.

“No início, tínhamos as oficinas, 
mas, após a fundação da Orquestra, 
passamos a ter uma escola de música, 
chamada Escola Mestre Dominguinhos. 
Temos aula de violão popular, mas o ins-
trumento mais procurado é o acordeon, 
com alunos das mais diversas faixas 
etárias, desde os sete aos 74 anos”, 
completou o maestro.

Do outro lado da lista de artistas, 
a Banda Flor do Caroá encerra a noite, 
às 21h. O grupo, criado em outubro de 
2000, toca o autêntico pé-de-serra, sen-
do composta pelos músicos João Silva 
(sanfona), Adailton (zabumba), André 
Costa (voz e triângulo) e Haniel Carva-
lho (contra-baixo). “Originalmente, nós 
tínhamos o nome de Trio Forrofiá, mas 
já existia uma banda com esse nome. 
Um amigo meu sugeriu o nome Flor de 
Caroá, homenageando uma bromélia 
típica do Curimataú paraibano. Gostei 
bastante da ideia e o nome pegou”, ex-
plica o contra-baixista Haniel Carvalho. 

A Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste é a grande atração 
das comemorações do Dia do 
Forró em João Pessoa

FOtOS : Divulgação

O repertório é composto de xaxado, 
baião, forró, xotes e outros ritmos da 
cultura popular regional. 

Para homenagear Luiz Gonzaga, o 
repertório de todas as apresentações 
será dedicado em grande parte a ele. 
A Orquestra Sanfônica já revelou algu-
mas das canções que abrirão o evento. 
“Serão incluídos clássicos como Sabiá, 
A Volta da Asa Branca e Cintura Fina. 
Vamos explicar os gêneros musicais 

que Gonzaga tocou e de quais ele teve 
influência”, garantiu Lucílio. Para ele, 
Gonzaga foi importante por ter sido 
uma inspiração para toda a geração 
de forrozeiros, sanfoneiros e por ter 
desenvolvido várias maneiras de se 
tocar acordeon. “Ele abriu as cortinas 
de nossa região para o Brasil, sabendo 
cantar e decantar o Nordeste, criando 
uma identidade nordestina”, completou 
o maestro. 

André Luiz Maia
Especial para A União

SeRviçO

Programação completa 
o Dia Nacional do Forró

15h - Abertura, com a Orquestra Sanfônica 
Balaio Nordeste
15h30 - Participação dos alunos da escola de 
Música Mestre Dominguinhos, com os sanfonei-
ros Marcus vinícius, Shalon, evaldo e percussão 
de Maria das Dores e Ruan Salvador
16h Joabe Dantas, com participação da aluna 
Maria Faustino
16h30 - Grupo Forró encabulado
17h - Xameguinho do Forró, com participação 
d’Os três Paraibanos do Forró
17h30 - Júnior Limeira e Cicinho Lima.
18h - Os três do Norte Participação José 
Moreno (Forro Caçuá)
18h30 - Rivaildo Ribeiro e seu Regional
19h - Walter Luiz (Sósia de Gonzagão)
19h30 - Os velhos Forrozeiros.
20h - Roberto dos Oito Baixos
20h30 - edson Azevedo - Bira Delgado
21h - Flor de Caroá
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Vivências

Uma das coisas boas que cultivo nos dias 
de hoje  é lembrar os meus  tempos de meni-
no em   Jaguaribe, que   à  época era   um  dos 
bairros  mais importantes da  cidade. Eu fazia 
parte da  turma dos “pilungas”  -  jovens ado-
lescentes que, sem maldades ou mal-fazeres, 
curtiam bem o tempo de brincar,  andar de bi-
cicleta, jogar bola de meia,  namorar sem com-
promisso, assistir aos filmes do Cine Jaguari-
be, além de “pilungar” na sinuca de Alcântara, 
e de brechar os velhos que jogavam gamão e 
dominó no final das tardes à sombra dos pés 
de fícus, na Rua Capitão José Pessoa. 

Mas, a par dessa vida mansa,  os pilungas 
tinham suas obrigações religiosas e estudantis 
que cumpriam à risca, sob as vistas rigorosas 
dos pais (em casa)  e dos frades (na Igreja do 
Rosário), à frente o saudoso Frei Albino.  Ir à 
missa  todos os domingos,   estudar (e tirar 
boas notas) no Grupo Escolar Santo Antônio,  
frequentar as reuniões da Congregação Ma-
riana e da Cruzada, e participar das  aulas de 
Catecismo – essas eram algumas das tarefas 
das quais ninguém fugia... 

Os jovens do bairro   que se destacavam 
nos estudos, nos esportes, na cultura e na mú-
sica,  iam crescendo de tamanho e de impor-
tância. Alguns  se transformaram em médicos, 
advogados, engenheiros e se mudaram para  
outros bairros mais ricos, mas  voltavam um 
dia qualquer, para rever as paisagens da infân-
cia, conversar com os colegas daquele tempo 
ou, simplesmente, andar novamente pelas 
ruas da saudade.

 Os tempos se passaram, muitos daque-
les pilungas já nos deixaram, chamados para 
formar novos grupos no outro mundo, mas 
os que ficaram  – sob o comando do pilunga-
mor, Antônio Alcântara que está completan-
do seus 60 anos bem vividos – continuam a 

se reunir e, neste sábado, dia 15, pelo 21º 
ano consecutivo,   juntos estarão de novo 
para relembrar os velhos tempos e matar as 
saudades daquelas coisas que viveram como 
crianças e que a idade não retirou de suas 
memórias.

Será,  também,   a hora de  recordar  algu-
mas figuras de Jaguaribe que  já se foram en-
tre as quais Frei Albino e Caju, Seu Amâncio, 
Seu Cosminho, Pilla, Coronel Alencar, Antônio 
do Luzeirinho, Seu Benedito (meu saudoso 
pai) , Orlando Villar e tantos outros - difícil 
seria enumerar todos que fizeram a história 
do bairro.

Em especial o velho Alcântara,  dono da 
sinuca-bar que marcou época em Jaguaribe. 
Sua figura centrou-se na minha saudade e até 
parece que eu o estou vendo. De roupa bege, 
calça e camisa do mesmo tecido (geralmente 
linho), alpercata de couro, um rosto marcado 
por algumas rugas, um cigarro no canto da 
boca e um chapéu de massa vincado no meio. 
Andando devagar por entre as mesas da sinu-
ca, marcando o tempo com parcimônia, fiando 
o serviço para quem não podia pagar e, sobre-
tudo, sendo paciente e atencioso com todos os 
fregueses – assim era ele, o velho Alcântara, 
dono da sinuca-bar que foi um pedaço da mi-
nha infância, e de cuja lembrança o seu filho 
Toinho e outros tantos amigos certamente 
farão deste sábado um dia de intensas emo-
ções, no ano em que ele, se vivo fosse, estaria 
completando 102 primaveras.

Como homenagem  a ele e a tantos ou-
tros que construíram, com amor, dedicação e 
trabalho, a história do nosso querido bairro, 
escrevo estas linhas transformando-as em  
crônica que anualmente me traz alegria ao 
torná-la  pública, mantendo vivo aquele espí-
rito que nos une há tanto tempo.

Resolvemos elencar aqui al-
gumas diretrizes básicas, visando 
despertar toda a população a dar 
a sua contribuição na educação 
sobre drogas.

É importante que a humani-
dade acorde enquanto é tempo, 
pois os traficantes ávidos em se 
locupletarem não estão medindo 
esforços para 
disseminar es-
tas substâncias 
que recrutam 
tão facilmente 
os seres huma-
nos. 

Desta for-
ma, ousamos 
apresentar 
algumas metas 
e ações que 
consideramos 
importante se-
rem adotadas 
nesta emprei-
tada educati-
va em favor da vida. Vejamos: a 
discussão do problema “Drogas” 
deve envolver todos os segmentos 
sociais, não só os jovens; os pais, 
a escola e a comunidade, todos 
têm responsabilidade e devem 
conscientizar-se disso; a campa-
nha não deve restringir-se apenas 
à prevenção primária, mas tam-

bém ao tratamento das pessoas já 
dependentes e à reinserção social 
destas; as campanhas não devem 
ser restritas às drogas ilegais ou 
proibidas, mas também esclarecer 
sobre os efeitos negativos daque-
las permitidas legalmente; pro-
moção de cursos mais específicos 
com todas as pessoas que lidam 

direta ou indiretamente 
com este problema; por 
em prática a orientação 
sobre drogas nos três 
níveis de ensino; maior 
apoio e incentivo, por 
parte dos órgãos governa-
mentais, às entidades que 
atuam na área de espor-
tes, cultura e lazer, como 
forma de prevenção às 
drogas; liberação das es-
colas públicas e privadas à 
comunidade para eventos 
culturais esportivos e de 
lazer nos finais de sema-
na e/ou quando ociosas; 

inclusão obrigatória em toda 
divulgação dos eventos desporti-
vos, culturais e de lazer, de infor-
mações sobre as drogas e suas 
consequências; maior fiscalização 
nas farmácias e drogarias que, 
geralmente, comerciam drogas 
terapêuticas sem obedecerem às 
exigências legais de controle; exi-

gir e incentivar que todos os mu-
nicípios brasileiros implantem nas 
suas legislações referentes ao pla-
no diretor de edificações, normas 
para que os donos de loteamentos 
e construtoras fiquem obrigados a 
reservar áreas destinadas à cons-
trução de imóveis para a prática 
de esportes e lazer por parte da 
comunidade local; proibição de 
qualquer propaganda referente 
às drogas, sejam estas legalizadas 
ou não, em locais utilizados para a 
prática de esportes; proibição de 
fornecimento de bebidas alcoóli-
cas em aeronaves e nas margens 
das rodovias; direcionar 1% da 
renda dos estádios de futebol e 
similares para um fundo nacional 
de combate as drogas etc.

Por último arrisco afirmar 
que a falta de informação sobre 
estas substâncias, a carência de 
métodos eficazes de ensino a 
respeito e a falta de professores 
treinados, têm sido alguns dos 
sérios obstáculos encontrados no 
preenchimento desta lacuna. 

Assim, precisamos de mais 
informação, maior preocupação 
com o processo educativo sobre 
as drogas, e, principalmente, de 
formação de atitudes adequadas 
e responsáveis por parte de todos 
os cidadãos. 

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Gonzagão, sua 
sanfona, sua simpatia

Luiz, dos nove que nasceram, foi o se-
gundo filho de Januário e Santana. Esta, mu-
lher acostumada a passar as noites sozinha 
à espera do marido que invadia as madruga-
das com os acordes do seu fole pelas quebra-
das das serras do Exu, lutaria com todas  as  
forças para impedir a vocação do filho: dois 
sanfoneiros numa mesma casa era demais... 
O menino era Luiz. Na pia batismal, o padre 
acrescentou: Gonzaga do Nascimento, para 
dar sorte. Quando nasceu, o pai armou o ba-
camarte para anunciar a boa nova. A parteira 
autorizou o tiro:

- É macho, com documento e tudo!
Esse trecho está quase idêntico ao 

discurso que preparei para saudar o Rei do 
Baião, na entrega do título de Cidadão Pa-
raibano, fato ocorrido em sessão da Assem-
bleia Legislativa realizada em 7 de março 
de 1979. Como não havia assumido ainda 
o mandato de deputado, pois ficara na pri-
meira suplência, entreguei a missão de ler 
minha saudação, ao colega Assis Camêlo, que 
o fez com maestria. Na ocasião, os pessoen-
ses foram brindados com uma “ canja”- como  
hoje são chamados esses shows  improvisa-
dos. Gonzaga  ocupou o Parlatório e o povo 
aglomerou-se na Praça João Pessoa. A noite 
terminou com um jantar na Granja Santana, 
oferecido pelo governador Dorgival Tercei-
ro Neto. Dia seguinte, almocei com Luiz  na 
residência do outro Luiz, o  Ramalho, aquele 
do ”Foi Deus quem Fez Você.”

O convívio de Luiz Gonzaga com a Paraí-
ba começara em 1930, quando o pelotão do 
Exército do qual fazia parte aquartelou-se 
em Souza trazendo o Recruta 122, o “Bico 
de Aço”, um corneteiro que tocava sanfo-
na. Fixou-se depois em Belo Horizonte, no 
Regimento Treme-terra. Como soldado, 
participou de várias missões pacificadoras, 
“ajudando a fazer revolução sem dar um tiro, 
pois o Deus brasileiro é muito forte e não per-
mite que irmão se mate”, comentou. O soldado 
já descobrira antes, que a colher de pedreiro 
não seria seu instrumento de trabalho. Agora, 
sabia também que não nascera para a caser-
na. O Rio de Janeiro o chamava para os palcos, 
para a música e para a glória.

Começou no Mangue, a zona carioca mal 
afamada, tocando bolero e outras músicas de 
gafieira, até encontrar o filão que procurava: 
o baião. A fama começou em um  programa 
de calouros, quando resolveu tocar o que 
gostava, o “pé de serra”. Tocou o Vira-e–
Mexe, virou a sua vida e mexeu com os nervos 
do auditório de Ari Barroso. Daí em diante, 
passou a ser programado, descobriu o rádio e 
foi descoberto pelos brasileiros. Era a música 
dos Sertões chegando ao asfalto. 

Mas é preciso que se diga que o cantor 
surgiu por imposição dos ouvintes do rádio. A 
princípio, a direção da emissora não se ren-
deu às cartas dos ouvintes. Chegaram a baixar 
portaria: “Luiz, proibido de cantar”, decre-
tou Fernando Lobo, na Rádio Tamoio. Vem a 
Rádio Nacional, e Renato Murce o escala para 
o programa de Paulo Gracindo, que o introduz  
na onda do rádio com o bordão:

- Aí, com sua sanfona, sua simpatia, Luiz 
Lua Gonzaga!

 O sucesso chegara, na voz e na sanfo-
na. Luiz encontrara seu caminho, e cantando 
as coisas do Sertão, poderia retornar ao Exu 
e rever os seus. Chega pela madrugada e bate 
à porta de Januário:

- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cris-
to! 

E Januário, acordando assustado e reco-
nhecendo o filho desgarrado:

- Isso é hora de chegar em casa, fí  d‘uma 
égua?

PS. Em homenagem ao Centenário de 
Luiz Gonzaga, o Gonzagão, ocorrido no últi-
mo dia 13.

Ramalho 
LeiteHoje é dia dos pilungas de Jaguaribe

Drogas – falando de prevenção

Precisamos de mais 
informação, maior 
preocupação com o 
processo educativo
sobre as drogas e
de atitudes 
adequadas por 
parte de todos os 
cidadãos
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Quincas, espetáculo baseado na obra de 
Jorge Amado será encenado hoje no Piollin

Teatro
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Roteiro

O espetáculo Quincas, 
do grupo paraibano Os-
fodidário, encerra a pro-
gramação de dezembro 
do Projeto Teatro Piollin. 
A peça, que é baseada em 
obra de Jorge Amado, será 
apresentada hoje e ama-
nhã, às 20 horas. Os in-
gressos são vendidos ao 
preço de R$ 10,00 e R$ 
5,00. Moradores do bairro 
do Roger pagam R$ 2,00 
mediante apresentação de 
comprovante de residên-
cia. Na quinta e na sexta, o 
grupo potiguar O Pessoal 
do Tarará, apresentou duas 
montagens: Aurora Boreal 
seguido de Sem Palavras, 
iniciando a programação 
deste mês.

Baseado no romance 
A Morte e a Morte de Quin-
cas Berro Dágua, de Jorge 
Amado, o espetáculo ex-
plora a desigualdade social 
entre a burguesia amante 
das aparências e o univer-
so dos desvalidos, bêba-
dos, prostitutas e jogado-
res, sujeitos sociais postos 
à margem da sociedade.

O grupo Os fodidário 
conta com uma trajetória 
de mais de quatro anos de 
pesquisa contínua na arte 
do fazer teatral. Formado 
em 2008, a partir do cur-
so de Especialização em 
Representação Teatral da 
Universidade Federal da 
Paraíba, o grupo se desta-
cou na cena regional com 
seu primeiro espetáculo: 
A Farsa do Poder, adap-
tação da comédia homô-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Rogério Câmara Hetmanek lança 
livro hoje na sede da PBTur

O livro O Senhor do Tempo, do escritor e filósofo 
Rogério Câmara Hetmanek, vai ser lançado hoje em João 
Pessoa, às 19h30, no auditório da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), localizada no Centro Turístico de 
Tambaú. A obra traz uma foto da capital paraibana, feita 
por ocasião da visita do autor à cidade. A PBTur apoia 
o lançamento através da divulgação junto aos meios de 
comunicação do Estado. O Senhor do Tempo é uma obra 
que pretende, a partir de uma consciência planetária, 
promover uma reflexão sobre temas que dizem respeito 
à conquista do ideal humano de felicidade, perfeita-
mente possível pela concretização da verdade.

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

O grupo Oitavas no 
Choro é atração do Saba-
dinho Bom. A apresen-
tação começa às 12h, na 
Praça Rio Branco. O grupo 
foi fundado em 2009 por 
amigos músicos para 
diversificar o cenário ar-
tístico da cidade com um 
gênero genuíno brasileiro. 
O grupo é formado por 
Cornélio Santana (flauta 
transversal), Manoel Linha-
res (violão e cavaquinho), 
João Maria (violão de sete 
cordas), Edônio Alves 
(pandeiro) e Maryson 
Guga Borges (violão de 
seis cordas).

Oitavas do choro
é a atração do
Sabadinho Bom

O hip hop é atração 
de hoje e de amanhã no 
Teatro de Arena do Es-
paço Cultural com muita 
dança, música, artes vi-
suais e criatividade. Hoje 
e amanhã acontece o 
“Sem Correria... pra Dan-
çar...”, evento promovido 
pelo projeto Cultura de 
Acesso, realizado pela 
Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc). 
Dezessete atrações pas-
sarão pelo Arena das 17h 
às 20h, nos dois dias de 
evento. A entrada é gra-
tuita.

Hip hop agita o 
Teatro de Arena no 
fim de semana

Mídias em destaque

Drops & notas

nima do dramaturgo nor-
te-rio-grandense Rancine 
Santos.

No início de 2011, o 
grupo encarou o desafio de 
montar um espetáculo ba-
seado no romance A Morte 
e A Morte de Quincas Berro 
Dágua. No ano de centená-
rio do Jorge Amado, Osfo-
didário estreou o Quincas, 
no Teatro Piollin.

Com as montagens 
de A Farsa do Poder e de 
Quincas, o Grupo de Teatro 
Osfodidário consolidou-se 
na cena teatral paraiba-
na e definiu-se como um 
coletivo que tem seu foco 
voltado ao trabalho do 
ator, visto como um cria-
dor não apenas na arte de 

Li no site do Estadão, em matéria assinada por Antonio Pita, 
que, entre 2009 e 2010, a taxa de morte com jovens de 12 aos 18 
anos de idade, no Brasil, aumentou em 14%. O pior: essa eleva-
ção da mortalidade de jovens é causada pela violência, principal-
mente por homicídios, com índice que alcança os 45%. Sua fonte 
de informação é o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), 
apresentado dia 13 desta semana, pelo Laboratório de Análise da 
Violência (LAV) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Essa taxa é a maior desde o início da pesquisa, há cinco anos!

Realizada em mais de 280 municípios com mais de 100 mil 
habitantes, a pesquisa revelou outro dado ainda mais preocupan-
te para nós do Nordeste, porque é aqui em nossa região que foi 
registrado o maior crescimento na taxa, que se elevou, entre 2005 
(quando foi realizada a primeira pesquisa) e 2010, cerca de 60%!

Convém lembrar que, em fevereiro do ano passado, estudo 
divulgado pelo Ministério da Justiça revelava que o homicídio já 
era a principal causa de morte dos jovens entre 15 e 24 anos no 
Brasil, atingindo o índice de 39,7%. Isso levou o sociólogo Julio Ja-
cobo Waiselfisz, coordenador do estudo, a admitir que a situação 
no Brasil é “epidêmica”, afirmando: “A taxa de homicídios entre 
jovens está três vezes acima da média internacional”.  

Em sentido inverso, este primeiro estudo comprovara que a 
taxa de mortalidade da população brasileira caíra de 633 em 100 
mil habitantes, em 1980, para 568, em 2004. Mas as epidemias e 
doenças infecciosas, que há cinco décadas eram as principais cau-
sas de morte dos jovens, foram gradativamente substituídas por 
“causas externas”, tais como acidentes de trânsito e homicídios, 
além do elevado número de suicídios, que aumentou 22,6%, no 
período de 1998 a 2008.

Essa situação se agrava mais ainda, considerando que a 
mortalidade infantil vem se reduzindo rapidamente no país, prin-
cipalmente nas áreas e regiões onde os níveis eram mais eleva-
dos. Lamentavelmente, a mortalidade de jovens atinge, com mais 
intensidade, um segmento populacional que está em plena fase 
produtiva e é sobrevivente, justamente, de um período onde as 
taxas de mortalidade infantil eram extremamente elevadas. Isso 
resulta em custos sociais altíssimos, pois, poucos anos depois, a 
morte prematura dos jovens anula os investimentos realizados 
durante a infância.

Naquela primeira constatação desse quadro desolador em 
que a juventude protagoniza uma já aparente irreversível tragé-
dia social, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmava: 
“Uma questão grave é a questão do desarmamento. O Ministério 
da Justiça vai retomar as políticas de desarmamento. Espero con-
tar com o apoio da sociedade, pois esse é um desafio importante”. 

E haja campanhas, haja desarmamento... Da banda boa da 
sociedade, que fica desprotegida, à mercê da banda podre, da 
bandidagem, que cada vez mais e eficientemente se fortalece, 
equipando-se não apenas com armamentos pesados; mais do que 
isso, instrumentalizando sua defesa, patrocinando suas represen-
tações nas mais diversas esferas do poder constituído. É o que a 
mídia tem denunciado. E a nossa juventude vai dizendo adeus, 
para sempre. Para sempre? Até quando?

Quincas, montagem do grupo paraibano Osfodidário, explora a desigualdade social

FOTOS: Divulgação

representar, mas sim em 
todos os elementos que 
compõem a pluralidade da 
criação cênica: dramatur-
gia, encenação, cenário, fi-
gurinos, dentre tantos.

Em sua pesquisa o 
grupo volta-se para ques-
tões sociais utilizando-se 
da comicidade como cami-
nho crítico. No caso de A 
Farsa do Poder, expõem-se 
os desmandos políticos e 
a corrupção das autorida-
des em detrimento das ca-
madas mais populares da 
sociedade, já em Quincas 
explora-se a desigualdade 
social entre a burguesia 
amante das aparências e 
o universo dos desvalidos, 
bêbados, prostitutas e jo-

gadores, sujeitos sociais 
postos à margem da socie-
dade.

A programação do pro-
jeto Teatro Piollin será bem 
extensa no mês de janeiro, 
já que serão realizadas 12 
apresentações, de seis es-
petáculos diferentes,  en-
volvendo cinco grupos dos 
estados da Paraíba, Per-
nambuco e Ceará.

A primeira etapa do 
projeto em 2013 tem iní-
cio dia 10 de janeiro com 
a participação dos grupos 
Alfenim-PB e Máquina-CE. 
Nas semanas seguintes o 
projeto recebe o Grupo 
Bigorna-PB, Magiluth-PE, 
Agitanda Gang-PB e Cia 
Oxente-PB.

Em cartaz

A Saga
Crepúsculo
Amanhecer
Parte 2

Cena do longa-metragem que encerra a saga dos vampiros

Após um parto quase fa-
tal, Bella é finalmente trans-
formada por Edward e se tor-
na imortal. O bebê, que é uma 
menina chamada Renesmee, 
irá desencadear uma série de 
acontecimentos, encaminhan-
do tudo para uma sangrenta 
batalha.

O HOBBIT: UMA JORNADA INESPERADA (The Hobbit: 
An Unexpected Jouney, EUA, NZL, 2012). Gênero: 
Aventura. Duração: 169 min. Classificação: 
12 anos. Dublado e legendado. Direção: Peter 
Jackson, com Martin Freeman, Richard Armitage, 
Ian McKellen. Bilbo Bolseiro vive uma vida pacata 
no condado, como a maioria dos hobbits. Um 
dia, aparece em sua porta o mago Gandalf, o 
cinzento, que lhe promete uma aventura como 
nunca antes vista. Na companhia de vários anões, 
Bilbo e Gandalf iniciam sua jornada inesperada 
pela Terra Média. Eles têm por objetivo libertar 
o reino de Erebor, conquistado há tempos pelo 
dragão Smaug e que antes pertencia aos anões. 
No meio do caminho encontram elfos, trolls e, 
é claro, a criatura Gollum e seu precioso anel. 
CinEspaço 3/3D: 14h, 17h15 e 20h30. Manaíra 
3: 14h, 17h30 e 21h. Manaíra 4: 13h, 16h30 e 
20h. Manaíra 5: 11h30, 14h40, 18h15 e 21h50. 
Manaíra 6/3D: 12h, 15h30, 19h e 22h20. Tambiá 
2: 13h50, 17h10 e 20h30. Tambiá 6/3D: 14h10, 
17h30 e 20h50.

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 8: 19h45 e 21h40.

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. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 90 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Marcelo Gomes, Hermila Guedes, João 
Miguel, Renata Roberta, W. J. Solha. Verônica, 
recém-formada em Medicina, nascida e criada 
no Recife, atravessa um momento crucial em sua 
vida. Um momento pleno de incertezas: sobre sua 
escolha profissional, sobre seus laços afetivos, 
sobre sua capacidade de lidar com a vida nova 
que se aponta daqui para frente. CinEspaço 1: 
15h, 17h, 19h e 21h.

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 2: 12h30, 14h30, 17h, 19h15 
e 21h30. Manaíra 7: 23h30. 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 som-
bras eternas. Manaíra 7: 13h10, 15h45, 18h e 
20h15. Manaíra 8: 12h40, 15h e 17h15. Tambiá 
1: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20.

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 
menina chamada Renesmee, irá desencadear 
uma série de acontecimentos, encaminhando 
tudo para uma sangrenta batalha. CinEspaço 4: 
14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 1: 13h30, 
16h, 18h30 e 21h15. Tambiá 5: 14h, 16h20, 
18h35 e 20h50.
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Música

Tributo ao disco quarentão

O disco Transa, de Caeta-
no Veloso, completou 
40 anos. E a BandaUns, 
de João Pessoa, vai fa-
zer uma homenagem 
nada convencional ao 
LP,  hoje,  às 21h,  na 
Usina Cultural Ener-

gisa, na Sala Vladimir Carvalho, a 
apresentação custa R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia).

Num tributo ao disco quarentão 
Transa, os corajosos meninos fizeram 
uma releitura das sete músicas do CD, 
bastante conhecido pelos seus violões 
e percussão, com poucas intervenções 
elétricas. Contrariando toda a sono-
ridade acústica do disco, no show de 
hoje a BandaUns adota uma postura 
de banda com tudo o que tem direito: 
baixo, bateria, voz e duas guitarras 
bem equipadas de pedais, abrindo a 
cabeça de quem nunca imaginou o CD 
de outra forma e trazendo para João 
Pessoa um Transa não menos envol-
vente, e até dançante.

A BandaUns surgiu a partir de 
encontros periódicos entre um gru-
po de amigos. O vocalista Gustavo 
Limeira contou como foi o processo. 
“Existia um grupo maior, de cerca de 
8 a 10 pessoas, e a gente estava sem-
pre junto produzindo e inventando 
coisas relacionadas a teatro, música 
e literatura. Desse grupo nasceram 
algumas incidências, e a banda uns 
foi uma delas, surgindo em 2010. No 
princípio a gente não tocava só Cae-
tano, mas ele é um gosto em comum 
que a gente tem”.

Além do Transa completar 40 anos 
em 2012, Caetano Veloso fez 70 anos. 
E é daí que surge a ideia da homena-
gem ao disco. “O ano de 2012 é bem 
simbólico, porque Caetano completa, 
70 anos e o Transa completa 40 de 
lançamento. A ideia de montar o espe-
táculo Transa surgiu a partir de uma 
série de homenagens que acontece-
ram ao longo do ano no Brasil inteiro”, 
explica Gustavo.

Ernani Sá, um dos guitarristas da 

 

Hoje no Terraço Brasil, os pesso-
enses terão uma boa música para em-
balar a paisagem das ondas da praia. 
A cantora Meire Lima apresenta o seu 
novo show, Sertão Beirando o Mar a 
partir das 20h, com participações de 
Bebé de Natércio e Poeta Nascimento.

A artista esteve recetemente em 
Fortaleza (CE) e Itaporanga realizando 
shows. Atualmente está terminando 
seu CD.

Meire Lima é natural de Ita-
baiana, estudou canto popular e é 
defensora da música nordestina. 
É uma importante intérprete da 
música paraibana e detém todo um 
estilo que se definiu ao longo de 

BandaUns faz show hoje à noite para comemorar 
as quatro décadas do LP Transa, de Caetano Veloso
Cairé Andrade
Especial para A União

FOTO: Divulgação

banda, diz que quem lhe apresentou 
o artista baiano foi Gustavo. “Quem 
era mais familiarizado com Caetano 
sempre foi Gustavo, e ele que fazia a 
cabeça da gente. Comecei a escutar 
quando ele me falou do CD “Cê”, e 
depois disso ele se tornou uma das 
minhas principais referências”, lem-
bra Ernani.

Já Gustavo explica como conheceu 
a música de Caetano: “Ele é uma das 
referências musicais que eu tenho 
desde criança por conta da minha 
mãe”. Já sobre a escolha do nome da 
banda, ele conta: “O nome, além de 
fazer referência a um álbum de Cae-
tano da década de 80, a gente decidiu 
usá-lo, porque como se trata de um 
artigo indefinido, ele confere à banda 
uma liberdade interessante”.

As versões para as músicas foram 

criadas de forma espontânea, a partir 
de improvisações, com a participação 
de todos do grupo. Ernani completa: 
“A gente não tinha nada preparado na 
cabeça, mas decidimos: ‘Vamos fazer, 
independente de como saia’. Alguém 
fazia o ritmo e a partir daí fomos 
criando tudo em cima de improvisa-
ções, todo mundo foi colocando um 
pouco de si até construir os arranjos 
finais”.

Segundo Ernani, para o show de 
hoje “está tudo bem planejado e bem 
produzido”. E conclui: “A gente adap-
tou bastante as músicas, e às vezes a 
gente até pensa que muitas pessoas 
estão indo ao show pensando que a 
gente vai fazer os arranjos bem pa-
recidos. Os instrumentos que a gente 
tem à disposição são totalmente dife-
rentes do que os que o disco tem, mas 

a gente domina bem os instrumentos 
e em todas as músicas tem a cara da 
BandaUns”. 

Além de Gustavo Limeira nos vo-
cais e Ernani Sá na guitarra, a banda 
também conta com Hugo Nascimento 
(guitarra), Lue Maia (bateria) e Ema-
nuel Rudá (baixo).

O Transa, contrastando com par-
te das letras em inglês, traz ritmos 
e sons que não poderiam ser mais 
brasileiros. Depois do retorno da ca-
pital inglesa, onde ficou exilado por 
dois anos e meio, Caetano compõe e 
interpreta canções que só reforçam a sua 
nacionalidade. O disco foi gravado de forma 
espontânea e com grandes nomes da músi-
ca, como o músico Ralph Mace, responsável 
pelo teclado de ‘The man who sold the 
world’ (um dos maiores clássicos de 
David Bowie), que produziu a obra. 

sua carreira, tornando-a inconfundível.
Dentro da música regional, Meire 

Lima procura valorizar os ritmos regio-
nais e interpreta xote, baião, xaxado e 
toadas, além de outros ritmos do cancio-
neiro nordestino. Como intérprete, teve 
participações em CDs de compositores 
diversos como: Vital Farias, Daudeth 
Bandeira, Bebé de Natércio, Marcos Maia 
além de outros.

Já apresentou músicas em vários 
festivais importantes, como o do Sesc, na 
sua edição de 2004. Meire Lima também 
realizou muitos shows em João Pessoa, 
como a abertura do São João deste ano. 
Também foi jurada do ‘Festival Mulheres 
Cantam Mulheres’, que ocorreu na capital.

A BandaUns vai fazer uma releitura de um dos álbuns mais importantes da carreira do cantor e compositor Caetano Veloso

A paraibana Meire Lima mostra algumas canções que estarão no seu primeiro CD

FOTOS: Divulgação



Direitos civis
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de dezembro de 2012

Campina Grande realiza a primeira marcha LGBT hoje

Mais de 500 pessoas devem 
participar hoje da I Marcha LGBT 
pelas principais avenidas do Centro 
de Campina Grande (a 118 quilô-
metros de João Pessoa). O even-
to tem o objetivo de despertar a 
consciência política da sociedade 
no que se refere a questão dos di-
reitos civis das minorias e será um 
manifesto de reivindicações por 
igualdade, respeito e dignidade. E, 
ainda, contra a violência homofóbi-
ca, lesbofóbica ou transfóbica, que 
nos últimos anos tem se alastrado 
pelo país.

A manifestação é aberta a toda 
a população de Campina Grande e 
de outras cidades paraibanas, não 
se restringindo somente às pessoas 
que vão participar do ato público.

Campina Grande já vem se-
diando, durante essa semana, uma 
série de eventos organizados pelo 
Fórum LGBT-PB e pela Arcide (Ação 
pelo Respeito à Cidadania e Diver-
sidade), a exemplo de mesas- re-
dondas e uma Oficina de Cartazes, 
culminando no grande evento que 
hoje ocorre, como a I Marcha LGBT 
de Campina Grande.

 
Homenagem póstuma
A passeata terá início, às 9h no 

Parque do Povo, com trajeto que 
se estenderá até a Praça Clemen-
tino Procópio. No percurso haverá 
uma parada no cruzamento entre 
as Ruas Índios Cariris e Presidente 
João Pessoa, para a realização de 
uma homenagem póstuma a Inete 
- travesti brutalmente assassinada 
no lugar, em 15 de abril de 2011 - e 
a todas as pessoas que sofrem vio-
lência homofóbica, lesbofóbica ou 
transfóbica na cidade.

A Marcha contará ainda com a 
participação do grupo de percus-
são MaracaGrande, durante todo o 
trajeto, e apresentações na Praça 
Clementino Procópio, do DJ Jimmy 
Pirata e das Drag Queens Rhillary 
Watson e Graziella Dpack, além de 
outros artistas locais.

Em antecipação ao evento prin-
cipal, foi realizada no último dia 12, 
às 14h, no Centro de Arte e Cultura 
da UEPB (por trás da Integração), a 
mesa redonda “Movimento LGBT: 
direitos iguais e respeito às dife-
renças”, na qual foram discutidos 
assuntos pertinentes ao tema esco-
lhido para a I Marcha LGBT de Cam-
pina Grande.

 No mesmo dia e local, às 16h, 
foi promovida uma Oficina na qual 
os participantes receberão dicas 
e orientações sobre a elaboração 
de seus cartazes para a Marcha, e 
como confeccioná-los em conjunto 
com os demais.

 Eventuais dúvidas sobre a I 
Marcha LGBT de Campina Gran-
de poderão ser sanadas na pá-
gina do evento no Facebook 
(https://www.facebook.com/
events/395451920534479/?fre-
f=ts) ou através do e-mail marchal-
gbtcg@hotmail.com.
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Maioria das mulheres leva 
rotina exaustiva com afazeres 
domésticos e trabalho 

Brasília – As organiza-
ções não governamentais 
(ONG) consideram tímidos 
os compromissos assumidos 
pelo Brasil no documento 
preliminar que foi apre-
sentado pela delegação do 
país, em 20 de novembro, 
no Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Uni-
das (CDH), em Genebra, na 
Suíça. Para as entidades, a 
ausência de citações sobre 
tratamento de HIV/Aids e 
crimes homofóbicos é um 
aspecto preocupante.

A coordenadora do Ob-
servatório de Sexualidade 
e Política, Sônia Corrêa, e a 
diretora da ONG Conectas, 
Camila Asano, disseram à 
Agência Brasil que, em no-
vembro, representantes de 
40 organizações não gover-
namentais encaminharam a 
autoridades brasileiras su-
gestões sobre os temas das 
recomendações. Mas pouco 
foi incorporado ao docu-
mento preliminar que, na 
avaliação delas, apresenta 
pequenos avanços.

“A impressão é que 
o Brasil está deixando de 
aproveitar o momento e 
deixando passar a oportu-
nidade para avançar em 
vários aspectos fundamen-
tais”, disse a diretora da 
ONG Conectas que acompa-
nha as discussões na Suíça.

Para Camila Asano, cha-
ma a atenção o fato de o 
Brasil considerar suficiente 
apenas o reconhecimento 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) da união civil para 
pessoas do mesmo sexo. “O 
ideal seria garantir mais 
mecanismos para as uniões 
entre pessoas do mesmo 
sexo”, defendeu.

Das 170 recomenda-
ções feitas por 78 delega-
ções estrangeiras, as auto-
ridades brasileiras indicam, 
no documento preliminar, 
que aceitarão 159, rejeita-
rão apenas uma e seguirão 
parcialmente dez. As reco-
mendações são divididas 
em dois blocos: o sistema 
prisional brasileiro e a rea-
lização de grandes eventos, 
como a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016. As sugestões en-
volvem questões relativas 
às prisões brasileiras, como 
superlotação e torturas, a 
desmilitarização da polícia 
e a violação de direitos dos 
indígenas, além de ques-
tões de gênero, como a le-
galização da união entre 
pessoas do mesmo sexo.

Para Sônia, o documen-
to apresenta lacunas ao 
não mencionar o problema 
da discriminação de pessoas 
com HIV como a obrigato-
riedade da apresentação de 
exame para comprovar que 
não está doente, como exi-
gido pelas Forças Armadas. 
“Para nós, isso é grave”, 
destacou.

ONG critica 
compromisso
Renata Giraldi 
da Agência Brasil

No sentido de combater a in-
tolerância, os preconceitos e os 
crimes homofobicos no Estado, a 
Secretaria do Estado da Mulher e 
da  Diversidade Humana – SEMDH 
-criada no ano de 2010, pelo gover-
no Ricardo Coutinho, vem apoiando 
todas as manifestações anti-homo-
fofóbicas no Estado, nesses últimos 
dois anos.

 Segundo a secretária executiva 
da pasta, Gilberta Soares, recente-
mente, a secretaria formou através 
de curso específico sobre os Direi-
tos Humanos LGBT, mais de 100 
policiais civis e militares, para que 
toda a comunidade tenha suporte 
suficiente para defender a cidada-
nia e os direitos LGBT.  

Conforme esclarece a secretá-
ria executiva da Mulher e da Diver-
sidade, diversas reuniões também 
foram feitas para criação e articu-
lação da Rede de Proteção dos Di-
reitos de LGBT nos municípios de 
Sapé, Catolé do Rocha e Itabaiana 
e nos Centros de Referência Espe-
cializados em Assistência Social 
- CREAS, Secretarias de Governos 
Municipais, Conselhos Tutelares e 
Regionais de Saúde. 

A Secretaria da Mulher e da 
Diversidade também promoveu a 
criação e a manutenção do Centro 
de Referência dos Direitos Huma-
nos de LGBT - ESPAÇO LGBT – com 
atendimentos jurídicos e psicosso-
ciais nas cidades de Sapé, Catolé do 
Rocha e Itabaiana e vem apoiando 
todos os eventos do Movimento 
LGBT na Paraíba a exemplo da Pri-
meira Marcha LGBT que acontece 
neste sábado em Campina Grande. 

Cidadania
De acordo com Gilberta, um 

dos objetivos do curso para poli-
ciais foi prepará-los para conhecer 
e defender a cidadania e os direitos 
da comunidade LGBT em situação 
de vulnerabilidade. “Afinal, a polí-
cia é o primeiro agente público que 
deve garantir os direitos da popula-
ção na rua, a exemplo da Polícia Ci-
dadã. Por isso, foi muito debatido o 
tema da abordagem policial, como 
ela deve ser feita de forma huma-
nizada, especialmente, quando se 
trata de travestis e transexuais”, in-
formou.

A gerente de Direitos Sexuais e 
de LGBT, Roberta Schultz disse que, 

ao longo do ano, ocorreram diver-
sas outras atividades, a exemplo da 
elaboração do Plano Estadual de 
Políticas Públicas para LGBT com 
participação de secretarias do Go-
verno Estadual, Atividade Alusiva 
ao Dia da Visibilidade Lésbica, além 
de reuniões da Rede de Proteção 
para LGBT e  Mostra de Cinema 
LGBT, incluindo a produção parai-
bana

Ela disse ainda que os movi-
mentos, como as paradas gays, aju-
dam a fortalecer a categoria, uma 
vez que elas mudaram  de nomen-
claturas para politizar e viabilizar 
principalmente as lésbicas, traves-
tis e transexuais. “Dessa forma cha-
ma-se Parada pela Cidadania LGBT 
que contempla inclusive os héteros 
que apoiam os direitos LGBT, para 
que a luta hoje seja de todos. 

Roberta Schultz enfatizou que 
as paradas são momentos que a 
comunidade LGBT priorizou para 
reivindicar seus direitos civis e po-
líticos e promover a visibilidade 
da comunidade, se utilizando da 
alegria, da irreverência e da festa 
como estratégia política de visibili-
dade LGBT. 

Semdh apoia as ações anti-homofóbicas

Brasília – O serviço Disque 
Direitos Humanos (Disque 100) 
recebeu 856 denúncias de casos 
de homofobia no Brasil entre 
janeiro e setembro deste ano. 
De acordo com a Secretaria de 
Direitos Humanos (SDH), as liga-
ções totalizaram 2.432 violações 
aos direitos dos homossexuais, 
como violência e atendimen-
to inadequado em delegacias, 
entre outros. O Estado de São 
Paulo lidera o ranking com 134 
telefonemas sobre homofobia, 
seguido pela Bahia e por Minas 
Gerais, ambos com 71, e pelo 
Piauí, com 61.

Para a ministra da SDH, Ma-
ria do Rosário, o número é ex-
pressivo, já que a opção que tra-
ta especificamente de denúncias 
de homofobia foi implantada 
há menos de um ano. Durante 
reunião com representantes de 
secretarias de Segurança Públi-
ca, ela disse que o governo quer 
definir, junto com os estados, 

um termo de cooperação para 
o enfrentamento à homofobia. 
“A intenção da SDH e do Minis-
tério da Justiça é que todas as 
secretarias tenham um trabalho 
concreto de defesa e de atendi-
mento adequado dos homosse-
xuais nas delegacias e em todas 
as estruturas policiais”, explicou. 
“Consideramos que quem não 
atende bem uma pessoa por ela 
ser homossexual também está 
praticando um ato indevido”, 
completou.

Ações conjuntas
A estratégia da pasta é assi-

nar, com os representantes das 
secretarias, um protocolo de 
ações conjuntas no combate à 
homofobia para que isso seja dis-
cutido nas conferências prepara-
tórias estaduais. Maria do Rosá-
rio lembrou que, entre os dias 15 
e 18 de dezembro, foi realizada 
em Brasília a 2ª Conferência Na-
cional Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT). A 
delegada titular de Crimes Ra-
ciais e de Delitos de Intolerância 

de São Paulo, Margarette Barre-
to, ressaltou que o país parece 
viver uma explosão de crimes 
homofóbicos, mas que, na reali-
dade, o cenário passou de uma 
subnotificação dos casos para o 
recebimento efetivo de denún-
cias. Segundo ela, o Governo 
Federal deve auxiliar os estados 
em ações de inteligência, como 
o mapeamento por meio de câ-
meras dos locais onde há maior 
concentração desse tipo de ocor-
rência.

“A gente precisa fomentar 
essa discussão para que haja a 
desconstrução do preconceito. A 
gente trabalha com a repressão, 
mas a maior ferramenta de pre-
venção de crimes homofóbicos é 
a educação”, disse. A represen-
tante da Secretaria de Seguran-
ça Pública da Bahia, Isabel Alice 
de Jesus, disse que um dos agra-
vantes do cenário de crimes ho-
mofóbicos no Estado é o grande 
fluxo de turistas. Por essa razão, 
a Bahia publicou um manual de 
orientação para homossexuais 
que visitam o Estado.

856 denúncias de homofobia em 9 meses
Paula Laboissière 
da Agência Brasil

Manifestação, que 
vai começar às 9h no 
Parque do Povo, visa 
conscientizar a 
sociedade sobre 
os direitos civis e 
a luta das minorias 
contra a violência



Saúde

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de dezembro de 2012

O Hemocentro da Pa-
raíba participa hoje do mo-
vimento Doe Sangue Brasil 
2012 que é realizado si-
multaneamente em várias 
cidades brasileiras. O prin-
cipal objetivo dessa ação é 
estimular as pessoas  a se 
tornarem doadoras de san-
gue, como também de me-
dula óssea e com isso dar 
um presentão de Natal para 
muita gente que necessita 
desses órgãos, no momen-
to.  Neste ano o tema da 
campanha será “Seja super 
herói - faça a sua campanha 
pela vida”.

Em João Pessoa, as 
ações acontecerão simulta-
neamente na sede do Hemo-
centro da Paraíba, situado 
na Avenida Dom Pedro II,  e 
na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, localizada no Bair-
ro de Miramar, onde estará 
acontecendo uma coleta 
externa de sangue.

 No Busto de Taman-
daré, na Praia de Tambaú, 
também acontecerá um 
trabalho de divulgação, 
mobilização e de conscien-
tização das pessoas por 
meio de panfletagens,  tudo 
feito de forma voluntária e 
com a esperança de fazer a 
diferença em benefício da-
queles que tanto precisam.  

“Será formado um gru-
po de pessoas que se pron-
tificarem a doar. A van do 
Hemocentro, dentro do 
Programa Caravana Soli-
dária, irá buscá-las para 
fazerem a doação e depois 
levá-las de volta”, explicou 
Divane Cabral, chefe do Nú-
cleo de Ações Estratégicas 
do Hemocentro.

 
Voluntarismo
A diretora-geral do He-

mocentro, Sandra Sobreira, 
explicou que o  Doe San-
gue Brasil é um movimento  
criado por voluntários que 
fazem parte  das rede sso-
ciais  e incentivadores da 
doação  de sangue e medu-
la óssea. A ideia desta ação 
é alcançar pessoas de vá-
rias partes do Brasil e, con-
sequentemente, aumentar 
o número de doadores de 
sangue. “O Hemocentro ja-
mais poderia deixar de par-
ticipar de um evento como 
esse  de grande relevância 
social e com um  foco vol-
tado para solidariedade e 
para salvar vidas”, desta-
cou Sandra Sobreira.

“Convidamos a todos 
para participar desse mo-
vimento e dar um presen-
tão de Natal para muita 
gente. Queremos a união 
de todos para promover 
uma ação do bem feita por 
brasileiros, voluntários de-
dicando um pouco do seu 
tempo para ajudar  e mobi-
lizar as pessoas em benefí-
cio dos que precisam conti-
nuar vivendo”, disse Sandra 
Sobreira ao destacar que as 
pessoas podem participar  
do movimento cadastran-
do-se no site  www.doesan-
guebr.com.br, criando um 
evento no facebook para 
convidar os amigos, divul-
gar no twiter, por  email-s e 
usar todas as redes sociais.

Hemocentro faz campanha hoje
Doe Sangue BraSil 2012

imposto do telefone 
chegou a r$ 45 bi

Populações de 
tartarugas crescem

México transfere 
presos para o Brasil

Brasília – Os consumidores 
pagaram, nos nove primeiros meses 
do ano, R$ 45 bilhões em tributos 
embutidos nas contas de telefonia, 
montante 5,6%¨superior ao registra-
do no mesmo período do ano passado. 
Isso significa R$ 6,9 milhões em impos-
tos por hora. O levantamento foi divul-
gado ontem pela Associação Brasileira 
de Telecomunicações (Telebrasil).

Esses tributos impactam di-
retamente o preço dos serviços. De 
acordo com a entidade, os impostos e 
contribuições elevaram as tarifas em 
46% em 2012. Para cada R$ 100 de 
serviço prestado, o cidadão pagou R$ 
146 em média.

O tributo que mais contribuiu 
para a carga tributária das contas de 
telefonia foi o Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
de responsabilidade dos estados, cujo 
pagamento somou R$ 25 bilhões de 
janeiro a setembro.

 Segundo a Telebrasil, a arrec-
adação desse tributo cresceu o dobro 
da expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro desde a privatização 
das telecomunicações, em 1998. Por 
causa da variação da alíquota do ICMS 
entre os estados, o valor pago às com-
panhias é mais alto. 

Brasília – Espécie que estava 
ameaçada de extinção, as desovas de 
tartarugas-oliva nas praias de Sergipe 
aumentou de 100 para 2 mil nos últi-
mos 30 anos. De acordo com levanta-
mento do Projeto Tamar, responsável 
pela conservação das cinco espécies 
de tartarugas marinhas existentes 
na costa brasileira, nos últimos cinco 
anos, todas elas mostraram recuper-
ação dos ciclos reprodutivos.

“Quando chegamos, as popu-
lações estavam diminuindo. Agora a 
reprodução está aumentando. Hoje, 
algumas espécies têm 20 vezes mais 
tartarugas do que quando chegamos. 
Podemos ver isso pelo número de ninhos 
que têm nas praias”, disse Guy Marco-
valdi, coordenador nacional do Tamar. 
Marcovaldi não exita em afirmar que os 
números refletem a atuação das equi-
pes do projeto que completa 33 anos. 
Mas, segundo o próprio pesquisador, as 
ameaças às espécies de tartarugas no 
país não cessaram. Há três décadas, o 
risco era a matança direta dos ovos e dos 
animais. Atualmente, além dessa prática 
- que parecia extinta, mas está sendo 
retomada em algumas regiões, como 
no litoral norte do Ceará - biólogos e 
técnicos têm observado outras ameaças 
provocadas pela ocupação do litoral.

Brasília - Os brasileiros Fran-
cisnar de Assis Ramos e Romualdo 
Ferreira da Silva, presos no México por 
tráfico internacional de drogas, serão 
transferidos para o Brasil e cumprirão 
o restante da pena no país. A trans-
ferência é avaliada com medida de 
ressocialização, porque aqui poderão 
receber visita de parentes dentro de 
seu ambiente social. 

Francisnar Ramos está preso no 
México há dez anos, cumprindo pena 
de 13 anos e nove meses. Ele será 
transferido no dia 20 de dezembro 
para uma penitenciária brasileira, 
que, por questões de segurança, não 
será divulgada. Romualdo Silva foi 
condenado em 2003 à mesma pena 
e será trazido ao Brasil em data a ser 
marcada. No primeiro semestre deste 
ano, ocorreu 11 transferências ativas 
- brasileiros condenados no exterior 
- e nove transferências passivas de 
estrangeiros presos no Brasil.

Movimento visa estimular 
as doações e é realizado 
em várias cidades do país
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Brasília –  Represen-
tantes da Aliança de 
Controle do Tabagismo 
(ACT) e da Sociedade 
Brasileira de Oncolo-
gia Clínica distribuíram 
pizzas ontem a funcio-
nários do Ministério da 
Saúde em protesto con-
tra a falta de regula-
mentação da chamada 
Lei Antifumo, que com-
pleta um ano hoje.

Sancionada em 15 
de dezembro de 2011 
pela presidente Dilma 
Rousseff, a lei proíbe 
o fumo em locais cole-
tivos fechados privados 
ou públicos e os fumó-
dromos (áreas reser-
vadas a fumantes). A 
regulamentação serve 
para definir, por exem-
plo, penalidades em 
caso de desrespeito à 
lei.

Atualmente, legis-
lações estaduais impe-

dem o fumo em locais 
fechados em Rondô-
nia, São Paulo, no Rio 
de Janeiro, Amazonas, 
em Roraima, na Paraí-
ba e no Paraná. Os fu-
módromos ainda são 
permitidos em Alagoas, 
na Bahia, no Ceará, Es-
pírito Santo, em Goiás, 
no Maranhão, em Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Per-
nambuco, no Pará, Rio 
Grande do Sul, em San-
ta Catarina, Sergipe, no 
Tocantins e no Distrito 
Federal. Acre, Piauí e 
Rio Grande do Norte 
têm projetos de lei para 
a criação de ambientes 
livres de tabaco que 
tramitam desde 2009.

“A ideia dessa ma-
nifestação, além de 
marcar um ano sem a 
regulamentação da Lei 
Federal Antifumo, é 
mostrar para o governo 
que ele não pode ceder 
a pressões do setor liga-
do à indústria do taba-

co, que vem buscando 
impedir a adoção de 
conceitos mais fortes, 
que são compromissos 
assumidos internacio-
nalmente pelo gover-
no”, explicou o coor-
denador da Aliança de 
Controle do Tabagismo,  
Guilherme de Almeida.

leis em vigor
Para ele, experiên-

cias registradas em São 
Paulo, no Rio de Janei-
ro e no Paraná demons-
tram o sucesso da lei. 
Dados da ACT mostram 
que o índice de cumpri-
mento das normas nes-
ses estados é superior a 
99%, enquanto o apoio 
entre os próprios fu-
mantes é acima de 80%.

“O Governo Fede-
ral está atrasado, está 
demorando em levar 
adiante uma regula-
mentação que é simples 
e que já está consolida-
da em alguns estados. 
Ele precisa trazer para 

nível federal para evi-
tar que as leis estaduais 
que vêm sendo questio-
nadas corram risco de 
se perderem.” Já o pre-
sidente da Sociedade 
Brasileira de Oncologia 
Clínica, Anderson Aran-
tes Silvestrini, destacou 
que 30% das mortes 
causadas por câncer es-
tão diretamente ligadas 
ao tabagismo, além de 
uma série de doenças 
como enfizema, infarto 
e embolia.

“A gente vê como 
urgentíssimo que essa 
lei seja regulamenta-
da ainda este ano. Não 
podemos completar 
mais um ano sem a re-
gulamentação”, disse. 
“Já que as pessoas não 
querem regulamentar, 
nada como uma pizza 
para mostrar como as 
coisas acontecem e evo-
luem”, completou.

Silvestrini lembrou 
que o número de taba-
gistas no Brasil caiu de 

32% para 16% nos úl-
timos 15 anos, mas que 
cerca de 20% de ex-ta-
bagistas ainda vão ter 
alguma doença relacio-
nada ao fumo. “E a fu-
maça do tabaco é mais 
danosa até do que a 
que é tragada. Ela tem 
até 50 vezes mais pro-
dutos cancerígenos. O 
fumante passivo vai ter 
uma série de doenças 
decorrentes dessa expo-
sição.”

Procurado pela 
Agência Brasil, o Minis-
tério da Saúde infor-
mou que os represen-
tantes das entidades 
foram recebidos pela 
chefe de gabinete, Elia-
ne Cruz, pois o minis-
tro, Alexandre Padilha, 
está fora da capital fe-
deral. De acordo com 
a assessoria do órgão, 
o ministro irá se reunir 
com os representantes 
para debater o tema. 
Não há data marcada 
para a reunião.

Entidades realizam protestos no DF
lei anTiFuMo SeM regulaMenTaÇÃo

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

O Hemocentro de Cam-
pina Grande, mais membros 
da campanha Doe Sangue 
Brasil (formado pela parceria 
de grupos voluntários Veia 
Social, Doe Sangue PB, Doe 
Sangue RN e Doe Sangue AL) 
e o Centro ProAtivo (Centro 
Pró-Atividade Voluntária de 
Campina Grande) se unem 
hoje para mobilizar a popu-
lação e estimular a doação de 
sangue. 

Trata-se da campanha 
“Seja super-herói - faça a sua 
campanha pela Vida”, cujo ob-
jetivo é manter o estoque de 
sangue em níveis que possam 
atender as demandas hospi-
talares no final do ano.

Para Marilana Abrantes, 
coordenadora do Serviço So-
cial, as parcerias são de ex-
trema importância para cons-
cientizar a população. “No 
final do ano, esse trabalho 
merece mais atenção”, disse a 
assistente social.

Os pré-requisitos para os 
interessados em doar sangue 
são: estar com documento 
oficial com foto, bem de saú-
de, ter entre 18 e 65 anos de 
idade (menores com 16 e 17 

Campina Grande se integra às ações 

O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para a doação de sangue. Idosos com 

até 68 anos e jovens a partir de 16 anos podem doar sangue. Os menores de idade 

podem se tornar voluntários desde que com o consentimento dos pais ou respon-

sáveis legais. Atualmente, a idade permitida é de 18 a 65 anos.

Com a ampliação da idade, o governo espera aumentar das atuais 3,5 milhões para 

4 milhões de doações por ano. De acordo com o ministério, o volume de sangue 

coletado é considerado suficiente, porém a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda volume para a manutenção do estoque – aproximadamente 5,7 milhões 

de bolsas de sangue.

O ministério alterou a faixa etária com base em estudos internacionais e a adesão 

de outros países, como os Estados Unidos. A intenção é passar de 1,9% para 2,1% 

da população até 2012. A recomendação da OMS é que de 1,5% a 3% da população 

doe sangue. Os jovens entre 18 e 29 anos representam 46% dos doadores no Brasil.

Quem quiser doar sangue, deve procurar um hemocentro munido de um documento 

de identidade com foto. O candidato deve apresentar boa saúde e pesar mais de 50 

quilos. No dia da doação, é recomendado não estar em jejum, repouso de seis horas 

na noite anterior, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antecedentes, e evitar 

fumar por duas horas e comer alimentos gordurosos.

Não podem doar pessoas que tiveram hepatite após os 10 anos de idade, grávidas 

ou mulheres em fase de amamentação, usuários de drogas, pessoas expostas a 

doenças transmissíveis pelo sangue (aids, hepatite, sífilis e Doença de Chagas) ou 

que mantiveram relação sexual com diversos parceiros nos últimos doze meses.

SaiBa MaiS

anos podem doar com a au-
torização dos pais ou respon-
sáveis), pesar acima de 50 kg, 
não ter ingerido bebida alco-
ólica no dia anterior e não ter 
tido hepatite após os 10 anos.

A unidade móvel da 

campanha estará na Praça 
da Bandeira das 8h às 12h. 
Normalmente, o atendimento 
no Hemocentro aos sábados 
ocorre das 7h às 12h. Os te-
lefones de contato são 3310-
7130 e 3310-7150.

As viagens e 
férias reduzem 
os estoques 
das instituições 
entre os meses 
de dezembro, 
janeiro e de 
fevereiro

Doação de sangue vai salvar vidas humanas e faixa etária de doadores aumentou de 16 a 68 anos
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Trabalho e afazeres
Maioria das mulheres leva rotina exaustiva

Cidadania

São Paulo – As mulheres brasi-
leiras que trabalham e, ao mesmo 
tempo, precisam cuidar da casa 
consideram o seu cotidiano extre-
mamente cansativo, apontou uma 
pesquisa realizada pela organiza-
ção feminista SOS Corpo e os ins-
titutos Data Popular e Patrícia Gal-
vão. No estudo, 75% da população 
feminina consultada dizem enfren-
tar uma rotina exaustiva, enquanto 
18% não sofrem desse problema e 
7% não sabem afirmar.

De um total de 800 mulheres 
pesquisadas, 98% disseram que, 
além de trabalhar, precisam se de-
dicar à casa. Dessas, 63% recebem 
ajuda, 10% recebem ajuda paga e 
27% estão sozinhas nos afazeres 
domésticos. A participação dos ho-
mens nessas tarefas é baixa, 71% 
das mulheres não contam com ne-
nhum auxílio masculino.

De acordo com Verônica Fer-
reira, mestre em políticas públicas e 
pesquisadora da SOS Corpo, os prin-
cipais objetivos da pesquisa foram 
avaliar como as mulheres brasileiras 
enfrentam a dupla jornada de tra-
balho e subsidiar políticas públicas 
que ofereçam apoio à mulher.

A pesquisa ouviu, entre março e 
abril deste ano, mulheres que traba-
lham fora, com idade entre 18 e 64 
anos, nos estados do Pará, do Ceará, 
de Pernambuco, da Bahia, de Minas 
Gerais, do Rio de Janeiro, de São Pau-
lo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, 
além do Distrito Federal. Uma pesqui-
sa qualitativa também envolveu 80 
mulheres de São Paulo e do Recife, no 
período de junho a julho deste ano.

Falta de tempo
Entre os resultados do levanta-

mento, o que mais chamou a aten-
ção de Verônica foi a preocupação 
das mulheres com a falta de tempo 
para se cuidar. Do total de 68% de 
entrevistadas que reclamaram de 
falta de tempo, 58% queixaram-se 
de não conseguir dedicar momen-
tos a elas mesmas. “Há 20 anos, 
talvez isso não fosse dito, porque 
esse tempo sequer era visto como 
necessário. Era tão natural que a 
mulher existe para cuidar dos ou-
tros, que 58% delas dizendo isso, 
para nós, é um dado relevante”, 
disse. “Como boa parte das profis-
sões da mulher da classe média é 
atendimento ao público, ela precisa 
também investir mais em si mesma. 
Ir mais ao salão, comprar mais rou-
pa, fazer drenagem linfática e tudo 
mais”, acrescentou um dos coorde-
nadores da pesquisa, Renato Mei-

relles, do Data Popular. O restante 
das entrevistadas reclamou de não 
ter tempo para ficar com famí-
lia e filhos (46%), para se divertir 
(42%) e para dormir e descansar 
(32%). Entre todas as mulheres ou-
vidas, 60% disseram dormir menos 
do que oito horas por noite.

Apesar da rotina corrida e da 
falta de tempo, 91% das mulheres 
consideram o trabalho fundamen-
tal para suas vidas. Porém, segundo 
Meirelles, o fato de a profissional 
precisar exercer uma dupla jornada 
gera uma disputa injusta no merca-
do de trabalho.

“A pesquisa mostrou claramen-
te que, quanto maior a escolaridade, 
maior a desigualdade de salários en-
tre homem e mulher. Isso ocorre por-
que as mulheres não têm condições 
de crescer mais dentro das empresas 
que o homem, a não ser que ela abra 
mão da maternidade, das outras ati-
vidades que ela queira desenvolver”, 
disse Meirelles. Nesse contexto de 
competição no trabalho, 63% das en-
trevistadas concordaram com a ideia 
de que mulheres sempre ganham 
menos que os homens, enquanto 
27% discordaram da afirmação. 10% 
das consultadas não concordaram, 
nem discordaram.

Valor do trabalho
Outro dado apontado pela 

pesquisa, feito com base nos dados 
do IBGE, foi a estimativa do valor 
do trabalho feminino dentro de 
suas casas. Se ele fosse pago, so-
maria R$ 67,5 bilhões por mês em 
todo o país. 

“Esse é um indicador impor-
tante de quão gratuito é o trabalho 
das mulheres. O importante não é 
que esse dinheiro seja pago para as 
mulheres por meio de bolsas ou de 
ajuda, mas que ele seja socializado, 
transforme-se em políticas públi-
cas, como ampliação do acesso a 
creches, pré-escolas em tempo in-
tegral”, avalia a professora doutora 
em sociologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Bila Sorj.

A pesquisa apontou que as 
principais melhorias que poderiam 
ser viabilizadas pelo governo são 
creche (16% das mulheres con-
sultadas) e transporte (16%). Em 
seguida ficou emprego (14%), en-
sino para elas (10%), salário (8%) 
e escola para os filhos (7%). Uma 
constatação positiva do estudo foi 
que as novas gerações poderão ser 
responsáveis por uma mudança 
desse cenário. Enquanto 27% dos 
homens entre 35 e 64 anos lavam 
louça, por exemplo, 40% dos que 
têm idade entre 18 e 34 realizam 
essa tarefa.

Foto: Agência Brasil

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Dupla jornada da mulher gera uma disputa injusta no mercado de trabalho, aponta pesquisa realizada por instituições

Rio de Janeiro - As mulheres re-
presentavam 62,9% do pessoal assa-
lariado das fundações privadas e asso-
ciações sem fins lucrativos no Brasil em 
2010. No Sul, esse percentual chegava a 
67,6% do total de ocupados e no Nor-
te, 55,2%. Apesar disso, as mulheres 
ganhavam um salário mínimo a menos 
que os homens.

Os dados fazem parte do Perfil das 
Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos em 2010 divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Nas áreas de 
saúde e da assistência social, a popula-
ção feminina chegava a 73,7% e 71,7% 
do total respectivamente. A presença 
masculina era maior apenas nas entida-

des voltadas para esportes e recreação 
(66,8% do total de empregados). Eles 
também estavam mais presentes nas as-
sociações de produtores rurais e de mo-
radores e nas entidades de desenvolvi-
mento rural.

Em 2010, as fundações privadas e 
associações sem fins lucrativos empre-
garam 2,1 milhões de pessoas no Brasil.

Além de não terem fins lucrativos 
e serem privadas, associações e funda-
ções devem ser também legalmente 
constituídas, auto administradas e vo-
luntárias. Por esse motivo, algumas as-
sociações ou fundações como partidos 
políticos e sindicatos, conselhos, fundos 
e consórcios municipais, condomínios 
não se enquadram nessa categoria.

Mais da metade desses trabalhado-
res (58,1%) encontravam-se na região 
Sudeste, onde está situada a maioria 
dessas entidades. Cerca de 35% traba-

lhavam em São Paulo. A pesquisa apon-
ta também que o grupo de entidades 
de educação e pesquisa, embora repre-
sente apenas 6,1% do total, empregava 
26,4% do total de trabalhadores dessas 
fundações e associações, sobretudo, na 
área de educação superior. O motivo, 
segundo a pesquisa, é o fato de que 1,4 
mil universidades ou faculdades (0,5% 
do total das entidades pesquisadas) em-
pregavam mais de 165 mil pessoas (7,8% 
do total de trabalhadores). Na área de 
saúde, as 6 mil entidades tinham mais 
de 574 mil trabalhadores.

 Cerca de 33% dos assalariados des-
sas entidades tinham nível superior em 
2010 e essa participação era constante 
em todas as grandes regiões do país. 
O percentual era bem maior que o re-
gistrado nas empresas e demais orga-
nizações formais ativas (16,6%). Ainda 
segundo o estudo, as menores taxas de 

ocupações estão no Norte e Nordeste e 
se devem à presença proporcionalmen-
te mais forte de entidades de defesa de 
direitos e interesses dos cidadãos, que 
estão entre as entidades que menos 
empregam.

Saiba mais
A Comissão Interamericana de Direi-

tos Humanos saudou os progressos nas 
Américas em termos de leis e políticas 
para combater a violência contra as mu-
lheres, mas advertiu que “há uma dis-
tância significativa entre a lei e sua apli-
cação.” Em um comunicado divulgado 
por ocasião do Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra as Mulhe-
res, comemorado em 11 de novembro, a 
agência expressou preocupação com “a 
persistência da discriminação contra as 
mulheres em todos os campos, incluindo 
política, educação, emprego e saúde”. 

Sexo feminino ganha menos nas fundações privadas
Flávia Villela
Da Agência Brasil



Lançamento
SERÁ LANÇADO 

hoje, às 19h, no au-
ditório Hélio Smidth, 
da PBTur, o livro O 
Senhor do Tempo, de 
autoria  Rogério Het-
manek.

O autor fez parte 
do grupo de jogado-
res convocados pelo 
técnico Zagallo para 
disputar a Copa do 
México de 1970, além 
de ter sido titular no 
Santos nos anos 60 
e atleta do Botafogo 
e do Flamengo no Rio 
de Janeiro.
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41 anos da Unimed
MAIOR OPERADORA de planos de saúde da Pa-

raíba, a Unimed João Pessoa, atualmente presidida 
pelo médico Alexandre Magno Pimentel, completa 
amanhã 41 anos de fundação e comemora logo mais 
à noite na festa de confraternização dos cooperados 
no Paço dos Leões. 

Criada em dezembro de 1971 por um grupo de 106 
médicos liderados pelo oftalmologista Alberto Urquiza 
Wanderley, a cooperativa possui hoje mais de 1,5 mil 
médicos cooperados e 130 mil usuários.

Conselheiro Fábio No-
gueira, Sras. Marlene 
Alves Serejo, Melânia 
Gadelha de Oliveira e 
Helena Coutinho Almeida, 
pedagoga Graça Souza, 
advogado Nilo de Me-
nezes Lira, empresário 
Arnaldo Pina Ferreira, 
agente de viagens Márcia 
Feitosa.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Você é livre para fazer 
suas escolhas, mas 
é prisioneiro das 
consequências”

“Eu sou quem eu 
sou hoje por causa 
das escolhas que fiz 
ontem”

PABLO NERUDA ELEONOR ROOSEVELT

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
Zum ZumZum
   A felicidade reina na residência de Ana Lúcia Moura e Pedro Camboim 
com o nascimento da filha Mariana. A pequena é neta do publicitário Chicó Moura 
e Helena Duré e bisneta dos estimados Ieda e Décio Moura.

   Zarinha e Francisco Fernandes, com os netos Ian e Isis seguem hoje 
para uma temporada cultural de 40 dias pela Itália, Grécia e Áustria, onde 
conferem os principais museus das cidades de Roma, Florença, Viena e Atenas.

   Um supimpa “brunch” ontem na redação deste jornal foi promovido pela 
sua valorosa equipe, comandada por William Costa para festejar o ano que termina. 
Alegria, camaradagem e união  não faltaram a este momento bacana e especial.

A aniversariante de hoje, Helena Coutinho Almeida e a amiga Hèlene Mouzales Sousa e Silva

A anfitriã da Nuit de Noël, Thereza Madalena com o casal Karina e 
Alex Filho e os pequenos Alex Neto e Júlian

FOTO: Divulgação

Presenças bacanas de Lúcia Padilha e sua mãe, Linê Marinho 
Gomes na churrascaria Sal & Brasa 

FOTO:Dalva Rocha

Festival da Canção em inglês

A CULTURA INGLESA  de João Pessoa fundada há 
50 anos pelos professores Nair e David Barlow, o qual fui 
aluna quando ainda era no Centro, vai promover o I Festival 
da Canção, destinado aos alunos e ao público em geral.

A instituição, atualmente dirigida pelos irmãos David e 
Andrew Barlow, vai realizar o evento no dia 26 de janeiro na 
Estação Cabo Branco, onde os candidatos cantores apre-
sentam uma canção em inglês e o primeiro lugar ganhará 
R$ 15 mil.  As inscrições são grátis e maiores informações 
no site www.culturainglesamf.com.br.

Juiz substituto

O JUIZ Luiz Antônio 
Magalhães, que atuava no 
Fórum de Petrolina-PE, 
foi empossado, última 
quarta-feira pelo pre-
sidente do TRT/PB, de-
sembargador Paulo Maia, 
como juiz substituto.

  O  t r a d i c i o n a l  j a n t a r 
dançante de hoje no Panorâmico, 
do Esporte Clube Cabo Branco, 
vai estar mais animado do que 
nunca.
  O  e ve n to  t a m b é m  va i 
comemorar os gloriosos 97 anos 
do Clube, transcorridos na última 
quinta-feria e terá animação da 
banda Canto Livre, de Tarcísio 
Marques, o que é garantia de boa 
música.

AS GRANDES ATRAÇÕES nas festividades de Natal 
no Rio de Janeiro vão ser Gilberto Gil e Stevie Wonder, 
com show no dia 23 no Centro Cultural João Nogueira 
e no dia 25, na Praia de Copacabana, onde o primeiro é 
pago e o segundo é grátis.

No Réveillon, haverá shows da cantora Cláudia Leite, 
do vencedor do The Voice Brasil e a da bateria da Escola 
de Samba Unidos da Tijuca, campeã do carnaval.

Festa das boas

MUITAS PARAIBANOS  
que estão vindo passar as 
festas de final de ano na 
terrinha já estão se or-
ganizando para o evento 
“1968, o ano que vivemos”. 
A festa reúne amigos e 
admiradores da boa música 
dos anos 60 e 70 e este 
ano o tema será O samba 
tropical de Wilson Simonal.

Colação de Grau

O UNIPÊ realiza dias 
27 e 28 vindouros, a partir 
das 20h, as solenidades 
de colação de grau de 14 
cursos de graduação.

As solenidades serão 
realizadas, sob o comanda 
da reitora Ana Flávia Perei-
ra, no Ginásio Poliesportivo 
da instituição, no bairro de 
Água Fria.

Baião em Crônicas
O JUIZ  Onaldo Queiroga lançou, na última 

quinta-feira, no Parque Asa Branca, em Exu-PE, o 
seu livro Baião em crônicas, em plena comemoração 
do Centenário de Luiz Gonzaga.

A obra tem selo da Editora Prazer de Ler, 
de Recife, com prefácio do poeta repentista 
Oliveira de Panelas e capa do artista plástico 
Clóvis Júnior. 

O livro será lançado em João Pessoa em 2013.

Madrinha da Nuit de Noël Eliane Sobral, com os homenageados da noite, Mário e Ana Maria Tourinho 
com Padre José Carlos Serafim

FOTO: Goretti Zenaide

Natal e Reveillon no Rio

A CASA das Artes 
Visuais, localizada no 
bairro de Manaíra, vai 
promover colônia de 
férias no mês de janeiro. 
Com acompanhamento 
de arte-educadoras e 
aprendizado de diversas 
técnicas artísticas.

Debut da Nuit
A VIOLINISTA  Bella Soares foi quem abriu a Nuit 

de Noël, evento que comemorou quinze anos numa pro-
moção da apresentadora Thereza Madalena, que usou 
produção assinada pela estilista Edna Martins.

O evento foi realizado na Maison Blu´nelle reunindo 
personalidades da vida social paraibana para homenagens 
e confraternização natalina em grande estilo.

Colônia de férias
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Polícia apreende mais de 
40 kg de maconha em 
uma semana na capital

Página 14

Três trechos de estradas 
federais na Paraíba estão en-
tre os 50 mais perigosos do 
país, segundo dados da Polí-
cia Rodoviária Federal. Todos 
pertencem à BR-230. No total, 
eles formam um percurso de 
apenas 30 quilômetros de 
extensão que vai das proximi-
dades da Mata da Amém até o 
município de Santa Rita. En-
tre janeiro e setembro, foram 
registrados 1.149 acidentes 
nesses trechos, o que corres-
ponde a 38,24% do total de 
acidentes em estradas fede-
rais na Paraíba no mesmo pe-
ríodo (3.004). As ocorrências 
deixaram 560 feridos e 13 
mortos.

Segundo o levantamento, 
os três trechos mais perigosos 
do Estado são os seguintes: 
do quilômetro 10 ao 20 (47º 
mais perigoso no ranking na-
cional), do quilômetro 20 ao 
30 (13º no país) e do quilô-
metro 30 ao 40 (46º trecho 
mais perigoso do país).

Os dados fazem parte de 
um diagnóstico das estradas 

13
acidentes nas estradas

Perigo nas rodovias federais na PB
Três trechos estão entre 
os 50 mais perigosos do 
país, afirma PRF

FoTo: ortilo Antônio

produzido pela PRF. Segundo 
o levantamento, 100 trechos 
(cada um deles com 10 quilô-
metros de extensão) respon-
dem por 27,6% dos acidentes 
com maior gravidade ocorri-
dos em rodovias e estradas 
federais.

Para tentar reduzir o nú-
mero de acidentes, a partir 
de hoje a Polícia Rodoviária 
Federal, a Superintendên-
cia de Mobilidade Urbana 
(Semob), Polícia Militar e o 
Departamento de Estradas e 
Rodagens (DER) estarão inte-
grados no Projeto Rodovida, 
lançado na última quinta-fei-
ra (13) pelos Ministérios da 
Saúde, Cidades, Transporte e 
da Justiça. O objetivo é reduzir 
os casos de morte e acidentes 
de trânsito durante o período 
das férias, assim como, coibir 
o consumo de bebida alcoóli-
ca por motoristas.

A operação vai se esten-
der até o dia 13 de fevereiro 
de 2013, em todo o país, e faz 
parte do Projeto Parada – Um 
Pacto pela Vida, lançado pelo 
governo brasileiro no intuito 
de reduzir em 50% o número 
de mortes no trânsito. Essa 
meta foi estabelecida pela 
ONU para as décadas de 2011 
a 2020, para todo o mundo. 
Segundo a assessora de co-

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

A saída de João Pessoa 
para Campina Grande é ou-
tro trecho perigoso. Devido 
a boa condição da estrada e 
a quantidade de curvas, os 
motoristas abusam da velo-
cidade e acabam capotando 
ou sobrando nas curvas. Na 
BR-101, sentido Natal, o pro-
blema se repete com capota-
mentos e saída de pista. “No 
sentido Recife, boa parte da 
estrada está boa, mas ainda 
existem desvios e muitas ve-
zes, por excesso de velocida-
de, o motorista não consegue 
reduzir em tempo hábil para 
acompanhar o desvio”, disse 
Keilla.

Para seguir viagem com 
tranquilidade, a policial Keilla 
Melo, lembra que as pesso-
as podem entrar em contato 
com a PRF através do número 
191. “Com uma única ligação 
o motorista vai saber as con-
dições da estrada por onde 
vai passar e os cuidados que 
precisa tomar”, disse.

O Ministério das Cida-
des deve entregar à Asso-
ciação Nacional dos Detrans 
(AND) um milhão de bafô-
metros educativos que serão 
distribuídos aos 27 estados. 
Os bafômetros foram doa-
dos ao Governo Federal pela 
Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros e Fede-
ração Nacional das Empresas 
de Seguros. “A operação Lei 
Seca é feita diariamente pela 
PRF e todos os envolvidos 
são submetidos ao etilôme-
tro. Por semana realizamos 
cerca de 120 a 150 testes”, 
disse Keilla.

Em 2011 a PRF flagrou 
611 pessoas dirigindo sob 
efeito de álcool, sendo que 
48 foram presas. Este ano, 
até a data de ontem (14), fo-
ram 1.176 pessoas flagradas 
dirigindo embriagadas e 327 
pessoas presas por dirigirem 
embriagadas. Para minimi-
zar esses números a PRF e 

os órgãos de trânsito, parcei-
ros nas rodovias estaduais 
ou vias municipais, estarão 
atuando simultaneamente 
em torno de 100 pontos crí-
ticos. O foco é o combate à 
embriaguez ao volante e fis-
calizar motocicletas, assim 
como combater o excesso de 
velocidade e ultrapassagens 
em locais proibidos.

Para que a operação seja 
mais intensa, o número de 
policiais nas ruas será maior. 
“Os policiais com cargos ad-
ministrativos, vão às ruas 
para dar suporte à operação”, 
afirmou Keilla. Através deste 
trabalho o número de aciden-

tes que costuma acontecer 
no mês de dezembro, tende a 
reduzir. Para se ter uma ideia, 
só no ano passado 9.557 pes-
soas envolvidas em acidentes 
de trânsito deram entrada no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa, sendo 890 apenas em 
dezembro.

Em comparação com o 
ano passado, 799 pessoas 
foram socorridas no Hospital 
de Trauma em novembro de 
2011, contra 734 este ano. De 
janeiro a novembro de 2012 
foram 7877 acidentados, 
sendo 1.076 por automóvel, 
566 por bicicleta, 5.123 por 
moto, 37 por ônibus e 1.075 

por atropelamento. 

Lei Seca 
Foi aprovado na última 

quarta-feira (12), na Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJC) do Senado 
Federal, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) 27/2012 que 
altera a Lei Seca. 

Depois de aprovado, o 
projeto segue para sanção 
presidencial e se aprovado 
pela presidente Dilma, passa-
rá a ser crime conduzir veícu-
lo estando com a capacidade 
psicomotora alterada em ra-
zão do consumo de álcool e 
outras drogas. 

Excesso de velocidade provoca acidentes

A programação da festa de 
réveillon de João Pessoa já está 
definida: farão shows a Orques-
tra Sanfônica Balaio Nordestino, 
as bandas Capim Cubano e Para-
lamas do Sucesso e, para fechar 
a noite, a Orquestra Bomba do 
Hemetério já dará boas-vindas 
ao carnaval com um repertório 
focado no frevo. A expectativa 
é de que mais de 200 mil pesso-
as compareçam ao evento para 
assistir não somente aos shows, 
mas também aos 14 minutos 
ininterruptos de show pirotécni-
co. Órgãos como a Polícia Militar, 
a Guarda Municipal e a Capitania 
dos Portos já estão com seus es-
quemas fechados para propor-
cionar a melhor infraestrutura 
possível.

A Orquestra Sanfônica co-
meçará a tocar a partir das 20h30, 
ainda dentro das celebrações dos 
100 anos de Luiz Gonzaga; já a 
segunda atração da noite será 
a banda Capim Cubano, às 22h; 

a partir da meia-noite, serão 14 
minutos ininterruptos de show 
pirotécnico proporcionados por 
mais de 3 toneladas de fogos; 
aproximadamente a partir das 
00h15, será a vez da banda Para-
lamas do Sucesso subir ao palco 
fazendo o show da virada; por 
último, para finalizar a noite, é a 
vez da Orquestra Bomba do He-
metério fechar a noite, com um 
repertório focado no frevo para 
incendiar a massa que estará na 
areia de Tambaú.

“Estamos tendo os devidos 
cuidados para que possamos vi-
venciar um réveillon apoteótico. 
Paralamas vai dar um toque espe-
cial, não só por ser uma banda de 
renome nacional, mas também 
por contar com a participação de 
um paraibano”, disse Lúcio Vilar, 
diretor executivo da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjo-
pe). A expectativa é de que esse 
seja o maior réveillon já realizado 
nos últimos anos e, superando a 
presença de 150 mil pessoas do 
ano passado, a previsão é de que 
mais de 200 mil pessoas presti-

giem o evento.
 Uma das novidades deste 

ano é a dimensão do palco, que 
esse ano será maior, com 18m x 
14m. Haverá também um espaço 
de acessibilidade reservado aos 
cadeirantes e pessoas com mobi-
lidade reduzida, na própria área 
do Busto de Tamandaré. Essa 
área foi escolhida por se tratar 
de um local plano, longe da mul-
tidão e que, com o tablado que 
será colocado, ficará um pouco 
mais alto, dando a possibilidade 
dos cadeirantes poderem assistir 
ao show. Uma rampa também 
será colocada ligando a calçada 
ao backstage do palco, para fa-
cilitar a passagem do cantor Her-
bert Viana.

Serão 300 policiais militares 
envolvidos no policiamento do 
local, de acordo com o coronel 
Gerônimo, do Comando Geral da 
Polícia Militar. O policiamento or-
dinário da cidade, porém, que vai 
de Santa a Rita a Cabedelo, não 
será afetado, garante o coronel. 
Já em relação à Polícia Civil, serão 
80 policiais infiltrados e 10 viatu-

ras. O cidadão pode entrar em 
contato também através do Dis-
que Denúncia (197) e da delega-
cia online (www.delegaciaonline.
pb.gov.br). Delegacias especiais 
farão plantão durante o evento.

A Guarda Municipal, por sua 
vez, contará com 50 guardas que 
ficarão vistoriando toda a área. 
“Se for flagrado algum ‘nada-
dor’, que se meta a assistir a quei-
ma de fogos de perto das balsas, 
ele será conduzido para a Polícia 
Civil”, afirma o major Marcos.  O 
Corpo de Bombeiros disponibi-
lizará 80 homens, que estarão 
responsáveis pelas ações de pre-
venção e isolamento aquático e 
prevenção de combate ao incên-
dio. Também na área aquática, o 
capitão Macílio, da Capitania dos 
Portos, garante que após a revis-
ta das balsas, a Marinha ainda es-
tará presente para garantir a se-
gurança durante todo o evento.

Outros órgãos
Órgãos ainda como Secreta-

ria de Meio Ambiente (Semam) 
e a Secretaria Municipal de Infra-

estrutura (Seinfra) também estão 
fazendo parte dos preparativos 
e da organização da infraestru-
tura do evento. A Semam ficará 
responsável pela aferição do som 
para que não chegue ao nível de 
perturbação sonora; já a Seinfra 
irá garantir a iluminação pública 
da área da areia. 

trânsito 
As ruas que ficam entre a 

Helena Meira Lima até a Cairu 
serão fechadas, sendo impossi-
bilitado o tráfego de veículos. A 
Superintendência de Mobilidade 
Urbana contará com 100 agen-
tes, 20 motocicletas e 8 viaturas 
para o controle do trânsito. Serão 
instalados dois pontos especiais 
para estacionamento de táxi: na 
Avenida Navegantes e na Av. Ma-
cionila da Conceição. A Rua Índio 
Arabutan será reservada para os 
órgãos da infraestrutura, onde 
estarão também as unidades do 
Samu e Corpo do Bombeiros. A 
recomendação é de que as pesso-
as não utilizem seus veículos para 
se deslocar, mas ônibus ou táxis.

Programação do réveillon de JP está definida
MUitOs sHOWs e FOGOs

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

municação da PRF/PB, Keilla 
Melo, a Região Metropolitana 
de João Pessoa foi apontada 
como uma das mais perigo-
sas. 

Através das ações de 
cada um dos órgãos envolvi-
dos na operação, espera-se 
alcançar uma boa redução no 
número de acidentes e afastar 
a Paraíba desse índice negati-
vo. “Hoje estamos começando 
as blitze, alertando a popula-
ção para o perigo do excesso 
de velocidade, assim como 
estaremos em ações mais 
repressivas, intensificando a 
utilização dos etilômetros”, 
disse Keilla Melo.

Vários trechos da Grande 
João Pessoa, sejam eles em 
rodovias federais ou estadu-
ais, estarão sendo monito-
rados. De acordo com Keilla 
Melo, a população deve voltar 
a atenção para aquelas vias 
que oferecem mais risco, a 
exemplo, das BRs-230, 101 e 
104, onde muitos acidentes 
costumam acontecer. “Para 
quem vai pegar a estrada 
para Queimadas, na BR-104, 
assim como toda a Região do 
Sertão, é preciso estar aten-
to à presença de animais na 
pista. Por isso, de preferência 
viaje durante o dia e com pru-
dência”, disse ela.

Dicas da PRF

l Faça revisão do veículo, checando as condições mínimas para pegar a estrada;
l Trace um roteiro, planejando toda a viagem;
l Ligue para 191 e saiba as condições das rodovias por onde vai passar;
l Planeje pontos de descanso para evitar o cansaço e o sono;
l Viaje de preferência no período diurno;
l Nunca beber se vai dirigir;

A operação, que será realizada em todo o país, vai se estender até o dia 13 de fevereiro de 2013



Polícia apreende mais de 40 kg 
de maconha em uma semana

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de dezembro de 2012

De janeiro a novembro 
foram mais de duas mil 
ocorrências contabilizadas

Uma ação conjunta do 
1º e 5º Batalhão da Polícia 
Militar da Paraíba resultou, 
nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem, na apreensão 
de 25 quilos de maconha, 
duas armas de fogo (uma 
espingarda calibre 12 e uma 
pistola 380) com munições 
e uma pequena quantia em 
dinheiro. Em uma semana, 
mais de 40 quilos de entor-
pecentes foram apreendidos 
pela PM, em João Pessoa.

Nesta última ocorrên-
cia, que mobilizou 28 po-
liciais dentro da Operação 
Boas Festas, foi preso Cris-
tiano Messias de Andrade, 
23 anos, e apreendido um 
adolescente de 17 anos.  De 
acordo com a tenente Vi-
viane Vieira, do 5º BPM, a 
droga estava escondida no 
quintal da casa de Cristiano, 
na comunidade Renascer, 
no Bairro do Varadouro, em 
João Pessoa. 

“Há cerca de um mês 
montamos um mapa do lo-
cal e estávamos monitoran-
do a área. Percebemos então 
uma grande movimentação 
na casa de Cristiano e mon-
tamos a operação exitosa”, 
contou Viviane, ao informar 
que Cristiano é fugitivo, des-
de o último dia 8 de outubro, 
da Penitenciária Média Juiz 
Hitler Cantalice (localizada 
em Mangabeira).

Ele cumpriu pena, du-
rante um ano e seis meses, 
por assalto. A condenação 
foi de quatro anos. A Ope-
ração que desarticulou o 
esquema de drogas teve a 
participação da Força Tática, 
Choque, Rotam e Canil.

Outras apreensões
Esta é a terceira apreen-

são de drogas realizada pela 
Polícia Militar da Paraíba, na 
capital. Na madrugada da úl-
tima quinta-feira, uma ação 
conjunta do 5º BPM, Cava-
laria e Batalhão Ambiental 
prendeu um homem em fla-
grante – na comunidade do 
Timbó - com 20 pedras de 
crack (que pesavam apro-
ximadamente um quilo) e 
quase R$5 mil em espécie.

Já no último sábado (8), 
foram 15 quilos de maconha 
e R$ 5 mil e 400 em espé-
cie apreendidos no bairro 
do Valentina. Na ação, cinco 
pessoas foram presas.  

Balanço
De janeiro a novem-

bro deste ano, o número de 
ocorrências de apreensão de 
drogas registradas pelas Po-
lícias Militar e Civil já chega 
a 2.097, contra 1.760 conta-
bilizados em 2011.

O aumento de 19% 
nesses flagrantes é resul-
tado de um trabalho inte-
grado e constante da Se-
gurança Pública em todo o 
Estado, com a intensifica-
ção das rondas e aborda-
gem de rotina, além de uma 
maior aproximação entre 
a polícia e a comunidade. 
Do total de ocorrências 
de 2012, 1.054 foram de 
maconha (equivalentes a 
436,8 quilos), 904 de crack 
(122,8 quilos) e 139 de co-
caína (14.795 gramas).

José Alves
zavieira2@gmail.com

O aumento de ocorrências de apreensão de drogas é resultado de um trabalho integrado e constante da Segurança em todo Estado

Agora o passageiro que 
chegar de qualquer parte do 
mundo ao Aeroporto Interna-
cional Castro Pinto (no muni-
cípio de Bayeux – Região Me-
tropolitana de João Pessoa), 
terá, caso seja necessário, um 
posto do Procon Estadual à 
disposição para qualquer re-
clamação. O posto foi inau-
gurado na manhã de ontem 
pela secretária executiva do 
Procon-PB, Klébia Ludgério, 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino e pelo superinten-
dente da Infraero na Paraíba, 
Alexandre Oliveira. Juntos, 
eles  assinaram um termo de 
cessão de uso para a instala-
ção do novo posto do órgão 
de defesa do consumidor no 
Castro Pinto. 

“Esse é mais um grande 
trabalho que o Governo do 
Estado presta ao turista que 
é um autêntico consumidor. 
Afinal a Paraíba se desenvol-
veu e nós precisamos oferecer 
instrumentos de defesa da 
cidadania. Temos que rece-
ber bem aquele que vem para 
contribuir com a política de 
emprego e renda no Estado 
da Paraíba”, disse Klébia Lud-
gero, afirmando que a Paraíba 
precisa de mais postos, porém 
enfatizou que o instalado no 
Aeroporto Castro Pinto, se re-

vela como um marco impor-
tante da administração Ricar-
do Coutinho.

Ela lembrou que este é o 
nono posto de atendimento do 
Procon inaugurado no Estado 
da Paraíba. Eles estão instala-
dos na Casa da Cidadania, no 
bairro de Jaguaribe, na sede 
da PBTur, na Praia de Tambaú, 
dois no município de Campina 
Grande, um em São Bento, um  
em Guarabira, um na cidade 
de Cajazeiras, e o mais novo, 
instalado no Aeroporto Castro 
Pinto. 

Segundo a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, o pos-
to do Procon no Castro Pinto 
chegou em boa hora porque 
ele é o terceiro que mais cres-
ce no Nordeste e necessitava 
de um suporte para atender as 
necessidades dos passageiros, 
seja ele turista ou paraibano. 
“O objetivo do posto é estar 
mais perto do consumidor 
no momento que ele precisar, 
como determina o Código de 
Defesa do Consumidor”, disse 
Ruth antecipando que o próxi-
mo passo será a instalação de 
um posto do Procon no Termi-
nal Rodoviário. 

A presidente da PBTur 
afirmou também que o ‘Des-
tino Paraíba’ tem apresentado 
números bastante animado-
res em relação à movimenta-
ção de turistas. Ela observou 
que o passageiro de avião nem 

Procon-PB instala posto no aeroporto
apOiO aO turista

sempre é turista, mas reco-
nhece as ações que o Governo 
vem promovendo na divulga-
ção da Paraíba nos maiores 
mercados emissores de turis-
tas e no exterior, em parceria 
com os empresários. “A ocu-

pação hoteleira também tem 
batido recordes históricos e 
para esse período até o carna-
val a estimativa é de 100%, de 
leitos ocupados, inclusive nas 
cidades litorâneas a exemplo 
do Conde e Lucena.

Para o presidente da Infraero-PB, Alexandre 
Oliveira, a inauguração do posto do Procon no Cas-
tro Pinto significa a prestação de um melhor serviço 
a sociedade no aeroporto. Na ocasião ele informou 
que o aeroporto deverá ganhar novos voos da Trip 
Linhas Aéreas, para o mês de janeiro e da TAM a 
partir de fevereiro. “Com esses novos voos pode-
mos dizer que 2013 deverá ser promissor e bem me-
lhor do que 2012 que deverá fechar o ano com 1,3 
milhão de passageiros atendidos. Isso é um sinal do 
desenvolvimento do turismo no Estado da Paraíba 
e o aeroporto é um dos principais termômetros de 
tudo que está acontecendo no Estado”, disse 

reclamações
Algumas das reclamações dos passageiros no 

aeroporto dizem respeito a atrasos de voos, bilhetes 
marcados equivocadamente, cobranças indevidas no 
estacionamento e até mesmo a falta de respeito ao 
consumidor. Os passageiros aprovaram a iniciativa 
do Governo do Estado, em instalar um posto do Pro-
con no aeroporto, porque antes eles tinham muita 
dificuldade para fazer alguma denúncia ou reclama-
ção e acabavam nem levando o caso à frente por fal-
ta de um órgão próximo a eles. Agora esse suporte 
chegou e já está funcionando no período das 9h às 
16h com funcionários preparados que falam fluente-
mente português, inglês e espanhol.

Chegada de novos voos

SVO da Paraíba 
melhora índice 
de esclarecimento 
de causa mortis

O Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO), que faz par-
te da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), melhorou o índi-
ce de esclarecimento de óbito 
por causa mal definida. O Mi-
nistério da Saúde preconiza 
que esse índice deve ser de até 
10% e a Paraíba reduziu para 
7,99% neste ano.

De acordo com a geren-
te executiva de vigilância em 
saúde da SES, Talita Tavares, 
esse avanço no diagnóstico 
de óbitos por causa mal de-
finida pode ser atribuído às 
melhorias implantadas no 
SVO pelo Governo do Estado 
e às parcerias feitas com ór-
gãos e instituições.

Criado em dezembro de 
2002, o Serviço de Verificação 
de Óbito é um órgão de saú-
de estadual responsável pela 
execução de necropsias em 
vítimas de morte natural com 
ou sem assistência médica e 
tem como finalidade o escla-
recimento das causas mortis 
em toda a Paraíba. “A partir 
da conclusão patológica sobre 
o que levou a vítima à morte, 
a população passa a ter mais 
controle sob seus hábitos, para 
que o mesmo mal não o aco-
meta”, avalia Talita Tavares.

Ela explicou que o Estado 
conta com o Sistema de In-
formação Sobre Mortalidade 
(SIM) que cadastra e produz 
estatísticas sobre doenças le-
tais. Esses dados são destina-
dos a melhorar os métodos de 
prevenção das doenças, como 
conscientização pública e pro-
gramas de vacinação. O SVO 
conta com o apoio da Gerên-
cia de Medicina Legal (Gemol) 
para definir as causas mortes 
dos casos em que se verifica 
sinais de violência, ou causas 
duvidosas.

O SVO também mantém 
parceria com a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
que arca com as despesas bási-
cas como água, luz e internet. O 
serviço também disponibiliza 
material para que os professo-
res ministrem aulas práticas. 
“Os professores podem mos-
trar ‘in loco’ aos alunos de me-
dicina, enfermagem e outros 
cursos da área de saúde como 
estão dispostos os órgãos do 
corpo humano, assim como 
a sua fisiologia, por meio de 
exames realizados pela nossa 
equipe de profissionais”, expli-
ca Talita Tavares.

Ela lembrou que antes 
da implantação do SVO, os 
atestados de óbitos possuíam 
causa mortis generalizada, 
como “complicações cardía-
cas”, “morte súbita”, “senilida-
de” e “falência múltipla dos 
órgãos”. “Hoje, com os exames, 
podemos explicar às famílias 
por qual complicação cardí-
aca seu ente chegou a óbito. 
A morte súbita e a senilidade 
são subsídios que contribuem 
para o diagnóstico. A falência 
múltipla dos órgãos tornou-
-se a consequência de outras 
doenças que são descritas nas 
declarações de óbitos”, deta-
lha Talita Tavares.

O SVO funciona 24 horas 
diariamente na UFPB, em João 
Pessoa, para recebimento e re-
moção de corpos.

Foto: Alberi Pontes/Secom/PB



Operação “O Grito” prende 5 
acusados de tráfico de drogas

A Polícia Civil da Pa-
raíba cumpriu 11 manda-
dos de busca e apreensão e 
prendeu cinco pessoas em 
flagrante, na manhã de on-
tem, durante a Operação “O 
Grito”, deflagrada na cidade 
de São Bento, no Sertão do 
Estado. A ação teve o obje-
tivo de coibir o tráfico de 
drogas na região.

Durante as buscas fo-
ram apreendidas quatro 
armas, sendo duas espin-
gardas e dois revólveres 
calibre 38, 43 papelotes de 
cocaína, um tablete de ma-
conha prensada, várias pe-
dras de crack, placas de veí-
culos, celulares, além de R$ 
7 mil em espécie, dinheiro 
que segundo a polícia, pode 
ser proveniente do tráfico 
de entorpecentes.

Foram presos em fla-
grante Azuil Lira Dantas, 
35, Ariosvaldo Germano 
de Araújo, 56, Jaisa Sama-
ra Dantas de Oliveira, 35, 
Arnaldo Borges da Silva, 
48 anos, e Maria do ocorro 
Dantas Fernandes, 61 anos, 
conhecida como a “vovó do 
tráfico”.

De acordo com o dele-
gado regional de Catolé do 
Rocha, Silvio Rabelo, parte 
dos acusados é da mesma 
família e dominava o tráfico 
de entorpecentes no muni-
cípio. As mulheres presas 
foram autuadas pelos cri-
mes de tráfico e associação 
ao tráfico e conduzidas ao 
Presídio Feminino de Pa-
tos. Já aos acusados Azuil 

Lira e Arnaldo Borges fo-
ram atribuídos ainda o cri-
me de porte ilegal de arma, 
enquanto Ariosvaldo Ger-
mano atuado por tráfico e 
associação para o tráfico. 
Após os procedimentos po-
liciais, eles foram levados 
para a Cadeia Pública de 
São Bento.

A ação contou com o 
trabalho de cerca de 70 
policiais civis das delega-
cias distritais de São Bento, 
Pombal e das delegacias re-
gionais de Catolé do Rocha, 
Patos e Cajazeiras, além dos 
Grupos Táticos Especiais 
da região. O trabalho con-
tou com a coordenação dos 
delegados titulares de São 
Bento, Homero Erasmo e 
Antonio Lopes.

O nome dado a opera-
ção faz alusão ao sentimen-
to da sociedade local que, 
por medo da violência, ti-
nha receio de fazer denún-
cias e colaborar com o tra-
balho da polícia. “Após as 
operações e diversas ações 
repressivas, conquistamos 
a confiança da comunidade 
que soltou a voz e resolveu 
ajudar a polícia no combate 
ao crime”, detalhou Silvio 
Rabelo.

O delegado fez ainda 
um apelo à população para 
que continuem usando o 
serviço do Disque Denúncia 
197. “Queremos continuar 
contando com o apoio da 
população. Se alguém tiver 
informações que possam 
ajudar a polícia, não deixe 
de denunciar”, disse o dele-
gado, lembrando que a liga-
ção para o 197 é gratuita e o 
denunciante não precisa se 
identificar.
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Em São Bento, os policiais 
cumpriram onze mandados 
de busca e apreensão

A Campanha de Vacinação 
contra a Raiva Animal já imuni-
zou aproximadamente 229 mil 
cães e 75 mil gatos na Paraíba, 
o que corresponde a 44% da po-
pulação canina e felina do Esta-
do.  O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Saúde, no entanto, tem a meta 
de atingir a cobertura vacinal 
de 80% destes animais de esti-
mação, ou seja, 607.643 animais, 
sendo 414.892 cães e 192.751 
gatos.

A campanha foi iniciada no 
dia 1° de dezembro, disponibi-
lizando para a população mais 
de 800 postos de vacinação es-
palhados nos 223 municípios do 
Estado, das 8h às 17h. Segundo 
o chefe do Núcleo de Controle 
de Zoonoses da SES, Francisco 
de Assis Azevedo, a procura pelo 
serviço por parte da população 
tem sido tímida e, por isso, tem 
causado preocupação. 

“A secretaria recebeu os in-
sumos necessários do Ministério 
da Saúde para promover a cam-
panha em um período não mui-
to propício, por conta das festas 
e férias, que acabam afastando 
a população deste tipo de inicia-
tiva. Contudo, alertamos que a 
vacinação é a única forma para 
se evitar a doença que é 100% 
letal, isto é, uma vez contraída, 
não há tratamento”, alertou.

Para esta campanha, o Mi-
nistério da Saúde enviou 650 

mil doses de vacina e seringas. 
O chefe do Núcleo de Controle 
de Zoonoses da SES lembra, no 
entanto, que o sucesso da cam-
panha não depende apenas dos 
recursos enviados pelo Governo 
Federal ou da capacitação pro-
movida pelo Governo do Estado 
para qualificar os agentes envol-
vidos na prestação de serviço. “A 
população precisa se conscienti-
zar e colaborar. Até porque ao 
imunizar seu bichinho de esti-
mação, estará protegendo sua 
própria família”, alertou Fran-
cisco.

Na campanha anterior de 
vacinação contra raiva animal, 
a Paraíba conseguiu superar a 
meta preconizada pelo Minis-
tério da Saúde. “A última cam-
panha foi em novembro do ano 
passado, e o Estado conseguiu 
vacinar 80,8% da população de 
cães e gatos, superando inclusi-
ve a meta do Ministério da Saú-
de (80%). A Paraíba costuma 
atender nosso chamado e trazer 
seus animais para vacinação e 
precisamos que o mesmo se repi-
ta este ano”, informou Francisco 
Azevedo.

O cidadão que ainda não 
imunizou seu cão ou gato deve 
procurar a Secretaria de Saúde 
do seu município, a fim de se 
informar sobre o posto de vaci-
nação mais próximo. A imuniza-
ção é gratuita e realizada com 
seringas e agulhas descartáveis 

na proporção de uma seringa e 
uma agulha pra cada animal va-
cinado, possibilitando uma me-
lhor qualidade no serviço, evi-
tando possíveis contaminações. 
“Esta vacina é destinada apenas 
para cães e gatos em bom esta-
do de saúde, a partir de três me-
ses, e não tem contraindicação”, 
explicou o chefe do Núcleo de 
Controle de Zoonoses da SES.

Dados 
O último caso de raiva ani-

mal em cães e gatos no Estado 
foi registrado em 2011, e de rai-
va humana no ano de 1999. Em 
2010 não foi registrado nenhum 
caso. Este ano, já foram notifica-
dos 3 casos de raiva animal, mas 
nenhum em cães e gatos. O vírus 
foi encontrado em um equino, 
um bovino e em uma raposa.

Campanha vacina 44% de cães e gatos
RAIVA ANIMAL 

A Secretaria de 
Estado da Saúde
informou que tem 
como meta atingir 
a cobertura vacinal 
de 80% dos animais 
de estimação em 
toda a Paraíba

A campanha de vacinação de animais foi iniciada no dia 1o de dezembro e a meta é imunizar 607.643 cães e gatos na Paraíba

Foto: Secom-PB

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) recebeu a 
confirmação do Ministério dos 
Esportes sobre a liberação dos 
recursos para a construção da 
pista sintética de Atletismo do 
Departamento de Educação 
Física (DEF) da instituição.

O equipamento será 
construído no Campus I, em 
Bodocongó, e quando estiver 
funcionando vai colocar Cam-
pina Grande entre as princi-
pais cidades da região, capaz 
de oferecer totais condições 
para a realização de competi-
ções em níveis regional, nacio-
nal e internacional. A obra está 
orçada em R$ 6.122.448,98 
milhões. Desse total, o Minis-
tério dos Esportes vai repas-
sar R$ 5.816.326,00 milhões 
e o complemento do recurso 
(R$ 306.122,98) será de con-
trapartida da instituição.

Pelo cronograma de ati-
vidades traçado pela UEPB, 
a licitação para a construção 
da pista deve acontecer entre 
janeiro e março de 2013 e a 
construção entre abril e agos-
to do mesmo ano. Construí-
da dentro dos mais elevados 
padrões de qualidade, a pista 
terá um piso sintético com 
oito raias, numa área total es-
timada de 6.300m²; áreas de 
salto em altura, salto em dis-
tância, salto triplo, lançamen-

to de martelo, lançamento de 
disco, lançamento de dardo, 
arremesso de peso.

A proposta da constru-
ção de uma pista sintética de 
atletismo no Departamento de 
Educação Física da Universi-
dade Estadual da Paraíba vem 
consolidar o avanço da institui-
ção no que diz respeito à prá-
tica esportiva. Com o projeto, 
a UEPB contribuirá para que 
Campina Grande possa reali-
zar grandes eventos nacionais 
e internacionais pertinentes às 
várias modalidades esportivas. 
Atletas poderão usar o equipa-
mento para treinos.

A instalação da pista tra-
rá outros benefícios para a 
cidade, como por exemplo, 
proporcionará intercâmbios 
de atletismo, incentivando 
a prática dessa modalidade 
entre os jovens, e incremen-
tará as atividades dos atuais 
atletas de Campina Grande e 
do Estado, propiciando ainda 
melhores condições de ensi-
no, extensão e pesquisa aos 
alunos de graduação da UEPB.

De acordo com o pro-
jeto, será possíve permitir 
o desenvolvimento de uma 
clínica de treinamento nos 
períodos de férias, com atle-
tas do Estado e/ou da região 
para que possam aprimorar 
suas performances.

UEPB construirá pista 
sintética de atlettismo 

CAMPUS DE Cg
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PM reforça segurança nas ruas
OPERAÇÃO BOAS FESTAS

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Um fotógrafo de Campina Grande registrou uma cena 
inusitada. Uma viatura que servia à Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) foi resgatada em uma carreta do 
tipo “cegonha”. De acordo com a empresa locadora, os carros 
foram recolhidos de volta para o Estado de origem devido à 
falta de pagamento.

l UM PASSARINhO CONTOU

No Twitter, o prefeito de Campina Grande comenta com 
entusiasmo que a criação da Guarda Municipal foi uma das 
principais conquistas da sua gestão. Na realidade, a coisa é 
diferente. Com apenas poucos meses de funcionamento, a Guarda 
sofreu problemas de atrasos nos pagamentos e aos poucos foram 
perdendo veículos, energia elétrica, água e até mesmo a sede onde 
funcionava, no centro. 

Garantia...

O prefeito Veneziano Vita do Rêgo, em seu discurso 
quando da entrega de notebooks, agradeceu a todos os 
seus colaboradores, especialmente no campo educacional 
e garantiu, que até o dia 31, estará concluindo uma gestão 
que muito fez pela cidade e cumpriu, dentro do rigor da 
legislação vigente, as suas obrigações. 

...tudo em ordem

“Vamos entregar uma gestão com tudo em ordem. 
O futuro gestor vai receber uma PMCG rigorosamente 
enquadrada no que reza a legislação em vigor, a exemplo 
do pagamento dos servidores e outras obrigações 
institucionais”, afirmou.

“Desorientados”

Segundo a mesma nota, também acontece de moradores 
estarem “errando o dia da coleta” e colocando os sacos na rua 
no dia em que o caminhão não passa. Resta saber se 400 mil 
habitantes estão errando o dia de colocar o lixo pra fora sete 
vezes por semana.

De cegonha

Pagamento

Agricultores de 151 municípios, do Semiárido, 
que aderiram ao Garantia-Safra receberão neste mês a 
primeira parcela do pagamento adicional relativo à safra 
2011/2012. Os pagamentos serão realizados nas mesmas 
datas definidas pelo calendário de benefícios sociais da 
Caixa Econômica Federal. O valor adicional do benefício 
Garantia-Safra é de R$ 280 por agricultor; dividido em 
duas parcelas de R$ 140. 

A ação tem efeito ostensivo 
visando diminuir os crimes 
comuns na cidade

l IMPACIENTES”

Em uma nota divulgada pela PMCG, a prefeitura afirma 
que a coleta de lixo está sendo feita regularmente, e que o 
problema é que os moradores “não deixam o lixo dentro de 
casa, esperando o caminhão passar”, e por isso acumula lixo 
na rua. 

O Segundo Batalhão da 
Polícia Militar esteve reuni-
do durante a manhã de on-
tem, na Praça da Bandeira, 
para a anunciação da Opera-
ção Boas Festas. De acordo 
com o tenente-coronel Sou-
za Neto, comandante do 2º 
BPM, a operação tem como 
objetivo reduzir os índices 
criminais com relação aos 
furtos e roubos no centro da 
cidade.

A nomenclatura da 
operação “Boas Festas” foi 
assim denominada por se 
tratar do período final do 
ano, possuindo as festivida-
des natalinas e outras co-
memorações. A necessidade 
em se realizar pela primeira 
vez a ação no município de 
Campina Grande, conforme 
o coronel Souza Neto, foi a 
de que as grandes quantias 
em dinheiro que circulam 
na região aumentam. Paga-
mentos do décimo terceiro 
e pagamentos do salário re-
ferente ao mês de dezembro 
são repassados à população 
neste período.

“Com o grande fatura-
mento, os elementos apro-
veitam para se fazerem pre-
sente no centro da cidade. 
Com o reforço do policia-
mento, estaremos em um in-
tenso trabalho no combate 
à criminalidade”, afirmou o 

Cidade Luz

A falta de decoração natalina em Campina Grande 
está incomodando até mesmo os funcionários da pasta do 
município. Nas  redes sociais foi divulgada a viagem de um 
secretário para Paris, a “cidade luz”, deixando Campina 
Grande às escuras. 

FOTO: Divulgação

Só conversa

Alexandre do Sindicato procurou conter a repercussão de 
uma eventual adesão ao prefeito eleito, afirmando que, depois 
das eleições, embora tendo conseguido uma das vagas na Câ-
mara Municipal, não mudou seus hábitos de pessoa simples e, 
por isso, conversa com todo mundo.

Não negou

O vereador eleito Alexandre do Sindicato (PTC) não 
negou ontem as especulações de que teria se encontrado 
recentemente com o prefeito eleito, Romero Rodrigues, mas 
garante que inexistiu qualquer tipo de conversa em torno de 
uma possível adesão sua ao tucano.

coronel.
Para a Operação Boas 

Festas, cerca de 70 homens 
serão enviados para reforçar 
o policiamento. Já nos bair-
ros adjacentes, estará ocor-
rendo a Operação Nômade. 
A determinação dada foi de 
que não seja interrompida 
a continuidade do trabalho 
policial. Os serviços serão 
encerrados todas as sextas-
feiras no Batalhão e os refor-
ços aplicados nas ruas.

Rondas Ostensivas Táti-
cas Metropolitanas (Rotam) 
e o Serviço de Inteligência 
estarão em atuação rotinei-
ra. Em duplo serviço, as ope-
rações estarão ocorrendo 
paralelamente. A Operação 
Nômade se estende em qua-
tro bairros por dia, visando a 
redução da prática de homi-
cídios e crimes patrimoniais. 
Dada a largada na manhã de 
ontem, os populares pode-
rão contar com os reforços 

dos serviços policiais até 
o dia 1 de janeiro de 2013, 
após a virada do ano. 

O comandante de po-
liciamento regional da PM, 
Wolgrand Pinto, relembrou 
que os trabalhos estarão 
sendo desenvolvidos nas 
112 cidades que compõem a 
Região 1. Em Campina Gran-
de, a vigilância se fará nas 
partes centrais e no período 
noturno sendo ampliado aos 
bairros. 

O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) aprovou 
um financiamento no valor 
de R$ 30 mil para projeto de 
pesquisa sobre violência de 
gênero praticada no Agres-
te da Paraíba, desenvolvido 
por alunos e professores do 
Campus III da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
em Guarabira.

Denominado “Monito-
ramento da Violência contra 
Mulher no Agreste Paraiba-
no”, o projeto será coorde-
nado pelos professores José 
Luciano Albino Barbosa e 
Luciano Nascimento Silva, 
ambos do Departamento de 
Ciências Jurídicas do campus 
III da UEPB. Além dos docen-
tes, quatro estudantes inte-
grarão o projeto: Allan Jones 
Andreza Silva, Leomar da 
Silva Costa, João Maria Car-
doso e Andrade e Vivicléia 
Aneyronis de Oliveira Soares.

São objetivos traçados 
pelo projeto: pesquisar as 
mais diversas modalidades 
de violência praticada contra 
as mulheres da região; anali-
sar os fatores condicionantes 
e estruturais (econômica, 
cultural e social) que provo-
cam o aumento da violência; 
investigar as estratégias de 
respostas estatais frente às 
modalidades de violência 
contra a mulher; além de es-
timular a produção científica 
sobre o tema no meio acadê-

mico e no âmbito dos órgãos 
de segurança pública.

De acordo com os idea-
lizadores, o projeto será de-
senvolvido em pareceria com 
o Núcleo de Estudos sobre a 
Violência no Agreste da Pa-
raíba (NEVAP/UEPB/PIBIC); 
Centro de Referência em Di-
reitos Humanos do Agreste 
da Paraíba (CRDHA), vincu-
lado ao Centro de Humani-
dades do Campus III; e com o 
4º Batalhão da Polícia Militar 
da Paraíba.

“A análise pormenori-
zada das características e 
fatores condicionantes da 
violência contra a mulher, 
bem como a avaliação das 
políticas de prevenção e en-
frentamento a esta violên-
cia, são imprescindíveis ao 
direcionamento de medidas 
públicas eficazes de prote-
ção aos direitos da mulher. 
Portanto, o monitoramento 
e a elaboração de artigos, 
relatórios e análise criminal 
são atividades imprescindí-
veis não só para o fortaleci-
mento dos estudos cientí-
ficos na área, mas também 
para a colaboração com os 
órgãos estatais na definição 
de fatores ou identificação 
das carências sob as quais as 
políticas públicas devem ser 
direcionadas”, relataram os 
professores. 

A preocupação em de-
senvolver um projeto como 
este surgiu durante o 1º Se-

minário sobre a Violência 
Doméstica no Agreste Parai-
bano, realizado em 11 de ju-
nho deste ano, na cidade de 
Guarabira. No evento, foram 
expostos dados estatísticos 
que apontavam grande in-
cidência de ocorrências de 
violência doméstica contra 
mulheres da região. Repre-
sentantes do 4º BPM, que 
também participavam do 
evento, informaram que a 
quantidade de ocorrências 
desta natureza superava em 
mais de 200% os dados le-
vantados, o que leva a crer 
que existe uma grande sub-
notificação das informações. 
Os policiais ainda relataram 
que muitas mulheres não co-
laboravam com o atendimen-
to das ocorrências, pois con-
trovertiam as informações, 
negavam ou mentiam quanto 
à vitimização, constituindo 
um verdadeiro óbice à co-
laboração policial para sua 
proteção e segurança.

CNPq vai financiar projeto que 
monitora violência à mulher 

CAMPUS III Programa faz 
entrega de 
notebooks aos 
professores

Mais 49 professores da 
rede estadual de ensino, em 
Campina Grande, receberam 
notebooks entregues pela co-
ordenadoria do projeto nacio-
nal de Informática nas Escolas. 

Os professores contem-
plados participaram do curso 
Educador Digital realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Educação, que teve carga ho-
rária de 40 horas e conteúdo 
sobre noções básicas de in-
formática, informou o coor-
denador estadual, José Isidrio 
Alves.

Para a professora Surita 
Luiza Ramalho, da Escola Es-
tadual João Lelis, da cidade de 
Livramento, ter o notebook é 
dispor de uma ferramenta im-
portante: “Agora estarei ligada 
com a internet e isso vai faci-
litar também o planejamento 
de minhas aulas”.

A diretora da Terceira 
Região de Ensino, professora 
Terezinha Figueiredo, entre-
ga equipamentos aos profes-
sores é sempre um momento 
gratificante. “É um reconheci-
mento ao trabalho e à dedica-
ção, além do que a ferramenta 
melhora a qualidade do que é 
feito na escola, consequente-
mente desenvolveremos uma 
melhor educação à Paraíba”.

A entrega dos note-
books foi realizada no audi-
tório do Corpo de Bombei-
ros e contou com a presença 
de professores e coordena-
dores de Educação de várias 
regiões do Estado.

Centro, uma das áreas de Campina que vai receber atenção especial da Polícia Militar neste fim de ano

Kalyenne Antero
Especial para A União

o projeto será 
coordenado pelos 
professores José 
Luciano Albino 
Barbosa e Lu-
ciano Nascimento 
Silva, da UEPB
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TCE assina termo de 
cooperação com TJ para 
apreciar precatórios
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Novo Regimento Interno, 
Orçamento 2013 e projetos 
acumulados estão na pauta

FOTO: Marcos Russo

Como acontece todo final 
de ano, a Assembleia Legis-
lativa do Estado novamente 
deixou tudo para última hora 
e, de segunda-feira até quin-
ta-feira, quando começa o 
recesso, vai discutir, apreciar 
e votar tudo o que deveria ter 
discutido, apreciado e votado 
durante todo o segundo se-
mestre deste ano.

Amanhã, às 15 horas, 
acontecerá a reunião da Co-
missão de Orçamento que 
apreciará a mensagem retifi-
cadora do Orçamento 2013; 
na terça-feira, vai votar o 
novo Regimento Interno e 
o novo Código de Ética; na 
quarta-feira, realiza audiên-
cia pública com o secretário 
de Planejamento, Gustavo 
Nogueira; e, na quinta-feira, 
votará o Orçamento e cerca 
de 100 projetos e requeri-
mentos que estão acumula-
dos há vários dias.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

A mensagem retificado-
ra do Orçamento 2013 che-
gou à Assembleia na manhã 
desta sexta-feira e foi solici-
tada ao Governo do Estado 
pela Comissão de Orçamen-
to da Casa, no intuito de 
achar uma saída de consenso 
para o impasse criado pelas 
emendas parlamentares ve-
tadas pelo governador Ricar-
do Coutinho (PSB).

“Estou, neste momento, 
distribuindo cópias da men-
sagem retificadora para os 
parlamentares e qualquer 
posicionamento sobre o as-
sunto só poderá ser dado por 
eles mesmos antes ou depois 
da reunião que está marca-
da para a tarde da próxima 
segunda-feira”, explicou o se-
cretário Legislativo da Assem-
bleia, Félix Araújo Sobrinho.

Félix fez parte da Comis-
são Especial que elaborou a 
proposta de novo Regimento 
Interno e anunciou que, em 
face da reunião de segunda 
e da audiência prevista para 
quarta-feira, a votação do 
novo Regimento e do novo 
Código de Ética está mesmo 
agendada para a sessão da 
terça-feira.

O presidente da Assem-
bleria Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN), con-
firmou a agenda de votação 
desses últimos dias do ano e 
explicou que, entre as prin-
cipais inovações trazidas 
pelo novo Regimento Inter-
no da Casa, estão o melhor 
esclarecimento dos artigos 
que tratam das votações em 
plenário e a consolidação do 
Colégio de Líderes da Casa.

O trabalho de atua-
lização foi realizado pelo 
Núcleo de Estudos do Re-
gimento Interno da Assem-
bleia Legislativa, composto 
por funcionários diretamen-
te vinculados ao processo 
legislativo, seja nas ativida-
des de plenário, seja nos tra-
balhos das comissões.

O atual Regimento foi 
promulgado em 28 de no-
vembro de 1991 e, segundo 
Ricardo Marcelo, duran-
te todo este tempo, sofreu 
mais de 40 alterações regi-
mentais. Estas mudanças 
precisam ser consolidadas 
nesta reformulação do di-
ploma normativo que rege 
as atividades legislativas do 
Parlamento Estadual, caso a 
Mesa Diretora e o conjunto 
dos deputados decidam pela 
manutenção das alterações 
que foram aprovadas.

“Uma de nossas preocu-
pações era a necessidade de 

se evitar conflito de interpre-
tações sobre um mesmo dis-
positivo e tivemos que fazer 
adequações que evitem du-
biedade de interpretações”, 
ao citar como exemplo a vo-
tação em blocos dos requeri-
mentos que são consensuais, 
o destaque das proposições 
polêmicas, os projetos de uti-
lidade pública que têm pare-
cer terminativo na Comissão 
de Constituição, Justiça e que 
podem dispensar a votação 
em plenário”.

O novo Regimento In-
terno também tem um ca-
pítulo que é dedicado espe-
cialmente ao quórum para 
votações de matérias. Ficará 
bem definido quando a ma-
téria pode ser aprovada ape-
nas com quórum simples, 
qualificado, 2/3 ou 3/5, por 
exemplo, evitando assim os 
questionamentos que se de-
ram recentemente.

Em relação aos parece-
res pela inconstitucionalida-
de no âmbito da Comissão 
de Constituição e Justiça e 
pela inadequação orçamen-
tária, no âmbito da Comis-
são de Acompanhamento e 
Controle da Execução Orça-
mentária, como são parece-
res terminativos, a Assem-
bleia deverá manter que o 
quórum seja de 22 deputa-
dos para que estes parece-
res sejam rejeitados.

O secretário de Plane-
jamento do Estado, Gustavo 
Nogueira, já encaminhou a 
mensagem retificadora do 
Orçamento para os depu-
tados na manhã de ontem 
e, conforme programação 
da Secretaria Legislativa da 
Casa, a audiência pública que 
contará com a presença dele 
está mesmo confirmada para 
quarta-feira.

O relator do Orçamento 

2013, deputado Vituriano 
de Abreu (PSC), tomou co-
nhecimento da chegada da 
mensagem retificadora do 
governo no mesmo dia, mas 
disse que preferia só emitir 
opinião depois de algumas 
leituras mais concentradas 
neste final de semana e de-
pois do próprio posiciona-
mento da Comissão de Orça-
mento da Casa.

“É claro que fui eu quem 

assinou o requerimento pe-
dindo a retificação por parte 
do Governo, mas já que o en-
vio foi decisão da comissão, 
prefiro me posicionar depois 
da posição da maioria”, ale-
gou o deputado, ao confir-
mar que, com a retificação 
do Poder Executivo, 1,5% 
da Receita Corrente Líquida 
da Lei Orçamentária deverá 
ficar mesmo para o financia-
mento das emendas e que os 

recursos serão consignados 
na reserva de contingência.

Vituriano de Abreu foi 
relator do Orçamento tam-
bém no ano passado e disse 
que o que os parlamentares 
mais esperam é que o caso 
das emendas não acabe na 
situação do orçamento an-
terior, quando foram veta-
das, e mesmo promulgadas 
na Assembleia, terminaram 
sem valor prático e sem 

aplicação nenhuma.
“Isso só vamos ter cer-

teza depois da reunião da 
Comissão de Orçamento e, 
sobretudo, depois dos de-
bates com o secretário na 
audiência pública da quar-
ta-feira”, previu Vituriano, 
ao lamentar que assuntos 
de tão grande relevância 
terminem ficando para o 
apagar das luzes do semes-
tre e do ano.

Para o vice-líder das 
oposições, deputado Aníbal 
Marcolino (PSL), outra mo-
dificação importante que 
ocorrerá no novo Regimento 
da Assembleia Legislativa é a 
consolidação do Colegiado de 
Líder e o estabelecimento de 
uma vinculação mais efetiva 
da Casa com a sociedade civil.

“O novo Regimento está 
inserindo uma agenda positiva 
e, através de uma sessão espe-
cial sobre eventos institucio-
nais, poderá assumir diversos 
formatos, como seminários 
ou simpósios”, comentou. Se-

gundo o parlamentar, isso será 
previamente discutido com a 
Mesa Diretora e com o Colegia-
do de Líderes sempre no início 
de cada ano legislativo.

Especificamente sobre 
o Colegiado de Líderes, ele 
explicou que a consolidação 
está se dando mediante Re-
solução nº 564, de 1997, ofi-
cializada no ano passado. “O 
Colegiado é a instância de or-
ganização da Ordem do Dia, 
das sessões deliberativas 
e consultivas e para outros 
temas de interesse do Poder 
Legislativo”, explicou.

Ele disse que o Colegia-
do de Líderes era uma rei-
vindicação antiga da Casa e 
que agora será constituído 
por líderes dos partidos po-
líticos, blocos parlamentares 
do governo e da oposição e 
coordenado pelo presidente 
da Assembleia.

Ao Colegiado, lembrou 
Aníbal, compete sugerir, opi-
nar ou referendar medidas 
administrativas, representar o 
Poder Legislativo em aconteci-
mentos institucionais, propor 
a adoção de planos e metas e 
apresentar proposituras.

Como corregedor-geral 
da Assembleia Legislativa, 
eleito desde o ano passado, 
o deputado João Gonçalves 
(PEN) fez questão de desta-
car que uma das principais 
providências que o Poder 
Legislativo vem tomando 
nessas votações do esforço 
concentrado de final de ano 
é a apresentação do novo Có-
digo de Ética e Decoro Parla-
mentar da Casa.

“Não custa nada dizer 
que nosso código é antigo e 
está completamente ultra-
passado e só não tivemos 
problemas com isso porque, 
graças a Deus, nunca mais 

nos vimos aqui diante de 
incidentes graves e sem ne-
nhum processo contra par-
lamentar”, comemora João 
Gonçalves, ao enfatizar que 
já conhece parte do novo 
texto do código e que, neste 
final de semana, vai aprofun-
dar seu conhecimento para 
poder discutir e votar a ma-
téria na próxima terça-feira.

Ele lembrou que, em épo-
ca recente, há uma ou duas le-
gislaturas, o Poder Legislativo 
se viu às turras com proces-
sos contra parlamentares que 
causaram polêmicas e impas-
ses muito sérios e que é bom 
estar com um código pronto 

e atualizado porque somente 
assim a Corregedoria vai po-
der melhor se posicionar.

“Assim como os demais 
parlamentares, estou me 
preparando para as votações 
de final de ano porque real-
mente há mesmo muita coisa 
importante prevista para a 
pauta, mas como correge-
dor, é natural que estabeleça 
uma certa prioridade para o 
Código de Ética”, comentou 
Gonçalves, ao  aproveitar a 
oportunidade para alertar os 
colegas parlamentares sobre 
a importância das presenças 
de todos eles nas sessões 
dessa próxima semana. 

Presidida pelo 
procurador-geral de 
Justiça, Oswaldo Tri-
gueiro do Vale Filho, 
a solenidade de inau-
guração da sede de 
Promotoria de Justiça 
de Mamanguape teve 
a presença do gover-
nador Ricardo Couti-
nho. O prédio passa 
a se chamar Promotor 
Adailton Coelho Cos-
ta. Diversos promo-
tores e procuradores 
participaram da sole-
nidade, além da viú-
va do homenageado, 
Elita Sousa Costa, e 
familiares.

Durante o pro-
nunciamento, Ricardo 
agradeceu a oportuni-
dade de compartilhar 
e prestigiar a inaugu-
ração do espaço, que 
vai ser importante 
para a população do 
Vale do Mamanguape 
e para as promotorias. 
“Eu tenho certeza ab-
soluta que a referência 
do Ministério Público 
no Vale do Maman-
guape vai crescer cada 
vez mais com a inau-
guração que estamos 
presenciando hoje”, 
disse. E garantiu aos 
representantes do Mi-
nistério Público: “Pode 
continuar contando 
com o Poder Executivo 
como parceiro”, afir-
mou.

Investimentos
Sobre investimen-

tos do Governo do 
Estado no Vale do Ma-
manguape, Ricardo 
destacou a construção 
de 600 casas na re-
gião, a Escola Técnica 
Estadual em Maman-
guape e o Hospital da 
cidade. A unidade de 
saúde vai ter 130 lei-
tos, UTI, maternidade 
e centro cirúrgico.

O procurador-ge-
ral de Justiça, Oswal-
do Trigueiro do Vale 
Filho, anunciou que, 
em 2013, o Ministé-
rio Público vai realizar 
concurso público para 
melhor atender ao ci-
dadão. Quanto a par-
ceria com o Governo 
do Estado, o procura-
dor-geral destacou o 
projeto de pacificação 
solidária. “A parceria 
entre Ministério Pú-
blico do Estado e Se-
gurança Pública tem 
trazido resultados ex-
pressivos no combate 
à criminalidade”, de-
clarou. Trigueiro ainda 
enalteceu a figura do 
homenageado Adail-
ton Coelho Costa. “Ho-
mem correto, de uma 
moral irretocável”, dis-
se o procurador.

Governador 
prestigia 
evento em 
Mamanguape 

O secretário Gustavo Nogueira encaminhou mensagem retificadora do Executivo à Assembleia

Secretário participa de audiência quarta-feira

Colegiado de Líderes consolidadoRegimento vai definir quórum

Código de Ética será reformulado 

MP



TCE passa a analisar precatórios
parceria com o TJ
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Prefeitos que não cum-
prirem acordos judiciais para 
o pagamento de precatórios 
podem ter as contas repro-
vadas pelo Tribunal de Con-
tas do Estado. A assinatura 
de um termo de cooperação 
técnica vai permitir que o ór-
gão acompanhe a liquidação 
dos precatórios pelos gesto-
res municipais, cruzando in-
formações como Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

Na prestação de contas 
desses gestores, portanto, 
serão apreciados os regis-
tros e contabilidade dessas 
ordens de pagamentos. Com 
a assinatura do termo de 
cooperação técnica entre 
os presidentes dos dois Tri-
bunais, formalizado entre o 
conselheiro Fernando Catão 
e o desembargador Abraham 
Lincoln, esse acompanha-
mento será possível.

O conselheiro Fernando 
Catão disse que, por ser um 
tema bastante reclamado pela 
sociedade, o Tribunal de Con-
tas resolveu criar um Sistema 
Eletrônico de Acompanha-
mento de Precatórios, em par-
ceria com o TJ, estruturando 
um banco de dados “necessá-
rio à otimização da gestão e 
acompanhamento dessas or-
dens de pagamentos”.

Segundo ele, “com essa 
troca de informações e da-
dos, o Tribunal de Contas vai 
acompanhar como está sen-
do a liquidação desses preca-
tórios tanto no Estado como 
nos municípios”.

Os três senadores, os de-
putados federais e estaduais, 
além dos membros do dire-
tório e todos os delegados já 
estão sendo convocados pelo 
PMDB para a convenção que 
acontecerá na próxima terça-
-feira e que reconduzirá o ex-
-governador José Maranhão 
à presidência estadual do 
partido.

Na ocasião, também se-
rão eleitos o novo Diretório 
e a Executiva Estadual, os 
membros da Comissão de 
Ética e Disciplina, os delega-
dos à Convenção Nacional e 
o Conselho Fiscal, com seus 
respectivos suplentes.

Os trabalhos serão ini-
ciados às 9 horas, na sede da 
legenda em João Pessoa, com 
encerramento previsto para 
as 14 horas. De acordo com o 
Edital de Convocação divul-
gado pela direção peemede-
bista, a Convenção Estadual 
terá conograma que também 
já foi preparado.

Primeiro, se dará a esco-
lha pelo voto direto e secreto 
dos membros do Diretório 
Estadual e suplentes; esco-
lha pelo voto direto e secreto 
dos membros da Comissão 
de Ética e Disciplina e su-
plentes; escolha pelo voto 

direto e secreto dos delega-
dos à Convenção Nacional e 
suplentes; escolha pelo voto 
direto e secreto dos mem-
bros do Diretório Estadual, 
os membros da Comissão 
Executiva Estadual, vogais e 
suplentes; escolha pelo voto 
direto e secreto dos mem-
bros do Diretório Estadual, 
membros do Conselho Fiscal 
e suplentes.

Acordo
A chapa que disputará o 

diretório estadual do PMDB 
para o biênio 2013/2014 foi 
homologada em reunião re-
alizada na sede da legenda, 
em João Pessoa. O ex-gover-
nador José Maranhão será o 
presidente da sigla.

O ex-senador Wilson 
Santiago ficará como vice-
-presidente e o secretário-
-geral será o prefeito de 
Campina Grande, Veneziano 
Vital do Rêgo. O segundo 
vice-presidente será o depu-
tado federal Manoel Junior e 
o deputado estadual Raniery 
Paulino ficará como secretá-
rio-adjunto.

O nome do deputado es-
tadual Gervásio Maia foi ho-
mologado como terceiro vice-
-presidente e líder do PMDB 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba. Ficou definido que 
o atual presidente do Diretó-

rio Estadual, Antônio Souza, 
será o tesoureiro da legenda 
no próximo biênio. A tesou-
reira adjunta será a deputada 
Olenka Maranhão.

O ex-governador José 
Maranhão disse que as deci-
sões foram tomadas por una-
nimidade pelos membros 
da Executiva presentes na 
reunião. A chapa aprovada 
pela Executiva, segundo ele, 
foi elaborada tomando por 
base a sugestão apresentada 
pelo presidente nacional do 
partido, senador Valdir Rau-
pp, e pelo vice-presidente 
da República, Michel Temer, 
consoante ideia de todos os 
presentes na reunião de Bra-
sília, de acordo com a orien-
tação do diretório nacional 
do PMDB.

Participaram da reunião 
com o presidente nacional 
Valdir Raupp e com o vice-
-presidente da República, 
Michal Temer, o ex-gover-
nador José Maranhão, o ex-
-senador Wilson Santiago, os 
deputados federais Manoel 
Junior, Benjamin Maranhão, 
Wilson Filho, Nilda Gondim, 
Hugo Motta, o senador Vital 
do Rêgo, o ex-governador 
Roberto Paulino, o presiden-
te estadual do PMDB, An-
tonio Souza e os deputados 
estaduais Raniery Paulino e 
Olenka Maranhão.

O TCE da Paraíba dis-
põe de todas as informações 
dos empenhos realizados 
pelo Estado e municípios, de 
2002 até o mês de setembro 
de 2012. Essa base de dados 
é atualizada mensalmente. 

Fernando Catão disse 
que, por se tratar de uma 
gama muito grande de infor-
mações, o TCE vai disponibi-
lizar para o Tribunal de Jus-
tiça todo o banco de dados 
e, em contrapartida, saberá 
quais os precatórios que es-
tão sendo liquidados e verifi-
car, principalmente, se estão 
sendo contabilizadas corre-
tamente.

De acordo com o termo 
de cooperação, caberá ao Tri-
bunal de Contas a elaboração 
de ferramenta destinada ao 
armazenamento de dados 
relativos aos precatórios 
expedidos pelo Tribunal de 
Justiça, capacitação dos seus 
usuários, além da normatiza-
ção sobre tempo e conteúdo 
das informações que serão 
disponibilizadas.

Banco de dados
O Tribunal de Justiça 

fornecerá os dados necessá-
rios à elaboração do sistema 
eletrônico de acompanha-
mento de precatórios e o 

treinamento de servidores 
sobre o tema.

 O presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
Abraham Lincoln,  destacou 
que a partir desse sistema 
eletrônico o TJ vai saber quais 
são as prefeituras que estão 
devendo os precatórios aos 
credores. “Isso não era feito 
antes. Nós temos dados insu-
ficientes, da mesma forma o 
TCE. Então haverá uma troca 
de dados entre os dois Tribu-
nais e ambos sairão lucrando, 
assim como também os cre-
dores dos precatórios, tanto 
no Estado como nos municí-
pios paraibanos”, finalizou. 

As repartições públicas 
estaduais da Administração 
Direta e Indireta do Poder 
Executivo terão ponto facul-
tativo nos dias 24 e 31 de de-
zembro de 2012, em virtude 
das festividades de Natal e 
Ano Novo, preservando, po-
rém, o funcionamento dos 
serviços essenciais. A porta-
ria foi publicada na edição de 
ontem do Diário Oficial do Es-
tado (DOE).

A portaria também deter-
mina que os veículos oficiais, 
inclusive os de representa-
ção da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executi-
vo, sejam recolhidos às suas 
repartições de origem ou ao 
Centro Administrativo, após o 
término dos expedientes dos 
dias 21 e 28 do corrente mês 
e liberados uma hora antes 
do início dos expedientes dos 
dias 26 de dezembro de 2012 
e 2 de janeiro de 2013, respec-
tivamente.

Qualquer liberação ex-
cepcional deve ser precedi-
da de autorização do Gabi-
nete Militar do Governador, 
excetuando-se ambulâncias, 
veículos de fiscalização da 
Secretaria de Estado da Re-
ceita, da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenci-
ária, da Secretaria de Estado 
da Segurança e Defesa Social, 
das Polícias Civil e Militar e 
do Gabinete Militar ou que 
estejam a serviço deste.

Tribunais vão cruzar informações

PMDB reconduz Maranhão 
à presidência na terça-feira

convenção

O Diário Oficial de ontem trouxe a nomeação do 
professor Rangel Júnior como reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba. O ato está assinado pelo 
governador Ricardo Coutinho. Um dia antes, na quinta-
feira, o governador já havia anunciado que iria nomear 
Rangel para substituir a professora Marlene Alves. 

O professor Rangel Júnior foi eleito em primeiro 
lugar na consulta feita à comunidade universitária da 
UEPB. Desde a realização da consulta e elaboração da 
lista tríplice que foi enviada ao governador, havia uma 
pressão danada para que Rangel não fosse nomeado, 
apesar de primeiro colocado. 

O governador Ricardo Coutinho fez o que deveria 
ter sido feito: nomeou o primeiro colocado. E não 
podia ser diferente. A grande maioria dos estudantes, 
professores e funcionários decidiu através do voto que 
o professor Rangel deve ser o reitor da UEPB. 

Agora, passada essa fase, vem uma outra: a de 
fazer a UEPB crescer, se modernizar cada vez mais, 
aprimorar seu sistema de ensino, capacitar seus 
professores, se expandir ainda mais pelo interior 
do Estado, levando conhecimento e ciência aos 
paraibanos. 

Esse é o grande desafio do professor Rangel 
Júnior, um cidadão identificado com a história da UEPB, 
a partir de agora. A UEPB é um patrimônio do povo 
da Paraíba e não pode servir a interesses de grupos 
políticos de qualquer linha de pensamento. 

A consulta feita à comunidade acadêmica expôs à 
sociedade uma espécie de preconceito existente entre 
os que disputaram a Reitoria. A professora Marlene 
Alves e o professor Rangel Júnior foram acusados 
de serem filiados ao Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB). E são. 

Não há nada demais nisso. Não há nenhum motivo 
para censurar a posição política de Rangel. É um direito 
que ele tem de pertencer a esse ou àquele partido 
político. Desde que essa posição política não atrapalhe 
o funcionamento da Universidade, nada há de errado 
com o professor.

Portanto, a hora é de deixar o preconceito político 
de lado e fazer da UEPB um ambiente de estudo e 
pesquisa a serviço dos paraibanos. 

Repartições do 
Estado vão ter 
ponto facultativo 
nos dias 24 e 31

Um desleixo

Revoltado por ter perdido as eleições para a ex-mulher, o 
prefeito Aluizio Régis, do Conde, abandonou o município e há 
10 dias não recolhe o lixo de Jacumã. A bela praia do Litoral Sul 
está entregue aos urubus e aos amontoados de lixo, que ficam 
jogados nas esquinas e nos terrenos baldios, como se ali fosse 
uma terra de ninguém. Se o povo reclama, as muriçocas festejam, 
os urubus pulam de felicidade.

E não há a quem reclamar. 

Uma nova Tv

A Câmara Municipal de João Pessoa entra numa nova era na área 
de comunicação com o lançamento da TV pública aberta digital (Canal 
61.2), que aconteceu ontem. A TV aberta analógica (Canal 52) já está 
no ar em caráter experimental e transmitiu na última segunda-feira a 
diplomação dos 27 vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleitos no 
último pleito na capital.

Mais um tento que Durval Ferreira marca.

como pode?

A Lei Federal 12.007 determina que as concessionárias de energia 
elétrica forneçam aos seus clientes, a cada final de ano, uma fatura com o 
resultado do pagamento de 12 meses. Mas isso está só no papel. Porque a 
Energisa, concessionária paraibana, não respeita a lei e zomba dos que lhe fazem 
reclamações. Essa seria uma boa oportunidade para o Ministério Público chamar 
o feito à ordem e mandar a Energisa respeitar a população. 

Mas cadê o Ministério Público?

Frase derradeira

“Quero ser lembrado como o sanfoneiro que amou e cantou muito seu 
povo, o Sertão, que cantou as aves, os animais, os padres, os cangaceiros, os 
retirantes, os valentes, os covardes, o amor”.  Luiz Gonzaga.

Fernando Catão, presidente do TCE, disse que base de dados do Tribunal é atualizada mensalmente
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Governo Dilma Rousseff 
mantém 62% de aprovação
 

Brasília - A aprovação do 
governo Dilma Rousseff ficou 
estável em dezembro. No total, 
62% da população avaliaram 
a gestão como boa ou ótima – 
mesmo índice registrado em 
setembro pela pesquisa enco-
mendada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) ao 
Ibope, que teve o último levan-
tamento de 2012 divulgado 
ontem. A estabilidade na ava-
liação se manteve também no 
que se refere ao percentual de 
pessoas que consideram o go-
verno regular (29%) e ruim/
péssimo (7%).

Apenas o governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, no segundo manda-
to, obteve avaliação mais alta 
no mesmo período: 73%. Em 
dezembro de seu segundo 
mandato, o governo do ex-
-presidente Fernando Henri-
que Cardoso foi avaliado como 
bom ou ótimo por 25% da 
população. Para 59% dos en-
trevistados, o governo Dilma 
é igual ao governo Lula, en-
quanto 29% o considera pior, 
e 19%, melhor.

Já a aprovação do modo 
de governar da presidente 
subiu um ponto percentual, 
passando dos 77% registrados 
em março, junho e setembro, 
para 78% em dezembro. Está-
vel e em patamar elevado ficou 

também a confiança da popu-
lação em Dilma, com 73% em 
dezembro (mesmo índice re-
gistrado em setembro).

Houve estabilidade tam-
bém na expectativa positiva 
das pessoas em relação ao 
restante de governo, com 62% 
(ótimo/bom) – mesmo índi-
ce da pesquisa anterior. Em 
relação às áreas de atuação, o 
combate à fome e à pobreza 
registrou recorde de aprova-
ção (62%), bem como as me-
didas para conter o desempre-
go (56%). A área da saúde foi 
a pior avaliada, com apenas 
25% de aprovação. Impostos e 
segurança pública registraram 
30% de aprovação; taxa de ju-
ros, 41%.

O índice de pessoas que 
consideram as notícias recen-
tes mais favoráveis ao governo 
registrou queda de 29%, em 
setembro, para 24% em de-
zembro, enquanto 18% con-
sideram que as notícias foram 
desfavoráveis.

Para 23%, as notícias 
mais lembradas foram sobre 
o julgamento do Mensalão 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF). O anúncio de redução 
do custo de energia elétrica foi 
citado por 14% dos entrevis-
tados, e 10% citou a Operação 
Porto Seguro, da Polícia Fede-
ral, e as referentes ao contra-
ventor Carlinhos Cachoeira.

A Pesquisa CNI/Ibope fez 
2.002 entrevistas em 142 mu-
nicípios entre os dias 6 e 9 de 
dezembro. A margem de erro é 
2 pontos percentuais, e o grau 
de confiança, 95%.

Já a avaliação no modo 
de governar da presidente 
subiu para 78%

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Brasília – O resultado 
do julgamento da Ação Penal 
470, o processo do Mensalão, 
deve ser publicado no início 
de 2013, segundo afirmou 
ontem a ministra Cármen 
Lúcia, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Somente com 
a publicação da decisão, o 
chamado acórdão, as senten-
ças podem ser executadas ou 
recorridas.

“Como esse processo foi 
bastante estudado pelos mi-
nistros, os votos estão pron-
tos. A publicação deve sair 
logo no início do semestre”, 
disse Cármen Lúcia ontem. 
Segundo a legislação vigente, 
os acórdãos devem sair até 
dois meses após o julgamen-
to, mas há casos no STF em 

que mais de um ano se passa 
sem a publicação.

Cármen Lúcia também 
criticou as brechas no sis-
tema judicial que permitem 
vários recursos para atrasar 
a execução da sentença. Para 
a ministra, o ideal é que as 
decisões saiam “não tão de-
pressa que parece que está 
com medo, nem tão devagar 
que parece estar afrontan-
do”.

“O problema no Brasil 
é que tem muitos recursos 
e o processo eterniza. Tem 
que ter direito de entrar, de 
recorrer, mas todo mundo é 
contra morosidade. A moro-
sidade da Justiça deve inte-
ressar a alguém. O processo é 
um jogo. Quem está ganhan-
do quer que acabe logo, o 
mais rápido possível. Quem 
está perdendo quer esten-

der”, analisou.
Cármen Lúcia também 

disse não acreditar em crise 
entre o STF e o Legislativo 
sobre a questão da perda de 
mandato de parlamentares 
na Ação Penal 470. Atual-
mente, o placar está em 4 
votos a 4: metade dos minis-
tros acredita que a decisão é 
do STF, a outra metade acre-
dita que a prerrogativa é do 
Congresso Nacional. O voto 
de desempate será do mi-
nistro Celso de Mello. Está 
em jogo o futuro político dos 
deputados federais João Pau-
lo Cunha (PT-SP), Valdemar 
Costa Neto (PR-SP) e Pedro 
Henry (PP-MT).

“Eu não acredito em cri-
se de jeito nenhum. Eu não 
vi ninguém falando que não 
ia cumprir (a decisão do Su-
premo). Eu não acredito em 

descumprimento de decisão 
judicial”, disse. Para a mi-
nistra, a suposta crise entre 
os Poderes é “artificial” e as 
declarações do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Marco Maia (PT-RS), estão no 
contexto de sua função como 
político. Recentemente, Maia 
sinalizou que não pretende 
cumprir a decisão do STF, 
caso contrarie a tese de sobe-
rania do Congresso Nacional 
na questão do mandato.

Cármen Lúcia disse ain-
da que o publicitário Marcos 
Valério, principal articulador 
do Mensalão, só deve ter pro-
teção se houver prova cabal 
de que está em risco. Em su-
posto depoimento ao Minis-
tério Público Federal, Valério 
disse que foi ameaçado de 
morte por pessoas ligadas ao 
esquema.

STF: Ministra diz que resultado do Mensalão 
deve ser publicado no início do próximo ano

EM 2013

Brasília – O baixo nível 
dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas causado pela 
seca fez aumentar a pro-
dução das usinas térmicas 
este ano e deve ter impacto 
na conta do consumidor em 
2013. Estudo feito pela As-
sociação Brasileira de Dis-
tribuidores de Energia Elé-
trica (Abradee) aponta um 
aumento no custo da geração 
de energia que pode chegar 
a quatro pontos percentuais 
na conta.

Segundo a associação, 
para garantir a continuidade 
de fornecimento, sem riscos 
de apagões, a produção das 
usinas térmicas aumentou 
pouco mais de três vezes em 

relação à produção conside-
rada normal ao longo do ano 
o que fez aumentar os custos 
da energia.

No início do mês, o go-
verno anunciou a redução 
de 16,7%, a partir de feve-
reiro de 2013, no valor da 
conta de luz devido às as-
sinaturas antecipadas de 
contratos de concessão de 
energia elétrica. Com o au-
mento dos gastos aponta-
do pelo estudo da Abradee, 
essa meta pode ser compro-
metida. A intenção inicial 
do governo, com a aprova-
ção da Medida Provisória 
579, era reduzir a conta de 
luz em 20,2%.

A Abradee calcula que, 
de novembro a março, épo-
ca de maior impacto climá-
tico, as distribuidoras de 

energia terão um aumento 
mensal de R$ 650 milhões 
no custo da produção - o 
que representa um aumen-
to total de 4% após os cinco 
meses. “Esse acúmulo vai 
gerar na distribuidora um 
problema de caixa, que será 
repassado para o consu-
midor, na época do reajus-
te”, afirma o presidente da 
Abradee, Nelson Leite.

De acordo com os dados 
apresentados ontem pela as-
sociação, as usinas térmicas 
passaram de uma produção 
considerada normal de 3 mil 
megawatts médios para 13 
mil. O aumento da produção 
implicou um aumento de 
custo de R$ 90 por mega-
watt-hora em julho para R$ 
451, em novembro.

“Há o risco de as distri-

buidoras ficarem sem caixa 
para honrar os seus com-
promissos”, disse Nelson 
Leite. Para ajudar a lidar 
com os gastos, a Abradee 
recorreu ao governo e se 
reuniu na última quarta-
-feira com o ministro de 
Minas e Energia, Edison 
Lobão, na tentativa de ne-
gociar um empréstimo com 
o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES). Segundo o 
presidente da associação. O 
governo teria se mostrado 
aberto a discussões.

“De qualquer forma há 
um sinal econômico de que a 
tarifa vai aumentar. A partir 
disso, devemos conscientizar 
os consumidores, para que 
repensem e reduzam o con-
sumo”, disse Leite.

Redução da conta de luz pode ser menor

A confiança da população na presidente Dilma Rousseff também está estável e em patamar elevado: 73% em dezembro 

Foto: Divulgação

Presidente conversa com Putin
Brasília - A presi-

dente Dilma Rousseff 
manifestou ontem, 
em conversa com o 
presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, preo-
cupação quanto às 
medidas de austeri-
dade que vêm sendo 
impostas aos países da 
Europa que enfrentam 
crise financeira. Além 
de economia, os dois 
presidentes também 
conversaram sobre te-
mas da agenda inter-
nacional e cooperação 
entre Brasil e Rússia 
nas áreas de ciência e 
tecnologia.

“ P r e t e n d e m o s 
manter profundo 
diálogo sobre a refor-
ma no Fundo Mon-
etário (Fundo Mon-
etário Internacional) e 
nas instituições finan-
ceiras internacionais 
para que seus órgãos 
reflitam a configu-
ração do mundo de 
hoje”, disse a presi-
dente em declaração 
à imprensa após se 
reunir com Putin, em 
Moscou.

A presidente tam-
bém assinalou ao líder 
russo a necessidade 
de manter políticas 
que assegurem a pro-
moção do emprego e 
o incentivo ao cresci-
mento como caminho 
para superar a crise.

Ao lado de Putin, a 

presidente Dilma disse 
que Brasil e Rússia têm 
visões convergentes 
sobre o mundo e de-
clarou o interesse em 
aumentar o dinamis-
mo do comércio entre 
os dois países. Mais 
cedo, empresários bra-
sileiros e russos partic-
iparam de um fórum 
empresarial na busca 
de identificar oportu-
nidades de negócios.

Foram firmados 
acordos de cooperação 
na área de ciência e 
tecnologia e no setor 
militar (produção de 
energia nuclear). Ela 
ressaltou que Brasil e 
Rússia são atores de 
grande porte em en-
ergia e que parcerias 
na área serão incenti-
vadas, com forte par-
ticipação da Petrobras. 
Dilma  fica em Moscou 
até hoje.

os dois 
presidentes 
conversaram 
sobre coope-
ração entre 
Brasil e Rús-
sia nas áreas 
de ciência e 
tecnologia
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Atirador invade escola e mata 
26 pessoas nos Estados Unidos

Um atirador abriu fogo 
na manhã de ontem em uma 
escola da cidade de New-
town, no Estado de Connect-
icut, nos Estados Unidos, 
matando 26 pessoas, sendo 
20 crianças e seis adultos 
mortos. O atirador também 
também morreu.

O atirador, Ryan Lanza 
de 24 anos, teria entrado na 
escola com duas armas, que 
já foram recolhidas pelos 
policiais. Uma delas, de acor-
do com a AP, seria um rifle 
calibre 223. O alvo do atira-
dor seria a classe em que sua 
mãe lecionava na escola; ela 
está entre os mortos.

O ataque aconteceu por 
volta das 10h locais (13h 
em Brasília) na escola Sandy 
Hook, em uma área próxi-
ma a Newtown, quando o 
atirador entrou na escola e 
começou a efetuar disparos. 
Um pai de aluno ouvido pela 
emissora NBC diz que o ati-
rador disparou durante uma 
reunião administrativa no 
prédio.

Segundo a polícia, o ati-
rador está morto, mas não foi 
determinado se ele foi morto 

pela polícia ou se cometeu 
suicídio. Ele teria usado duas 
armas, um revólver e uma 
pistola, que foram apreendi-
das, e um colete à prova de 
balas.

O ataque também deix-
ou vários feridos, alguns 
em estado grave, que foram 
socorrido para hospitais da 
região. 

Um cordão de isolamen-
to foi feito na frente do hospi-
tal e do quartel dos bombei-
ros onde se concentram as 
ações da polícia. A imprensa 
local e parentes dos alunos da 
escola foram ao local. A escola 
atingida tinha 39 professores 
e cerca de 650 alunos de ed-
ucação infantil e primária, en-
tre cinco e dez anos.

O caso preocupou pais 
de alunos e moradores de 
Newtown, cidade de 25 mil 
habitantes que fica a 120 km 
de Nova York.

Em entrevista ao canal 
CBS, Stephen Delgiadice, pai 
de uma menina de oito anos, 
disse que sua filha ouviu duas 
explosões e os professores 
pediram que ela ficasse em 
um canto. “É preocupante, 
especialmente nesta cidade, 
que sempre imaginamos ser 
o lugar mais seguro dos Esta-
dos Unidos”.

A polícia informou que 
foram mortas 20 crianças 
e seis adultos

Obama emocionado
O presidente americano 

Barack Obama fez ontem um 
discurso bastante emociona-
do sobre o ataque a uma es-
cola primária em Newtown. 
“Como país, já passamos por 
isso vezes demais”, disse o 
presidente em referência ao 

massacre em que um atira-
dor abriu fogo contra alunos 
e funcionários, deixando ao 
menos 27 mortos, incluindo 
crianças entre 5 e 10 anos.

“Precisamos nos unir e 
tomar ações reais para evitar 
outras tragédias como essa, 
deixando de lado questões 

políticas”, uma referência à 
aprovação de leis mais duras 
para a venda de armas.

Com lágrimas nos olhos, 
Obama disse que acreditava 
que todos os pais estavam se 
sentindo como ele - que tem 
duas filhas. “Nada substitui a 
perda de um filho. A maioria 

dos que morreram hoje era 
de crianças. Lindas crianças 
que tinham entre 5 e 10 anos. 
Eles tinham a vida inteira 
pela frente... aniversários, 
formaturas, casamentos, fil-
hos”, disse o presidente, após 
chorar e interromper seu dis-
curso algumas vezes.

Policiais do Estado de Connecticut levam crianças em fila após um atirador invadir uma escola, causando mais uma tragédia

Foto: Divulgação

O Pentágono anunciou 
ontem que os Estados Uni-
dos planejam enviar 400 
soldados e duas baterias de 
mísseis Patriot para a Tur-
quia para diminuir os efeitos 
no país dos confrontos entre 
regime e oposição na Síria.

Esta é a primeira vez que 
os Estados Unidos participa-
rão diretamente do conflito 
sírio, ainda que seja na pa-
trulha preventiva das áreas 
de fronteira da Turquia, que 

é membro da Otan. No início 
do mês, a aliança ocidental 
aprovou o envio dos Patriot 
para a região.

 A ordem foi assinada 
pelo secretário de Defesa, 
Leon Panetta, antes de seu 
avião chegar à base ameri-
cana de Incirlik, no sul da 
Turquia.

 “A intenção desse des-
locamento é sinalizar forte-
mente que os Estados Uni-
dos, trabalhando juntamente 

com nossos aliados da Otan 
para ajudar a defesa da Tur-
quia, especialmente com 
ameaças potenciais vindo da 
Síria”, disse o porta-voz do 
Pentágono, George Little.

Nos últimos dois meses, 
a Turquia sofre com bombar-
deios diários vindos da Síria 
em cidades fronteiriças. O 
mais grave deles foi no início 
de outubro na cidade de Ak-
çakale, em que cinco pessoas 
morreram.

Pentágono enviará mísseis e 
400 soldados para a Turquia 

cONflitO árabe
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Botafogo faz jogo
amistoso hoje na
cidade de Juripiranga

academia mesquita

Torneio de boxe no Bessa
Evento é beneficente e 
visa incentivar a prática
da modalidade na capital

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Começam hoje as lutas 
do  1º Torneio Boxe, Vem 
Quem Quer, realizado pela 
academia Mesquita Brother’s 
própria O evento irá ocorrer 
na própria academia Mesqui-
ta Brother’s que fica localiza-
da no Bessa, na Av. Agemiro 
de Figueiredo 4452, em fren-
te ao Big Portuga e ao Golfi-
nho Bar. As pessoas que qui-
serem prestigiar as disputas 
devem comprar o ingresso 
no local, que custa R$ 10,00. 
A arena dispõe de uma ca-
pacidade que comporta 100 
pessoas. Ao fim de tudo, a 
banda Retrohollics fará um 
show de encerramento.

O evento, no entanto 
começou ontem com a aber-
tura da competição. Além de 
incentivar a prática do boxe, 
o torneio tem uma causa hu-
manitária por trás, e ontem 
diversos quilogramas de 
alimentos foram arrecada-
dos para serem doados para 
uma instituição de caridade. 
A academia Mesquita Bro-
ther’s, tem como objetivo 
com esse evento mostrar ao 
público que o boxe é saúde, 
e acima de tudo um esporte 
olímpico.

Para o organizador do 
evento e dono da academia, 
Muhammad Al Mesquita, 
eventos como esses são im-
portantes para incitar as pes-
soas ao esporte. O torneio, 
que é denominado Boxe, Vem 
Quem Quer, tem justamen-
te o intuito de aproximar o 
boxe daqueles que ainda não 
conhecem a prática direito. 
Mesquita ainda convida to-
dos os membros da impren-
sa para poderem prestigiar o 
evento.

“Esse torneio tem esse 
nome, porque nossa ideia é 
trazer as pessoas para per-
to do boxe. Ainda temos uma 
causa humanitária, vamos jun-
tar alimentos para doar para 
aqueles que realmente preci-
sam. Vai ser um sucesso, muita 
gente vem prestigiar e espero 
contar com todos os meios 
da imprensa para poderem 
conhecer melhor o boxe tam-
bém”, frisou Mesquita.

Como a arena da aca-
demia só comporta cem 
pessoas, o organizador teve 
uma ideia bastante demo-
crática e a ver com o nome 
do torneio. Segundo Mes-
quita terá um telão fora da 
academia mostrando tudo 
que estiver acontecendo lá 
dentro, para que quem não 
possa entrar continue per-
to de alguma forma com o 
boxe. A Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), 
através do Centro de Desen-
volvimento Sustentável do 
Semiárido (CDSA), promove 
a primeira Copa Sumé de 
Judô. O evento será realiza-
do na Escola Agrotécnica da 
cidade de Sumé, neste final 
de semana, com início pre-
visto para as 16h de hoje. Se-
rão cerca de duzentos atle-
tas das cidades de Campina 
Grande, João Pessoa, Sumé 
e Pocinhos participando da 
competição, que faz parte do 
Projeto Olímpico do Cariri 
(Prolcariri).

O evento é aberto ao pú-
blico em geral e tem como 
objetivo incluir o município 
de Sumé no circuito paraiba-
no de Judô a partir do Projeto 
Olímpico do Centro de De-
senvolvimento Sustentável 
do Semiárido. A Copa tem o 
apoio da Prefeitura Munici-
pal de Sumé e da CaririWeb.

A Copa Sumé de Judô 
também é apoiada pela Fe-
deração Paraibana de Judô 
(Fepaju), que tem ajudado a 
promover o evento. De acor-
do com o diretor técnico da 

Federação, Alcidemar Júnior, 
a Fepaju não têm medido 
esforços para levar a moda-
lidade a todo o Estado. “O 
objetivo da Federação é aju-
dar a levar o esporte para o 
interior e divulgar o judô em 
todas as regiões da Paraíba”, 
afirmou Júnior.

O Projeto Olímpico do 
Cariri consiste no desenvolvi-
mento de ações educacionais 
e esportivas alicerçadas nos 
valores do Olimpismo. Nesta 
fase do projeto, estão sendo 
ministradas aulas de reforço 
para alunos do Ensino Fun-
damental II, tendo como foco 
as disciplinas de Matemática, 
Português, Física, Química, 
Biologia, História, Geografia 
e Inglês. 

As aulas são ministradas 
através de alunos monitores 
do CDSA. Além do reforço 
voltado para a educação dos 
adolescentes, o Prolcariri 
promove a prática esportiva 
do Judô. Sem perder o foco 
educacional, a participação 
dos estudantes na Copa está 
atrelada ao bom comporta-
mento em sala de aula e ao 
seu rendimento escolar.

Muhammad Mesquita segue fazendo um trabalho social através do esporte com a sua academia de boxe e espera o apoio do público hoje

Atleta radicada no Estado consegue 5o lugar no Mundial
A fisiculturista Ana 

Homss, catarinense radicada 
em João Pessoa, conseguiu o 
quinto lugar na quarta edição 
do Mundial de Fisiculturismo, 
na categoria Fitness Model. O 
evento, que foi organizado 
pela World Bodybuilding and 
Physique Federation (WBPF), 
aconteceu entre os dias 4 e 
10 deste mês, em Bangkok, 
na Tailândia. Em seu perfil na 
rede social Facebook, Ana co-
memorou o resultado alcan-
çado no Mundial.

“Estou muito feliz, dei 

o meu melhor e consegui a 
quinta colocação no Mundial. 
Eram 50 países e tinham 22 
meninas na minha categoria. 
O que faltou mesmo foi ex-
periência de palco, que isso 
o tempo ensina. Eram pre-
miadas as cinco primeiras 
colocações, então volto para 
o Brasil com um lindo troféu 
e já me preparando para con-
quistar o primeiríssimo lugar 
na próxima edição”, escreveu 
a fisiculturista.

De volta a capital parai-
bana desde a última terça-fei-
ra, Ana pretende descansar e 
curtir as festividades de fim 
de ano. Competições agora só 

em 2013. “No momento estou 
em off, mas em junho do ano 
que vem tem a Copa do Mun-
do, vou me preparar para ela 
a partir de janeiro. Passou as 
festas começa na dieta”, disse 
Ana, que está decidida a ocu-
par o topo do pódio na próxi-
ma competição internacional 
que participar. 

A atleta declarou que 
independente de ter algu-
ma competição em vista, ela 
treina o ano todo e tem muita 
cautela com a alimentação. 
No fim de ano, no entanto, ela 
fez questão de ressaltar que 
não vai abrir mão de sabo-
rear as comidas típicas desta 

época do ano, a exemplo do 
panetone.

No próximo ano, além 
de brigar pelas primeiras 
posições nas competições 
que disputar, Ana Homss 
pretende começar a cursar 
Educação Física. A catari-
nense declarou o desejo de 
permanecer trabalhando na 
área mesmo depois de parar 
de participar dos eventos. 
No dia 6 de janeiro, Ana será 
homenageada pela Federa-
ção Paraibana de Culturis-
mo e Musculação (FPCM) no 
evento Apollo Praia 2013, 
que será realizado no Apcef, 
a partir das 16h.

FISICULTURISMO

Herbert Clemente
Especial para A União

Ana Homss (D) é catarinense, mas reside em João Pessoa há anos

Copa de Judô reúne diversos atletas
hoje na Escola Agrotécnica de Sumé

O evento de judô na cidade de Sumé tem o apoio da Federação

FO
TO

: O
rt

ilo
 A

nt
on

io

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

O Campeonato Paraiba-
no de Beach Soccer masculino 
segue hoje com a realização de 
duas partidas na arena oficial 
da Federação, situada na Praia 
do Cabo Branco, em frente ao 
Centro de Turismo e Lazer Sesc 
Cabo Branco. A primeira parti-
da será entre Porto de Jacaraú 
e ADM, às 15h15. Em seguida, 
Moroni enfrenta o Palmeiras e 
fecha mais uma rodada do se-
gundo turno da competição.

Na reta final do segundo 
turno, a rodada deste sába-
do é decisiva para as quatro 
equipes. Se vencer, a ADM já 
sela a sua classificação para as 
semifinais do segundo turno. 
Do outro lado, na partida en-
tre Moroni e Palmeiras, o ven-
cedor dará um grande passo 
rumo à classificação. 

A situação melhor é a do 
Palmeiras, que ainda tem dois 
jogos e depende menos do re-
sultado dessa rodada. O Moro-
ni, por outro lado, faz a sua úl-
tima partida no segundo turno 
e precisa vencer o seu adver-
sário a qualquer custo. Mesmo 
saindo vitorioso na partida de 
hoje, para garantir sua vaga na 
próxima fase o Moroni precisa 
torcer por um resultado nega-
tivo da Palhoça Marisol, que 
joga na próxima terça-feira.

O presidente da Fede-
ração Paraibana de Beach 
Soccer, Aílton Cavalcante, 
acredita na realização de 
grandes jogos e espera con-
tar com o apoio do público. 
“É importante prestigiar 
essa competição”, disse o di-
rigente.

Campeonato Paraibano
prossegue com 2 jogos

BEACH SOCCER



Piloto brasileiro de rali acorda após 
passar 10 dias em coma nos EUA
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AMADOR

Tomara que 
seja o “galinho”

Durante os últimos dois anos o argentino Lionel 
Messi vem quebrando recordes atrás de recordes, e 
a cada dia criam-se novas metas a serem batidas, 
estamos no novo século, no novo milênio, tudo é ba-
seado em números e estatísticas. No futebol não seria 
diferente.

A última marca, o “boneco de videogame”como eu 
gosto de chamá-lo pela perfeição dos passes e chutes, 
quebrou no final de semana na partida contra o Real  
Betis jogando fora de casa. Marcou 2 gols, chegou a 86 
no ano e superou a marca de 85 gols, que era do alemão 
Gerd Muller desde 1972.

Todavia, surgiram controvérsias e o Flamengo atra-
vés de seu departamento de história contestou este 
recorde. Segundo o pessoal do “Mengão” o recorde é de 
nosso “Galinho de Quintino”, o excepcional Zico que no 
ano de 1979 teria marcado 89 gols pelo rubro-negro.

Como contestar algo que foi reconhecido pela Fifa 
? São súmulas de todos os jogos do ano. Zico teria mar-
cado 81 gols pelo Flamengo, 7 pela Seleção Brasileira e 1 
gol por uma Seleçao do Resto do Mundo, num amistoso 
realizado contra a Argentina comemorando um ano do 
titulo mundial vergonhoso ganho pelos portenhos.

E agora? Temos que confirmar isso e lutar por nos-
so recorde, só que não sei até quando, já que o pequeno 
artista barcelonista ainda tem 3 partidas para fazer este 
ano. Contra o Cordoba, pela Copa do Rei, e mais dois 
pelo campeonato espanhol, contra o Atlético de Madrid 
e Valladolid.

Portanto, com mais 3 gols igualaria o “Galo” e com 
mais 4 passaria o brasileiro. Neste momento o recorde 
é nosso. Vamos aguardar os acontecimentos.Torço pelo 
menino de ouro da Gávea, um dos meus grandes ídolos e 
um jogador quase perfeito. Seria o melhor do mundo se 
tivesse ganho uma Copa.

Desses 89 gols quero me lembrar apenas de um e 
vou explicar o por quê. Foi o último jogo do ano, dispu-
tado no Maracanã e o Flamengo perdeu para o Palmeiras 
por 4 x 1. Resultado que não era comum, o Flamengo 
perder no Maracanã ainda mais de goleada.

Aconteceu. O Palmeiras era dirigido por Telê San-
tana, e massacrou naquela partida, com uma atuação 
extraordinária de um jogador que não teve sucesso na 
carreira, mas era muito bom de bola. Falo de Carlos Al-
berto Seixas, atacante que não teve uma vida sadia fora 
de campo e por isso não deslanchou.

Explico então o motivo da lembrança do jogo. Em 
primeiro lugar, era uma semifinal de Campeonato Brasi-
leiro, e no Estádio 113 mil pessoas !!!!. Em segundo lugar, 
o fato da torcida ter saido aplaudindo o adversário que 
naquela tarde estava iluminado e foi chamado de “bando 
de moleques” antes da partida.

Porém, o principal motivo é que tudo isso acon-
teceu no dia 9 de dezembro de 1979, e este dia marca 
uma data muito especial para mim. O dia do aniversário 
da minha saudosa mãe, Wilma, e naquele dia estávamos 
comemorando a festa dela na casa de minha madrinha 
como sempre, na inesquecivel Rua Gaspar Soares, 226.

Minha vida sempre foi futebol e familia e continua 
assim até hoje, fico feliz em escrever isso e transmitir 
aos amigos leitores. Fico feliz também em lembrar do 
jogo e de Zico, um dos 5 maiores jogadores que vi na 
minha vida e que foi protagonista da minha primeira 
entrevista como jornalista, em 1974. Saudade!

Em tempo...há uma outra versão de que um jogador 
de Zâmbia teria marcado 107 gols em 1972. Nesse caso 
me parece mais uma história fantasiosa dos queridos 
africanos. Nunca tive nenhuma notícia de futebol zam-
biano,se caso for verdade é só provar e leva o prêmio... 
(por Brno Filho)

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Felipe Zanol se acidentou 
no último dia 4 durante 
treino para o rali Dacar

Após quase 10 dias de 
incertezas e informações de-
sencontradas, o piloto brasi-
leiro Felipe Zanol acordou na 
noite da última quinta-feira 
do estado de coma em que 
se encontrava desde o último 
dia 4, quando se acidentou 
durante um treino na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, 
visando ao Rali Dacar 2013.

Embora na semana pas-
sada o estafe do mineiro te-
nha comunicado que ele já 
tinha saído do coma induzido 
e que estava recebendo doses 
menores de sedação, só na 
quinta-feira o piloto realmen-
te acordou no hospital onde 
está internado, nos Estados 
Unidos.

“Recebemos a notícia há 
pouco, diretamente da mãe 
dele”, informou a assessoria 
de Zanol em um comunicado 
via Facebook.

“Ela disse que ele reconhe-
ceu a esposa Luciana e o amigo 
e mecânico Ricardinho. Espera-

mos trazer outras notícias po-
sitivas a cada dia. E continuem 
a corrente pela recuperação 
do nosso campeão, está dando 
certo”, completou o texto.

Durante todo o período 
de internação de Zanol, nem 
a assessoria do piloto nem 
o hospital onde ele está in-
ternado deram maiores de-
talhes sobre seu verdadeiro 
estado de saúde, a existência 
ou não de lesões decorrentes 
do acidente ou possíveis se-
quelas. Ainda não tá também 
nenhuma informação sobre 
a chance de Zanol disputar o 
Dacar, que começa no próxi-
mo dia 5 de janeiro.

André e Jean
Não é de hoje que os ir-

mãos André e Jean Azevedo 
são sinônimo do Rali Dacar. 
Desde a época em que a com-
petição ainda tinha Paris no 
nome, é praticamente impos-
sível não ligar a prova à dupla 
de São José dos Campos, no 
interior de São Paulo.

Juntos, acompanha-
ram o crescimento do rali, 
a evolução dos veículos, a 

crise na segurança, a mu-
dança de nome e o desloca-
mento do evento da África 
para a América do Sul. Em 
2013, no entanto, o Dacar 
será diferente. Pela primei-
ra vez após 14 oportunida-
des, Jean, o mais novo, de 38 
anos, não terá a companhia 
do irmão mais velho, de 53 
anos, que anunciou sua apo-
sentadoria este ano.

“Vai ser diferente. Em to-
das as minhas participações 
ele (André) estava lá. Nas 
duas primeiras de moto, jun-
to comigo, e nas demais no 
caminhão. Com certeza vai 
ser diferente, mais sozinho - 
conta Jean, que falou com o 
globoesporte.com após um 
treino em Caçapava, no inte-
rior de São Paulo.

Além da companhia em 
família, o piloto que volta 
à categoria moto depois de 
dois anos disputando o Dakar 
na categoria carro revela o 
que mais sentirá falta nesta 
edição do rali, com largada 
programada para o dia 5 de 
janeiro em Lima, no Peru.

“Caminhão é a categoria 

que larga por último, então, 
de certa maneira, qualquer 
coisa que acontecia, eu tinha 
a tranquilidade de que ele 
(André) passaria por ali de-
pois. Agora não tenho mais 
essa tranquilidade. Entre os 
competidores existe ajuda se 
alguém estiver acidentado, 
senão, nem olham” destaca.

Em seu último Dacar na 
categoria moto, em 2011, 
Jean Azevedo ficou na 7ª 
colocação no geral. Para 
seu retorno, o piloto man-
tém o objetivo de terminar 
a competição entre os 10 
primeiros.

“Até 2008, ia ao Dacar 
com uma ideia do que pode-
ria almejar, porque estava em 
contato com os adversários. 
Agora perdi um pouco desse 
contato. Vou com o objetivo 
de buscar uma posição entre 
os 10 primeiros. Vão largar, se 
não me engano, 198 motos, 
são os melhores, então, o pri-
meiro objetivo é ficar entre 
os 10. Quem sabe, chegando 
lá, dá pra ver que consegui-
mos subir um pouquinho e a 
gente vai tentar, lógico”.

O piloto brasileiro Felipe Zanol durante treinos para o Rali Dacar. Ele sofreu um acidente violento e está fora da edição do próximo ano

Tacos e bolinhas não são a es-
pecialidade dos americanos Bode 
Miller e Morgan Beck. O esquiador, 
medalhista olímpico, e sua esposa, 
jogadora de vôlei de praia, foram 
relaxar num campo de golfe na úl-
tima quarta-feira, em San Diego, 
na Califórnia. Mas a diversão não 
acabou bem. Em uma tacada, Miller 
atingiu em cheio o rosto da mulher, 
que sofreu um ferimento grave no 
olho esquerdo. Morgan, que tem 25 
anos e também atua como modelo, 
publicou nas redes sociais a foto do 
rosto após o acidente.

“Agora não me sinto tão sexy. 
Levei uma bolada no rosto após uma 
tacada do meu querido marido. Mas 
ainda o amo “ afirmou a jogadora, 
que estava usando óculos de sol na 
hora do acidente e, por isso, evitou 
um estrago ainda maior.

Internada em um hospital de 
San Diego, a jogadora de vôlei de 
praia escapou de ficar cega, mas le-
vou 50 pontos no rosto e ainda não 
recuperou a visão do olho esquerdo.

“Estou me sentindo melhor. 
Ainda não consigo enxergar com o 
olho esquerdo, mas já consigo sen-

Esquiador atinge esposa com bola de golfe
ACIDENTE EM FAMÍLIA

tir meu rosto novamente” explicou 
no Twitter a atleta, que teve alta do 
hospital na última quinta-feira.

Morgan e Miller se casaram em 
outubro deste ano. Miller é um dos 
principais esquiadores do mundo, 
com uma medalha de ouro no su-
percombinado nas Olimpíadas de 
Inverno de Vancouver, em 2010. Ele 
tem ainda três pratas olímpicas e um 

bronze, além de quatro títulos mun-
diais no esqui alpino.

Passear por outros esportes não 
é novidade para o casal. Antes das 
Olimpíadas de Londres, em agosto 
deste ano, eles toparam fazer, para 
uma rede de televisão, uma marato-
na de esportes e se enfrentaram no 
vôlei, no badminton, no tênis e até 
no futebol americano.

A jogadora de vôlei Bode Miler e o esquiador Morgan Beck envolvidos no acidente 
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Botafogo joga em Juripiranga
PRIMEIRO AMISTOSO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Tricolor enfrenta hoje
uma seleção local em
jogo festivo na cidade

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo fará hoje o 
primeiro amistoso da pré-
temporada. O Belo vai até 
Juripiranga, onde enfren-
tará uma seleção local, às 
20h, no Estádio Municipal. 
O jogo vai marcar a inau-
guração dos refletores e 
vem sendo aguardado com 
grande expectativa pelos 
torcedores locais, que pro-
metem lotar as arquiban-
cadas.

Ontem, o técnico Mar-
celo Vilar fez um treino téc-
nico, com jogadas ensaia-
das a partir da bola parada. 
Depois, os jogadores fize-
ram um treino recreativo. 
O treino que definiu o time 
titular para este primeiro 
jogo foi na quinta-feira, no 
campo do IFPB, em Jagua-
ribe.

Apesar de fazer algu-
mas alterações durante o 
coletivo, o treinador man-
teve uma base. Ele  deverá 
começar a partida com Ge-
nivaldo, Ferreira, Thuran, 
André Lima e Zadda; Mar-
celo Pinheiro, Isaías, Doda 
e Fábio Neves; Warley e 
Wanderley. 

Segundo o técnico Mar-
celo Vilar. Este jogo servirá 
para começar a entrosar 
a equipe para a estreia no 
Campeonato Paraibano de 
2013, no próximo dia 6 de 
janeiro, contra o CSP, no Es-
tádio da Graça. "É um início 
de trabalho e a partida ser-
virá para ver os jogadores 
em ação, fazer algumas ex-
periências e principalmente 
entrosar a equipe, que é for-
mada por alguns jogadores 
que nunca jogaram juntos".

Além deste amistoso 
contra a seleção de Juripi-
ranga, o Botafogo ainda vai 
realizar mais dois antes do 
início do Campeonato Pa-
raibano. No próximo dia 
22, em Parnamirim-RN, 
contra o Alecrim,  e no dia 
29 ou 30 em Caruarú, con-
tra o Porto. . "Estes amis-
tosos são suficientes para 
que o time ganhe um certo 
entrosamento para o início 
da competição. Só atingire-
mos o nível ideal durante o 
campeonato", concluiu.

O Belo possivelmente 
não fará nenhum amistoso 
em João Pessoa, por falta 
de estádios. O Almeidão 
está interditado e o Leo-
nardo da Silveira está re-
formando o gramado e só 
estará liberado no início 
de janeiro para os jogos do 
Campeonato Paraibano.

Uniforme
Na próxima sexta-fei-

ra, o Botafogo vai apresen-
tar o novo uniforme do clu-
be para a temporada 2013. 
Será uma grande festa com 
participação de atores e 
atrizes nacionais e pani-
kats, no Teatro de Arena do 
Espaço Cultural. 

A entrada será 20 vo-
lantes da Timemania e o 
espaço será destinado à 
apenas 900 torcedores. A 
diretoria vai colocar à dis-
posição da torcida um pos-
to de venda dos volantes 
da Timemania, já carimba-
do com o Botafogo como 
o time do coração, no pró-
prio Espaço Cultural, no 
início da próxima semana.

Nacional é o
último time a
apresentar o
novo elenco

Antes tarde do que nun-
ca. Este é um ditado que cai 
bem para o Nacional de Pa-
tos no momento. O Canário 
do Sertão esteve ameaçado 
de não participar do Cam-
peonato Paraibano de 2013 
por problemas políticos e 
principalmente financeiros, 
mas deu a volta por cima e 
apresentou o novo elenco 
nesta quinta-feira. 

Cerca de 700 torcedores 
compareceram ao José Ca-
valcanti e pagaram ingressos 
para ver os novos jogadores.

Apesar de novo, o elen-
co atual do Nacional para a 
temporada 2013 tem muitos 
velhos conhecidos do torce-
dor de Patos, como o lateral 
José Wilker, os atacantes 
William e Dú, este último o 
grande ídolo da torcida na-
cionalina. 

Ao todo, foram apresen-
tados 19 dos 23 jogadores 
contratados pelo clube. O 
pensamento da diretoria é 
fechar o elenco até a próxi-
ma segunda-feira.

Por estar atrasodo em 
relação aos adversários, 
o técnico Neto Maradona 
introduziu um sistema de 
treino full time. Os joga-
dores treinam todos dias a 
partir das 7 da manhã numa 
academia, às 10h fazem um 
treino físico com bola no 
José Cavalcanti e à tarde 
voltam ao estádio para um 
treino técnico-tático.

Por enquanto, a dire-
toria ainda não confirmou 
nenhum amistoso, mas o 
pensamento é no final da 
próxima semana já ver o 
time em atividade contra 
selecionados da região. “Co-
meçamos atrasados, mas va-
mos superar isto com muito 
treino, e o Nacional fará uma 
boa campanha no Campeo-
nato Paraibano”, garantiu o 
técnico Neto Maradona.

 

Do grupo forte que o Bota-
fogo contratou para brigar pelo 
título do Campeonato Paraiba-
no/2013, que terá início no dia 6 
de janeiro, dois jogadores fazem 
a diferença pela qualidade e ex-
periência dentro de campo. Tra-
ta-se do meia Josimar Alves Lira, 
mais conhecido como Doda, e o 
atacante Warley Silva dos Santos, 
que fizeram sucesso na Serra da 
Borborema, conseguindo títulos 
estaduais nos dois times - Tre-

ze (2010 e 2011) e Campinense 
(2012)  - pretendem tirar o alvi-
negro da capital do jejum de dez 
anos sem levantar a taça do Pa-
raibano. Jogador técnico e refe-
rência para arrumar a casa, Doda, 
chega para suprir uma lacuna 
que vem atormentando o Belo a 
vários anos com a ausência de um 
camisa dez.  

O ex-trezeano que estava 
atuando no Fortaleza/CE, terá a 
"sombra" do também meio cam-
pista, Fábio Neves, que veio do 
ABC/RN para reforçar o time da 

Doda faz a diferença no meio campo botafoguense
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Depois de vários treinos com bola esta semana no Juracisão e no campo da IFPB, os jogadores do Botafogo vão encarar o primeiro jogo preparatório para o Estadual 2013

Maravilha do Contorno na próxi-
ma temporada. Para o baixinho 
não existe briga, mas opções que 
o treinador terá para deixar a 
equipe mais forte e vitoriosa, no 
projeto de levar o clube ao título 
de campeão paraibano/2013. Ele 
destaca a qualidade do grupo, 
que conta com jogadores de ga-
barito, que passaram por vários 
clubes do país e chegam para unir 
as forças em prol de um objetivo 
de todos os botafoguenses. "Faço 
parte de um grupo que busca ti-
rar o time deste jejum, mas não 
sou dono da posição. Deixo a op-
ção para o técnico escalar o que 
tem de melhor para conseguir as  
vitórias", frisou.  

Sobre o entrosamento com 
Warley, quando atuaram no Treze 
e conquistaram o bicampeonato 
estadual (2010 e 2011) o meia bo-
tafoguense sabe que conhecer as 
habilidades da maioria dos com-
panheiros que jogaram juntos é 
fundamental para obter um ren-
dimento positivo.  Segundo ele,  
o entrosamento será o diferencial 
para vencer os desafios e buscar o 
tão sonhado título. "Pelo perío-
do que jogamos juntos, conheço 
de perto o potencial e o posicio-
namento do artilheiro na grande 
área. Espero que possamos fazer 
uma dobradinha de sucesso e mar-
car muitos gols para o Botafogo 
levantar a taça", observou Doda. 

Com relação a enfrentar o 
Treze durante a competição de 
2013 o botafoguense ressaltou 
que será um clássico como outro 
qualquer, mas que desta vez esta-
rá no alvinegro da capital, defen-
dendo outra equipe de ponta do 
futebol paraibano e nordestino. 
De acordo com Doda, ficaram as 
amizades e o incentivo da torci-
da, mas que desta vez defenderá 
as cores do Botafogo. "Não posso 
esquecer os bons momentos que 
passei no Treze e as amizades que 
consegui  fazer na Serra da Bor-
borema. Desta vez estarei do ou-
tro lado, defendendo o Botafo-
go e fazendo o melhor para que 
possamos conquistar o título", 
comentou. Doda atuou no Paraibano deste ano pelo Treze e esteve no Fortaleza pela Série C
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NACIONAL
& Mundo

Técnico do Corinthians diz 
que investimento do time 
inglês não é problema

Tite ignora riqueza do Chelsea
Chelsea é um dos clubes 

que mais gasta dinheiro com 
contratações, mas para Tite, 
o alto investimento do time 
londrino não o coloca como 
favorito da final do Mundial de 
Clubes. Em entrevista, o trei-
nador do Corinthians afirmou 
que a decisão de amanhã será 
bastante equilibrada.

“Colocam o investimento, 
falam dos milhões que o Chel-
sea investe, do poderio eco-
nômico (ao comparar os dois 
times). Eu não vejo desta for-
ma, que a grana vai determi-
nar quem é o favorito. É meio 
para cada um”, argumentou o 
comandante.

Tite também falou sobre 
a expectativa de poder ter o 
título do Mundial em seu cur-
rículo. “É um Mundial impor-
tante. É a possibilidade minha, 
profissional, de um título ex-
traordinário. O Corinthians já 
tem, mas nós, os atletas e eu, 
não temos”, disse ele.

Entre os jogadores, oti-
mismo de vitória e a conquista 
do título mundial não faltam. O 
rápido atacante do Corinthias, 
o Paolo Guerrero, previu que a 
equipe paulista vai conquistar 
o Mundial de Clubes se jogar 
seu próprio estilo de futebol.

O peruano, que coman-
dou o time em uma vitória não 
convincente por 1 x 0 sobre o 
Al-Ahly, do Egito, na semifinal 
no Japão, disse que o Chelsea, 
campeão europeu, é vulnerável.

“Todo mundo sabe que 
o Chelsea é um dos grandes 
times do mundo”, declarou 
Guerrero. “É uma final que to-
dos no Brasil, todos os torce-
dores do Corinthians estão es-
perando. Sabemos que vai ser 
muito difícil, porque eles têm 
formação diferente, um jogo 
diferente”, acrescentou o ex-jo-
gador do Hamburgo. “O Corin-
thians tem muita qualidade. 
Nós temos de jogar o nosso 
próprio jogo”, finalizou ele.

O zagueiro Paulo André 
revelou ontem alguns cami-
nhos para o Corinthians con-
seguir superar o Chelsea na 
final do Mundial. Segundo ele, 
o time tem que marcar forte e 
ser preciso no ataque, mas a 
principal arma é pressionar o 
adversário dentro de campo.

Paulo André lembrou que 
a tática usada pelo Monterrey, 
de se fechar na defesa e apos-
tar no contra-ataque, não deu 
certo na semifinal, quando o 
time mexicano perdeu para o 
Chelsea por 3 a 1. Por isso, o 
Corinthians tem que fazer di-
ferente. 

O time corintiano venceu 
a primeira edição do torneio 
da Fifa em 2000, mas o Chel-
sea, que bateu com tranquili-
dade o Monterrey, do México, 
por 3 x 1 na quinta-feira, des-
ponta como favorito.

A equipe brasileira se 
tornou a primeira equipe a 
conquistar invicta a Copa Li-
bertadores desde 1978 neste 
ano, sofrendo apenas quatro 
gols em 14 partidas, então, não 
será moleza para o Chelsea.

A CBF vai divulgar na 
próxima semana a versão 
para 2013 do Ranking Nacio-
nal de clubes. A relação, que 
apresentará novo critério de 
pontuação, contabilizado so-
mente os resultados dos últi-
mos cinco anos, terá o Flumi-
nense como líder.

A tendência é que o Co-
rinthians, que também teve 
bom desempenho nas compe-
tições nacionais recentes, apa-
reça na segunda colocação. O 
que também impulsionará os 
clubes na tabela é a participa-
ção na Libertadores da Améri-
ca, que rende 400 pontos.

A CBF está agilizan-
do a liberação, pois restam 
poucos dias para o início do 
recesso de fim de ano. Na 

semana que vem, serão só 
quatro dias úteis. O Ranking 
Nacional de Clubes serve 
para definir dez dos 86 par-
ticipantes da Copa do Brasil.

Treinadores
A CBF, em parceria com 

a PUC Minas, realizou nes-
ta semana o Curso de Trei-
nadores Nível 3, voltado 
para os interessados em se 
tornar técnicos de futebol 
profissional. Dentre os 48 
alunos, vários ex-jogado-
res como Doriva, Paulo Isi-
doro, Wellerson e quatro 
campeões do mundiais pela 
Seleção: Beletti, Roque Jr., 
Ricardinho e Branco. Desta 
vez, o tema do curso foi a 
periodização tática. 

Ranking 2013 da CBF 
traz o Flu na liderança

A Conmebol emitiu 
um comunicado sobre a 
confusão na final da Copa 
Sul-Americana, que aca-
bou encerrando o jogo 
entre São Paulo e Tigre, 
no Morumbi, antes mes-
mo do início do segundo 
tempo. A entidade confir-
mou que o time brasileiro 
é o campeão, mas pro-
meteu “apurar os fatos 
e aplicar sanções”, o que 
historicamente não é uma 
prática corriqueira.

A Conmebol ainda se 
diz “empenhada em reu-
nir todos as informações 
das autoridades do jogo 
e dos clubes envolvidos, 
como também os elemen-
tos dos fatos ocorridos, 
com o propósito de esta-
belecer com claridade a re-
alidade dos acontecimen-
tos”. A entidade fala ainda 
em sanções exemplares.

Na nota, a Conmebol 
trouxe a versão do árbi-
tro chileno, Enrique Osses. 
Nela é dito que o homem 

do apito tentou persuadir 
os jogadores do Tigre para 
voltar a campo, mas a de-
legação alegou falta de 
garantias de segurança e 
agressões por parte de se-
gurança e polícia local para 
permanecer no vestiário. 

O árbitro ainda rela-
tou que esperou ao todo 
50 minutos antes de decla-
rar o fim da partida, com o 
resultado favorável ao São 
Paulo. O tema deve ser dis-
cutido na próxima quinta-
feira, quando os membros 
do Comitê Executivo da 
entidade se reunem

Maricon
As declarações de Ju-

venal Juvêncio, presidente 
do São Paulo, e Ney Fran-
co, técnico do time, após a 
confusão na final da Sul-A-
mericana, não caíram bem 
para o treinador argenti-
no. Ele chegou a chamar o 
seu colega de profissão de 
“maricón”, que significa 
“homossexual”.

Conmebol ameaça punição a clubes
TÍTULO DO SÃO PAULO

O São Paulo, de Lucas, venceu argentinos e ficou com título

Atacante Robinho recbe R$ 1 milhão de salário por mês no Milan 

 A esperança da direto-
ria do Santos em contratar 
o atacante Robinho diminui 
a cada dia. Além de o Milan 
recusar uma proposta de 5 
milhões de euros (R$ 13,6 
milhões) pelo atleta, o pai do 
jogador, Gilvan de Souza, ga-
rante que seu filho não volta-
rá a Vila Belmiro na próxima 
temporada.

O pai do jogador, inclu-
sive, fez um apelo para a di-
retoria santista não iludir 
o torcedor do clube. Nesta 
semana, o presidente Luis 
Álvaro de Oliveira Ribeiro 
demonstrou otimismo em 
relação à contratação de Ro-

binho e voltou a empolgar a 
torcida.

“Não adianta ficar ilu-
dindo o torcedor, tem que 
falar a verdade. O Robinho 
não sai do Milan. O Milan já 
vendeu outros atacantes e 
não vai vender o Robinho. Já 
colocaram o Robinho em vá-
rios clubes, não tem nada, ele 
vai permanecer no Milan”, 
afirmou o pai do atleta.

Gilvan fez questão de 
ressaltar que Robinho voltou 
à condição de titular no Mi-
lan, além de “receber em dia” 
pouco mais de R$ 1 milhão 
de salário por mês. “Ele está 
feliz, jogando, recebendo em 

dia, não tem motivos para 
sair. Isso é certeza (ele não 
joga no Santos em 2013), ele 
não vem”, enfatizou.

Apesar da intenção de 
contratar Robinho, o San-
tos não tem suporte finan-
ceiro para fechar o negócio. 
Além dos 10 milhões de eu-
ros (R$ 27,7 milhões) exigi-
dos pelo Milan, o Santos se-
quer pode bancar o salário 
milionário pedido pelo ata-
cante. Para voltar a vestir a 
camisa alvinegra, Robinho 
pediu o mesmo ordenado 
de sua última passagem 
pelo clube em 2010 – R$ 1 
milhão por mês.

O projeto Robinho in-
fluenciou na saída de um dos 
membros do Comitê Gestor, 
Eduardo Vassimon, que é 
contrário à ideia do Santos 
fazer loucuras para contratar 
o ex-camisa 7 da Vila Belmi-
ro. Ele se desligou do grupo 
e a cadeira está vaga. Alguns 
dirigentes não apoiam o re-
torno do craque devido o alto 
custo financeiro.

O orçamento do Santos 
para 2013 prevê um déficit 
de R$ 15 milhões. Além dis-
so, o clube possui uma das 
maiores folhas de pagamen-
to do futebol brasileiro – cer-
ca de R$ 7,5 milhões.

Pai do jogador pede que diretoria respeite a torcida
ROBINHO NO SANTOS

Jogadores do Corinthians sabem da difícil missão que é vencer o Chelsea na final de amanhã e não relaxam nos treinamentos

FotoS: Divulgação
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Prazo para requerer a isenção do 
IPVA 2013 termina na sexta-feira

 
Os proprietários de veí-

culos, que gozam de isenção 
anualmente do Imposto so-
bre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) no 
Estado da Paraíba, têm até 
o dia 28 de dezembro para 
requerer a isenção do tribu-
to. Com a alteração da lei do 
IPVA, a data limite para soli-
citar a isenção desse imposto 
do ano seguinte precisa ser 
feita até o dia 31 de dezem-
bro. Como as repartições pú-
blicas do Estado da Receita 
Estadual vão estar fechadas 
no último dia do ano, a solici-
tação terá de ser antecipada 
para o dia 28 deste mês.

Segundo a lei do IPVA, 
precisam fazer o requeri-
mento até o final deste ano 
os portadores de deficiên-
cias física, mental e visual, os 
autistas, os proprietários de 
embarcações de pesca arte-
sanal ou industrial, taxistas, 
transporte escolar com até 
16 passageiros e o trabalha-
dor ou proprietário rural de 
motos agrícolas de até 200 
cilindradas (cc). 

Para requerer a isenção 
do IPVA de 2013, os usuá-
rios precisam apresentar a 
documentação exigida em 
uma das repartições fiscais 
da Receita Estadual. Nas ci-
dades de João Pessoa e Cam-
pina Grande, o requerimento 
pode ser solicitado no Posto 
Fiscal da Receita Estadual 
no setor do IPVA instalados 
no Detran-PB. Já os usuá-
rios que moram nos demais 
municípios devem requerer 
nas coletorias, que estão es-
palhadas nas cinco regiões 
fiscais do Estado. “O requeri-
mento precisa ser feito na re-
partição fiscal mais próxima 
onde o veículo foi emplaca-
do”, orientou o secretário de 
Estado da Receita, Leonilson 
Lins de Lucena.

Como forma de evitar 
perda do benefício, o audi-

tor fiscal, que trabalha na 
repartição fiscal da Receita 
Estadual do Detran em João 
Pessoa, Arnóbio Firmino da 
Silva Júnior, informou que 
desde o mês de maio o pos-
to vem antecipando o serviço 
de preencher o formulário 
de isenção do IPVA 2013 aos 
usuários. “O secretário da 
Receita Estadual, Marialvo 
Laureano, baixou um ofício 
circular orientando as repar-
tições fiscais para realizarem 
com antecedência esse re-
querimento. Por isso, desde 
maio começamos a trabalhar 
ao mesmo tempo com dois 
serviços de requerimentos 
de isenção para os usuários 
de João Pessoa. O primeiro 
referente ao ano em curso de 
2012 e o outro para a isenção 
de 2013”, declarou. 

O secretário Executivo 
da Receita, Leonilson Lins 
de Lucena, esclareceu que 
para aquelas categorias que 
gozam de isenção, como é o 
caso dos veículos com mais 
de 15 anos de fabricação, 
não precisam fazer o reque-
rimento. Ele acrescentou 
ainda que está assegurada a 
isenção daqueles que estão 
dentro das categorias, que 
necessitam de requerimento, 
mas que pretendem comprar 
algum veículo durante o ano 
de 2013. “Neste caso, ele será 
concedido normalmente ao 
longo do ano. O requerimen-
to prévio é obrigatório ape-
nas para algumas categorias 
já proprietárias de veículos 
este ano”, frisou.

Usuários precisam apresen-
tar a documentação exigida 
naa Receita Estadual

São Paulo - O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) em São Paulo 
denunciou ontem à Justiça Federal 
24 pessoas envolvidas no esquema 
criminoso infiltrado em órgãos fe-
derais e agências reguladoras para 
elaborar pareceres técnicos frau-
dulentos e favorecer interesses pri-
vados, investigado pela Operação 
Porto Seguro. Entre os crimes pra-
ticados pelo grupo estão formação 
de quadrilha, corrupção ativa, cor-
rupção passiva, tráfico de influên-
cia, falsidade ideológica e falsifica-
ção de documento particular.

Foram denunciados por for-
mação de quadrilha a ex-chefe do 

gabinete da Presidência da Repú-
blica em São Paulo Rosemary No-
ronha, o ex-diretor de Hidrologia 
da Agência Nacional de Águas 
(ANA) Paulo Rodrigues Vieira e 
seus dois irmãos, o então diretor 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) Rubens Carlos Vieira 
e o empresário Marcelo Rodrigues 
Vieira. Também foram denuncia-
dos pelo mesmo crime os advoga-
dos Marco Antonio Martorelli e 
Patrícia Santos Maciel de Oliveira.

De acordo com a denúncia do 
MPF, o núcleo principal da quadri-
lha era operada pelos irmãos Vieira. 
Rosemary, responsável por indicar 

Paulo e Rubens para as agências re-
guladoras, atuava como operadora 
de tráfico de influência.

Na denúncia, o MPF diz ter 
identificado cinco episódios que 
envolvem favores, vantagens so-
licitadas, cobradas ou recebidas 
por Paulo Vieira a Rosemary. São 
descritas ainda 27 situações nas 
quais Rosemary pediu favores, 
cobrou ou recebeu vantagens dos 
irmãos Vieira.

A denúncia é assinada pelos 
procuradores da República Suza-
na Fairbanks Oliveira, Roberto An-
tonio Dossiê Diana e Calos Renato 
Silva e Souza.

MPF denuncia 24 investigados
OperaçãO pOrtO SegurO

Rosemary Noronha é uma das investigadas pela operação realizada pela Polícia Federal

Na capital e 
Campina, o reque-
rimento pode ser 
feito no Posto 
Fiscal da Receita 
Estadual no 
setor do IPVA

Eleito no segundo tur-
no das Eleições 2012 com 
130.106 votos, o deputado 
federal Romero Rodrigues 
(PSDB) foi diplomado, ontem, 
prefeito de Campina Gran-
de para o quadriênio 2013-
2016, ao lado do vice-prefeito 
eleito, o empresário Ronaldo 
Cunha Lima Filho (PSDB).

A solenidade foi no Cen-
tro de Convenções do Garden 
Hotal, no bairro do Mirante, 
zona leste da cidade, e foi co-
ordenada pelo juiz titular da 
16ª Zona Eleitoral, Cláudio 
Antônio de Carvalho Xavier.

Além de prefeito e vice, 
foram diplomados os 23 ve-
readores eleitos no pleito 
do dia 7 de outubro. Desses, 
sete conseguiram a reelei-
ção. Foram os casos do atual 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande, 
o vereador Nelson Gomes 
Filho (PRP), além do corre-

ligionário Jóia Germano, dos 
peemedebistas Metuzelá 
Agra, Antônio Pimentel Filho 
e Olímpio Oliveira, e os re-
presentantes do PSDB Tovar 
Correia Lima e Inácio Falcão 
e Orlandino Farias (PSC).

Completam a lista dos 23 
nomes que receberam o diplo-
ma do TRE-PB, os quais com-
porão o Legislativo campinen-
se a partir do ano que vem: 
Bruno Cunha Lima (PSDB),  
mais votado, com 4.631 su-
frágios, Murilo Galdino (PSB), 
Ivan Batista (PMDB), Saulo 
Noronha (DEM), Vaninho Ara-
gão (DEM), Napoleão Mara-
cajá (PCdoB), Rodrigo Ramos 
(PMN), Galego do Leite (PMN), 
Marinaldo Cardoso (PRB), 
Lafite (PSC), Sargento Régis 
(PMN) e Lula Cabral (PRB).

Estiveram presentes na 
solenidade, os senadores 
Cássio Cunha Lima e Cícero 
Lucena, do PSDB, além do vi-
ce-governador Rômulo Gou-
veia (PSD), que representou 
o Governo do Estado.

TRE-PB diploma novo 
prefeito e vereadores

eM CaMpINa graNDe

Phillipy Costa
Especial para A União

A Secretaria Estadual de 
Educação vai disponibilizar 
no site do órgão, a partir de 
segunda-feira a relação dos 
projetos ganhadores do Prê-
mio “Escola de Valor” e “Mes-
tres da Educação” que serão 
premiados em solenidade 
marcada para às 10h, no Te-
atro de Arena do Espaço e 
presidida pelo governador 
Ricardo Coutinho.

Cerca de 2.500 professo-
res da rede pública de ensino 
se inscreveram para partici-
par do prêmio “Mestres da 
Educação”, uma iniciativa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação, que consis-
te na fomentação, seleção, 
valorização e premiação das 
experiências administrativas 
e práticas pedagógicas exi-
tosas, resultantes de ações 
integradas e executadas por 

profissionais de educação, 
em exercício nas escolas pú-
blicas estaduais de educação 
básica, e que, comprovada-
mente, estejam tendo suces-
so no enfrentamento dos de-
safios no processo de ensino 
e aprendizagem.

O Prêmio Mestres da 
Educação foi idealizado com 
o objetivo de contemplar to-
dos os professores que tive-
ram os trabalhos premiados 
com o valor correspondente 
a uma remuneração mensal a 
qual percebe, caracterizando 
o 14º salário.

Para participar do Prê-
mio Escola de Valor estão se-
lecionadas mais de 800 edu-
candários da rede estadual 
de ensino. Treze membros de 
foram selecionados para for-
mar uma comissão e analisar 
os trabalhos apresentados.

Os projetos elaborados 
pelos professores e pelas es-
colas foram encaminhados a 
Gerência de Recursos Huma-

nos da Secretaria Estadual 
de Educação.

Esta é a segunda edição 
dos prêmios e fazem parte do 
Plano de Gestão “Paraíba faz 
Educação”, lançado em agos-
to de 2011. Participaram do 
Prêmio Escola de Valor todos 
os estabelecimentos de ensi-
no da rede pública estadual 
que preencheram os requisi-
tos exigidos pelo edital.

Já o Prêmio Mestres da 
Educação foi destinado a to-
dos os professores que apre-
sentaram trabalhos inscritos 
e serão premiados com o valor 
correspondente a uma remu-
neração mensal a qual perce-
be, caracterizando o 14º salá-
rio e até o 15º salário, caso o 
professor que teve seu projeto 
selecionado esteja lotado em 
uma escola que também tenha 
o projeto aprovado no Prê-
mio Escola de Valor. No caso 
da escola premiada, todos os 
servidores daquela instituição 
receberão o 14º salário.

Escolas e professores serão 
premiados em seus projetos

eCOLa De VaLOr e MeStreS Da eDuCaçãO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Crianças têm 
Natal Solidário 
no bairro de 
Mandacaru

Empresários e diretores 
do Clube Ponte Preta, em par-
ceria com administradores de 
cinco escolas públicas de Man-
dacaru, na capital, promove-
ram ontem, uma festa natalina 
para cerca de 500 crianças, re-
sidentes no local. 

O evento teve como prin-
cipais patrocinadores os em-
presários Josenildo Cirne (Ni-
ninho) e Antônio de Pádua 
Cirne (Tony), e foi realizado em 
uma área de lazer, na Rua Mon-
te Castelo, em frente ao Clube 
Ponte Preta. 

Na ocasião foram dis-
tribuídos pelos empresários 
cerca de 100 exemplares do 
manual: “Drogas – Família e 
Escola, a Informação como Pre-
venção”, para todos os educa-
dores das escolas.

As crianças tiveram trans-
porte, além de brinquedos, pa-
lhaços, papai noel, guloseimas 
variadas e a participação do 
grupo “Uma Nota Musical que 
Salva”, também de Mandacaru.

FOTO: Divulgação



Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            210,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064250
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTIN
CPF/CNPJ....: 024116337/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.116,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064712
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065600
Responsavel.: OLA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014133769/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         23.479,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064732
Responsavel.: ROBSON TORRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 030122544-39
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            436,92
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2012 - 063879
Responsavel.: VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA ME
CPF/CNPJ....: 012927943/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063722
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,  15/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
Titular
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA – CNPJ/CPF Nº 08.940.694/0001-59 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de Instalação 
nº 4870/2012 em João Pessoa, 13 de Dezembro de 2012, - Prazo: 365 Dias, Para a atividade de: 
Aterro Sanitário . Na(o) Sítio Pau Brasil – Zona Rural. Município: Itaporanga  - UF: PB Processo  
2012-008032/TEC/LI-1765.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA – CNPJ/CPF Nº 08.881.567/0001-26 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,  emitiu a Licença de Instalação 
nº 4874/2012 em João Pessoa, 13 de Dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias, Para a atividade de: 
Construção de um galpão para fins de uma Unidade de Beneficiamento de Pimenta – Dotada do 
sistema de rede de esgoto sanitário – fossa séptica – sumidoudo. Na(o) Quixaba Velha – Zona 
Rural. Município: Quixaba  - UF: PB Processo  2010-002270/TEC/LI-0228.

A E INDÚSTRIA DE BLOCOS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 15.420.492/0001-41 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
para a atividade de: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO. – NA AVENIDA CHESF - Nº 
136-C - DISTRITO INDUSTRIAL - Município: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-008762/
TEC/LO – 4351.

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Jucerlania Silva Rolim 
CNPJ: 12.477.765/0001-04  Título/Valor: DM-R$ 421,53/ 
R$ 179,45  Apresentante: Itaú Unibanco S/A 
Protestante:  Heanlu Ind. Confecções Ltda 
Protocolo: 85.596/ 85.756 
Responsável: Lacerda & Goldfarb 
CNPJ: 03.945.249/0001-68 
Título/Valor: DM R$ 24.629,44 
Apresentante:  Banco Bradesco S/A 
Protestante: Lerlivros Distribuidora Ltda 
Protocolo: 85.292 
Responsável: Maria Rosiane de Franca Ferreira 
CPF: 069.796.594-56 
Titulo/Valor: DM-R$ 1.838,20 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protestante: Mendonça e Mendonça Com 
Protocolo: 85.288 
Responsável: Arlan Maia Leite 
CPF: 022.417.174-79 
Título/Valor: DM-R$ 688,00 
Apresentante: Caixa Eonômica Federal 
Protestante: Fortaleza Distrib. E E E Ltda 
Protocolo: 85.453 
Responsável: Lázaro Ferreira de Moura Martins 
CNPJ: 11.459.212/0001-58 
Título/Valor: CCB – R$ 26.264,25 
Apresentante: Assessoria e Org. Documentos Ltda 
Protestante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 85.413 
Responsável: Francisco Oliveira da Silva 
CPF: 024.585.134-84 
Título/Valor: CF – R$ 2.697,76 
Apresentante: Portal de Documentos S/A 
Protestante: Aymore Créd. Financ. e Invest. S/A 
Protocolo: 85510 
Responsável: José Alderi Francisco Duarte 
CNPJ: 13.145.213/0001-53 
Título/Valor: Duplicata – R$ 465,75 
Apresentante: Banco do Brasil  S/A 
Protestante: Toledo do Brasil Ind. Balanças Ltda 
Protocolo: 85.426 
Responsável: Ana Clara Souza Gomes 
CPF: 106.749.944-00 
Título/Valor: Duplicata-R$ 24,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante:Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 85.910 
Responsável: Darlene Maruza Feliciano 

CPF: 793.128.963-34 
Título/Valor: Duplicata-R$ 55,00 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.835 Responsável: Elza Souza da Silva 
CPF: 017.969.544-46 
Título/Valor: DM. R$ 182,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Vanderlei Medeiros Peças 
Protocolo: 85.458 
Responsável: Maria Lucirene Ledo Correia 
CPF: 814.095.163-34 
Título/ Valor- DM- R$ 371,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 85.499 
Responsável: Izaiane Kelly Honorato Gomes 
CPF: 002.751.202-95 
Titulo/ Valor: DMI-R$ 101,50 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Caixa Econômica Federal. 
Protocolo: 85.442 
Responsável: Reginaldo Sousa Duarte 
CPF: 569.716.304-59 
Título/Valor: Cheque/R$ 160,00 
Protestante:Francisco Trigueiro Filho 
Apresentante: Francisco Trigueiro Filho 
Protocolo: 85.414 
Responsável: Francisco Francinaldo Martins 
CPF: 992.637.934-68 
Título/Valor: Duplicata-R$ 350,00 
Protestante: Marcus Antonio Gouveia Arruda 
Apresentante: Banco do Bradsil S/A 
Protocolo: 85.527 
Responsável: Camila Gomes Lisboa 
CPF: 049.235.064-74 
Título/Valor: Duplicata-R$ 48,00 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.911 
Responsável: Maria Lucirene Ledo Correia 
CPF: 814.095.163-34 
Título/Valor: Duplicata-R$ 371,00 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 85.838 
         Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
Notifico as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
na Rua acima citada, no prazo de 03(três) dias, sob pena 
de serem os referidos títulos protestados na forma da Lei. 

Cajazeiras - PB, 11 de dezembro  de  2012. 

Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala do protesto 

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável: FIGUEIREDO COMERC. DE MATERIAIS DE CONST.  
CPF/CNPJ(MF): 151.408.654-91
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; Valor R$ 282,00
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2012   -   0000504 

Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido Título 
Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 14 de Dezembro  de 2012. 

Bela.  IVANISE DE SOUSA
Titular

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.

Responsavel.: ANDREIA MARIA GONCALVES
CPF/CNPJ....: 068930054-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064239
Responsavel.: ADRIANA PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ....: 873038334-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065789
Responsavel.: DIEGO ILAN MENESES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 036940774-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             52,70
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064077
Responsavel.: ENEAS JORGE MUNIZ JUNIOR 09983
CPF/CNPJ....: 016493642/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,61
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065264
Responsavel.: FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LT
CPF/CNPJ....: 009565229/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            740,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065811
Responsavel.: HIGIENIZA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005675868/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             63,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 063544
Responsavel.: JANIO CIDALINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 251697504-04

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

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 

CCT Conceitual Construções LTDA – CNPJ/CPF Nº 64.338.171/0001-08 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu Autorização Ambiental 
nº 3340/2012 em João Pessoa, 11 de setembro de 2012 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: 
TRANSPORTE DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
USADOS DESGASEIFICADOS E INERTIZADOS, PROVENIENTES DE DIVERSOS GERADORES, 
BEM COMO RESÌDUOS (SÓLIDOS E LÍQUIDOS) CONTAMINADOS COM COMBUSTÍVEIS, VEÍ-
CULOS DE PLACAS GXH-0610, HDT-1696 E HJZ-4198. Na(o) – EM TODO ESTADO DA PARAÍBA 
Município: - UF: PB. Processo: 2012-006218/TEC/AA-1528

 
 

NOTA 
 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL – ROBERTO 
FLÁVIO GUEDES BARBOSA, LEVA AO CONHECIMENTO DE TODOS, QUE PRORROGOU 
NOVAMENTE ATÉ O DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DAS 08h00m AS 12h00m, NA 
SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, O PERÍODO PARA RESTITUIR AOS CANDIDATOS 
DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM – EDITAL 2009, O 
VALOR DESEMBOLSADO A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO ALUDIDO CERTAME, TENDO EM VISTA O 
FATO DE QUE O MESMO FOI REVOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 
SENDO ASSIM, INFORMA QUE AS PESSOAS QUE TIVEREM INTERESSE NO RESSARCIMENTO DO 
VALOR PAGO A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NO ALUDIDO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, DEVERÁ 
COMPARECER NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATÉ O DIA 14 DO MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2012, MUNIDO DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS.  
 

ROBERTO FLÁVIO GUEDES BARBOSA 
PREFEITO DE BELEM 

FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO
CNPJ N.º 09.216.037/0001-26 – Reconhecimento de Utilidade Pública Lei n.º 8.785/2009 

DOE de 06/05/2009
Avenida 28 de Janeiro,  S/N.º, Centro, Puxinanã – Paraíba

________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO, com sede na Avenida 28 de Janeiro s/n.º, Cen-
tro, Puxinanã, PB, através do seu Conselho de Curadores, devidamente qualificado, representado 
pelos membros abaixo assinados, CONVOCA através do presente edital, todos os seus membro 
definidos no Art. 11, incisos I e II do seu Estatuto Social, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sua sede social, no endereço acima referido,  
que será realizada às 14:30 horas do dia 26 de Dezembro de 2012, para tratar da seguinte pauta:

1) Inclusão e exclusão de membros no Quadro Social;
2) Eleição do Conselho de Curadores para o quadriênio 2013/2016, nos termos da Seção I do 

Capítulo IV do Estatuto Social;
3) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2013/2016, nos termos 

da Seção II e Seção IV do Capítulo IV do Estatuto Social;
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 14:30 

horas, com a presença da maioria qualificada dos membros sociais e, em segunda convocação, com 
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial definida no Estatuto Social.

Puxinanã, PB, 13 de Dezembro de 2012.
ADRIANA SILVA ALVES

Membro do Conselho de Curadores
MARICÉLIA ALVES

Membro do Conselho de Curadores
DADJA GIRLENE DE SOUZA

Membro do Conselho de Curadores
ROBERTO CESTARI VINAUD

Membro do Conselho de Curadores

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

REGISTRO CGE Nº. 12-02176-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 006/2012, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de elaboração de 
projeto executivo de melhoria da ETA de Marés, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. 
Abertura: 08/01/2013 – às 15:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, 
situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado 
da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 13 de dezembro de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N457/2012
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 09/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de equipamentos de informática, destinado a Policia Militar do Estado da Paraíba - 
PMPB, 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 - 12-02276-5
João pessoa, 14 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N428/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-
blica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 28/12/2012 às 14:00 horas para:

Aquisição de kit bombeamento solar, destinado a Empresa de Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - SEDAP, 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 - 12-02132-8
João pessoa, 14 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

EDITAL
A Sudema – Superintendência de Administração do Meio Ambiente torna público que, em aten-

dimento à Legislação Vigente, promoverá Audiência Pública para discussão do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, do empreendimento Lord Negócios 
Imobiliários Ltda (PROCESSO Nº 2010-005462), referente ao implantação de empreendimento 
turístico, compreendendo lotes destinados a construção residencial, áreas de lazer, Resort, Res-
taurantes, Pousada, Hotel, Clube, Ruas, avenidas, Acessos, Portal e outros equipamentos a ser 
instalado no Loteamento Barra de Jacumã/Colinas de Jacumã, município de Conde/PB. A Audiência 
será realizada no dia 14 de Janeiro de 2013, tendo início as 15:00hs na Casa Paroquial, vizinho a 
Igreja Matriz, Conde/PB. Informa também que o EIA/RIMA se encontra à disposição dos interessados 
para consulta na Biblioteca da Sudema.

LAURA MARIA FARIAS BARBOSA
Superintendente

PREFEITURA MUNCIPAL DE MATUREIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012

RESULTADO DA FASE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário para escritório e material de con-

sumo, destinado a implantação do Centro de Inclusão Digital no município, conforme especificações 
do edital e seus anexos

Empresas credenciadas; 
SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA, PHARMAPLUS LTDA DISTRIBUIDORA DE ME-

DICAMENTOS  & PRODUTOS PARA SAUDE,CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA,TONY 
MAQPEÇAS,COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA.

Constatado a desclassificação de todos os proponentes na fase de classificação das propostas 
do processo de licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012,  dar-se-á o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para que os licitantes apresentem novas propostas, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 
8.666/93., ficando marcada a reunião para o dia 27 de Dezembro de 2012.

DENIS MAIA SILVINO 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 033/2012;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 033/2012
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e a 
lavratura do Contrato em favor da Firma CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA., portadora da 
documentação, CNPJ(MF) Nº 13.448.255/0001-63 e INSC. EST. n° 16.181.316-0., para executar os 
Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IDELFONSO DO NAS-
CIMENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO,  ao Valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)
Gabinete dO PREFEITO Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 26 de no-

vembro de2012.
ERIVAN  DIAS GUARITA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

Data:26.11.2012
PROCESSO                       Nº 033/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2012
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto soli-

citado, para execução Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
IDELFONSO DO NASCIMENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
    CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA.. .
 OBJETO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto solicitado, 

para execução Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL IDEL-
FONSO DO NASCIMENTO, DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO, subordinado a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 13.000,00 (treze mil reais)., 
correndo a despesa à seguinte Função Programática – 4.4.90.51 – Obras e instalações.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2012.
SIGNATÁRIOS:

ERIVAN  DIAS GUARITA - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
FRANCISCO LUAN BORGES CASSIANO - Pela Contratada.

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2012

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes o seguinte resultado em que a empresa só a única empresa 
HABILITADA: CONSTRUTORA WRE LTDA - EPP, e a empresa participante que está desabilitada 
por não cumprir as Clausulas Editalicias, CONSTRUTORA SOARES LTDA, sendo assim a comis-
são resolve, publicar a desabilitação da empresa e desde já cumprir com o que reza o art. 109, I 
“a”, da Lei 8.666/93, Fica a parti desta publicação o prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, caso não houver interposição de recurso ficar desde já ciente os licitantes 
da abertura do invólucro de proposta para o dia 26 de dezembro de 2012, às 09:00 horas.  Autue-
-se, divulgue-se e cumpra-se.    

Igaracy - PB, 14 de dezembro de 2012.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Presidente da CPL

PAULO ROBERTO MEIRA – CNPJ/CPF Nº 059.798.974-53 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de operação nº 4665/2012 
em João Pessoa, 30 de Novembro de 2012 – prazo: 730 dias. Para atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/ 4 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO ( FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) – Rua Terezinha de Jesus Cavalcanti, 
QD. 105 LT. 60 – CUIÁ Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2012-007953/TEC/LO-4096 

EÓLICA PICUÍ 6 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.002.214/0001-49. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4801/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 6, com 
capacidade  instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Caititu – Localidade Serra Quebrada Município: 
Picuí - UF: PB. PROCESSO: 2012-005484/TEC/LP-1026.

EÓLICA PICUÍ 5 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 15.267.371/0001-01. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4797/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 
5, com capacidade  instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Gravatá – Localidade Serrinha Município: 
Picuí - UF: PB. PROCESSO: 2012-005473/TEC/LP-1017.

EÓLICA PICUÍ 4 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.002.255/0001-35. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4799/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 4, 
com capacidade  instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Olho D’água Novo Município: Picuí - UF: PB. 
PROCESSO: 2012-005477/TEC/LP-1020.

EÓLICA PICUÍ 3 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.008.667/0001-82. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4800/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 3, 
com capacidade  instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Olho D’água Novo e Saco do Girau Município: 
Picuí - UF: PB. PROCESSO: 2012-005478/TEC/LP-1021.

EÓLICA PICUÍ 2 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.002.277/0001-03. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4795/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 
2, com capacidade  instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Serra da Lagoa Município: Picuí - UF: PB. 
PROCESSO: 2012-005469/TEC/LP-1016.

EÓLICA PICUÍ 1 – GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.002.187/0001-04. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4798/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Instalação da usina geradora de energia elétrica com aerogeradores – UEE PICUÍ 
1, com capacidade instalada para 30 MW Na(o) – Sítio Lagoa Cercada Município: Picuí - UF: PB. 
PROCESSO: 2012-005474/TEC/LP-1018.

 MATOS AGRÍCOLA LTDA (AGROMATOS) – CNPJ/CPF Nº 02.709.842/0001-42, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4766/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: a atividade de: Comércio 
Atacadista de Materiais Primas Agrícolas. Na(o) – Rua Francisco Marques da Fonseca Nº 101 B. 
Imaculada Município: BAYEUX – UF: PB. Processo 2011-000615/TEC/LO-0203.

MAFIL MASSAS LTDA – CNPJ Nº 35.504.406/0001-96, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
Nº 746/2005/PROC. Nº 2005-001623 – Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria – AC: 
196m² - Centro – BAYEUX – PB. Processo: 2012-008711/TEC/LO-4331.

LUCIA DE FATIMA LEITE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 952.263.114-00, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4828/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Oscar Lopes  Machado QD. 124 LT. 238 – PARATIBE 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007872/TEC/LO-1756.

CLAUDIO SUELDO RODRIGUES – CNPJ/CPF Nº 676.840-844-53, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4831/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Unifamiliar. Na(o) Rua Padre José de Anchieta – 170, QD. 121, LT. 236 – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003498/TEC/LO-0892.

CAROLINA DE VASCONCELOS FURTADO – CNPJ/CPF Nº 007.806.644-18, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4767/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifimilliar com fossa e valas (08 Unidades). Na(o) – Rua Max Zaguel – QD. 02 – LT. 
08 – Camboinha Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2011-006784/TEC/LO-0376.

MEGAE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.224.105/0001-07, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 4334/2012 em João Pessoa, 9 de novembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar em área dotada de rede coletora de esgotos. Na(o) – Rua Pedro Juscelino 
de Aquino – Nº 366 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2012-007239/TEC/LP-1197.

PETRÓLEO ESPIRITO SANTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.976.690/0001-70, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4503/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (gasolina, álcool, Diesel) e serviços 
de troca de óleo. Na(o) Avenida Maranhão – Nº 665 Loja 101 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-006867/TEC/LO-3778.

PETRÓLEO ESPIRITO SANTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.976.690/0001-70, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 4512/2012 em João Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação de pavimento em concreto na área de descarga e troca dos tanques de combustíveis. 
Na(o) Avenida Maranhão – Nº 665 Loja 101 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
007028/TEC/LA-0233.

A5 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.110.762/0001-67, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4780/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar com fossa e sumidouro (4 unidades). Na(o) – Rua Projetada, 
S/N, QD 41. LT 26 – Jardim Miritania Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-007399/
TEC/LI-1702.
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