
clima & tempo
Sertão
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24o  Mín.
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22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,069 (compra) R$ 2,070 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,010 (compra) R$ 2,150 (venda)
EURO   R$ 2,741 (compra) R$ 2,742  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

22h19

09h58

1.9m

1.9m

baixa 03h41 0.7m

l Estado promove hoje à noite Auto de Natal diante do Palácio da Redenção

l Núcleo de Teatro da UFPB realiza oficina para crianças no mês de janeiro

l Livro sobre obra de Michel Montaigne será lançado hoje no Terraço Brasil

l Centro Social Urbano Augusto dos Anjos, em Sapé, realiza hoje sarau poético

Ano CXIX
Número 279

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Governo paga folha de dezembro e 
injeta mais de R$ 1 bi na economia

O Estado paga a folha de 
dezembro dias 27 e 28. O valor 
de R$ 1 bilhão é dos salários 
do funcionalismo, do abono 
do Bolsa Família, do 14º e 15º 
salários da Educação e segun-
da parcela do 13º. PágINA 25

FOTO: Marcos Russo

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

As chuvas do primeiro 
trimestre de 2013 na Paraí-
ba serão insuficientes para 
encher os reservatórios 
e acabar com a seca que 
atinge o Estado. A previsão 
foi divulgada ontem no fi-
nal da segunda Reunião de 
Análise e Previsão Climáti-
ca coordenada pela Aesa, 
que aconteceu em Campina 
Grande. PágINA 15

Seca na Paraíba 
deve continuar 
até março do 
próximo ano

cliMa

baixa 16h08 0.8m

Paraibanos lançam livros 
sobre o forró PágINA 5  

As obras do Centro de Convenções de João Pessoa, que ocupam uma área de 48 mil m2 e 
representam investimentos de R$ 170 milhões, estão dentro do cronograma. PágINA 17

Centro de Convenções deve ser 
inaugurado em agosto de 2013

70 mil usuários 
vão passar 
pela Rodoviária 
de JP no Natal

PágINA 17

Governo do 
Estado zera 
inadimplência 
com a União

PágINA 25

Júri do caso 
Fátima Lopes 
é adiado e pode 
ir para Campina

PágINA 14

O governador Ricardo Coutinho visitou ontem as obras do complexo considerado primordial para o turismo 

salão do Artesanato Paraibano, que foi aberto ontem, deve movimentar R$ 1,2 milhão em negócios, um aumento de 20% em relação a 2011 PágINA 9

Presença da mulher no mercado 
de trabalho paraibano cresce 36%

EM UMA déCAdA

PágINA 10

PÁGINA 3  

Tadeu Ferreira fala 
sobre o crescimento 
do mercado para guias 
turísticos na PB

Entrevista

FOTO: Secom-PB
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Numa das mais contundentes de-
monstrações de que a Pizzaria Brasília 
continua funcionando e com seu forno 
a todo vapor, encerrou-se na terça-feira 
passada a desacreditada CPI do Cacho-
eira, instalada no Congresso Nacional há 
oito meses para “investigar” escândalos 
patrocinados por empreiteiros, políticos, 
funcionários públicos e, segundo alguns, 
até por jornalistas.

Quase um ano depois de intenso ba-
te-boca e lavagem de roupa suja, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito resultou 
num mísero relatório de duas páginas, 
sem indiciar absolutamente ninguém. 
Nem mesmo o cidadão que dá nome à 
CPI e que já foi preso e solto várias ve-
zes. A comissão foi criada em abril para 
investigar as informações obtidas pela PF 
nas Operações Vegas e Monte Carlo, que 
indicaram o envolvimento de políticos, 
agentes públicos e empresários com Car-
linhos Cachoeira. 

Os pedidos de indiciamento que nor-
malmente integram os relatórios dessas 
comissões de inquérito são feitos para 
que o detentor de cargo público respon-
da por crime de responsabilidade, com 
possibilidade de perda do cargo e dos 
direitos políticos. No caso do governa-
dor, quem decide se abre o processo é a 
Assembleia Legislativa; nos de deputado 
federal ou senador, a Câmara e o Senado; 
no de prefeito, a Câmara Municipal; no de 
procurador, o Conselho Nacional do Mi-

nistério Público.
Desta feita, tudo terminou desaver-

gonhadamente em pizza, como se costu-
ma dizer, sem que ao menos os deputa-
dos e senadores se dessem ao trabalho de 
aprovar um documento final relatando as 
audiências ocorridas, a importância dos 
documentos requisitados e o teor dos de-
poimentos tomados. 

O relator da CPI, deputado Odair Cunha, 
que tinha produzido um texto altamente ten-
dencioso, teve todas as suas propostas de in-
diciamento rejeitadas e ainda tentou sair por 
cima, alegando que fora derrotado pelos po-
derosos. Na verdade, em nenhum momento 
ele se mostrou à altura do cargo que exerceu. 
Entre os alvos do relator estavam o governa-
dor de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o depu-
tado Carlos Lereia (PSDB-GO), o ex-senador 
Demóstenes Torres (ex-DEM-GO), o prefeito 
de Palmas, Raul Filho, e o presidente da cons-
trutora Delta, Fernando Cavendish.

Na definição de um deputado mem-
bro da comissão o que houve foi uma con-
jugação de interesses diversos e variados. 
“PMDB e PR se juntaram para proteger 
a Delta. Claramente existiu a bancada do 
Cavendish. Mas a leitura que faço é que 
também tinha muitos cifrões no ar”, disse 
o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Gran-
de do Sul. Houve ainda quem consideras-
se tudo isso como uma presepada. Para a 
opinião pública, foi apenas mais um caso 
evidente de que na política brasileira uma 
mão lava a outra.

Três mil anos depois da morte do 
Faraó Ramsés III, redescobriu-se que ele 
sofreu uma tentativa de degola, numa 
conspiração em seu harém, conduzida 
pela segunda dama Tiyi, e pelo seu filho 
Pentaur, auxiliados por um general, por 
subalternos e outras mulheres, todos 
punidos. É o que revela a tomografia do ca-
dáver e os autos de um papiro com data de 
1155 a.C. Uma clássica briga pelo poder no 
harém. A primeira dama tinha de ser irmã 
do Faraó. As outras goderavam o poder. Os 
Faraós, filhos do Sol, deviam se casar com 
uma irmã. Entre os incas a tradição era a 
mesma: o Taita Inca tinha de se casar com 
uma irmã, a Mama Coya, para a dinastia 
sagrada se conservar pura, filha do Sol.

Há quem diga que esse incesto per-
manecia estéril, e que a corte dava um jeito 
– principalmente com o acervo do harém. 
Não falta quem diga que Moisés, o salvo 
das águas, era filho da filha do Faraó com 
um judeu. Não boto minhas mãos no fogo 
pelo cabaço da filha do Faraó; antes, lavo-as 
nas águas do Nilo. E não quero intervir em 
assuntos de política interna de um país tão 
distante como o Egito, por mais que ele se 
assemelhe com o Peru dos Incas. 

Três mil anos se passaram para a 
redescoberta de um crime, um regicídio 

onde uma esposa e algumas concubinas 
atentaram contra a boa vida do Faraó. Em 
março do próximo ano, vinte e seis anos 
depois da morte do vice-governador Ray-
mundo Asfora, terá lugar o terceiro júri de 
sua morte. Entre os réus, a viúva. O casal 
já estava separado de fato, e Raymundo 
Asfora preparava o ajuizamento da ação 
de divórcio, mas a ex-mulher ainda será 
tratada como viúva até decisão judicial 
competente.

“Nada há oculto que não venha a 
ser revelado” – disse Jesus benMarian. 
Assim como a morte de Ramsés III, 
reexplicada três mil anos depois, o 
assassinato de Raymundo Asfora pode 
ser elucidado. Ele ainda é aparentado 
de Ramsés III. Seus quatro avós são 
árabes e um deles é até conterrâneo 
de Jesus, pois nasceram em Belém. 
A morte de Ramsés III só pôde ser 
reexplicada porque seu cadáver estava 
mumificado. O corpo de Raymun-
do Asfora também está mumificado 
virtualmente: foi medido,estudado e 
documentado por legistas. A conclusão 
foi de assassinato,e os autos apontam 
a viúva. Eu não aponto ninguém, mas 
acho que teve mais alguém. Uma viuvi-
nha só não faz verão.  

Editorial

Um
A profecia dos macacos

Uma mão lava a outra

Ramsés III e Raimundo Asfora

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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Naqueles gloriosos anos 1950 ninguém dava muita bola para 
qualquer tipo de incorreção política, não”?”    

“Assim como a morte de Ramsés III, explicada três mil anos depois, 
o assassinato de Raymundo Asfora pode ser elucidado.”
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Não há estímulo maior na corrida 
por uma boa educação do que 
a valorização do professor. O 
projeto “Mestre da Educação - 
Escola de Valor”, do Governo do 
Estado, vai nesse caminho, ao 
premiar docentes com pagamen-
to extras e profissionais que se 
destacaram e que apresentaram 
excelência de  gestão.
O estímulo  contagia os qua-
dros no desempenho de suas 
funções, com ótimos reflexos 
no resultado final, além de tor-
nar as escolas como referência.  
Na Educação não existem gas-
tos, mas sim, investimentos.  
É preciso sensibilidade para 
entender isso.

Os municípios recebem hoje 
o segundo repasse do FPM, 
com uma redução de 22,8% 
– termos reais – em relação ao 
mesmo período de 2011.  Para 
o terceiro decêndio de dezembro 
é de que  o montante será 2 , 
5% maior do que o realizado no 
mesmo período do ano passado. 

P r e s i d e n t e ,  J o s é  M a r a -
n h ã o ;  t e s o u r e i r o - g e r a l 
A n t ô n i o  S o u z a ( c o n t a d o r 
d e  M a r a n h ã o  e  e x- p r e -
s i d e n t e  d o  p a r t i d o ) ;  s e -
g u n d o - t e s o u r e i r o ,  B e n -
j a m i n  M a r a n h ã o .  O  q u e 
m u d o u  n o  c o n t r o l e  d o 
P M D B  d a  P a r a í b a ?

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região atendeu a soli-
citação feita pela OAB-Paraíba 
e determinou a suspensão de 
prazos processuais e audiên-
cias até o dia 20 de janeiro. Era 
uma antiga reivindicação dos 
advogados paraibanos da área 
trabalhista por férias efetivas.

BOM ESTÍMULO

COTAS DO FPM

PMDB-FAMÍLIA TRT-PRAZO

HOMENAGEM AO POETA

ESPECULAÇÃO

O fim do ano ainda não chegou, 
mas já deu um abalo grande 
em Pombal. No mesmo dia, o 
TSE impugnou a candidatura 
da prefeita eleita, Pollyana 
Dutra , enquanto o Tribunal de 
Contas reprovou a “engenharia 
financeira” da administração 
do Hospital Regional da cidade. 
As contas se corrigem...
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No finalzinho de 1959, aos 13 anos de 
idade, meu receio era bem maior do que 
este que vocês podem estar sentido hoje, 
véspera do fim do mundo anunciado. É 
que naquela época temia-se, entre os de 
cor negra (e até entre os morenos, no meu 
caso) uma virada de ano marcada pela 
profecia sugerida por um estrondoso su-
cesso do carnaval, o frevo-canção Opera-
ção Macaco, dos pernambucanos Sebas-
tião Lopes e Nelson Ferreira, gravado no 
selo Mocambo por Nerize Paiva. Sintam a 
barra da letra:

“Dizem que em 60 nego vai virar 
macaco/ Ora, vejam só que grande 
confusão/ Se for verdade essa Operação 
Macaco/ Penca de banana vai custar um 
milhão./// Quem mata um gato tem sete 
anos de azar/ Tem nego como o diabo 
fazendo tchuí-tchuí/ Se for verdade o 
que diz o profeta/ O que seria do Pelé ou 
do Didi?/// Nego é gente igual a gente/ 
Muito preto existe pra ninguém botar de-
feito/ Profeta, toma jeito, cuidado com a 
negrada/ Se ela te pega, vai dizendo: Olha 
a papada!”

Os autores tentaram livrar a cara na 
última estrofe, mas pensem numa letra 
politicamente incorreta, para os padrões 
atuais! Só que naqueles gloriosos anos 50 
ninguém dava muita bola para esse tipo 
de incorreção política, não. E os negros 
(ou melhor, os afrodescendentes) sofriam 
literalmente na pele o peso do preconcei-
to e do espírito gozador dos brancos. Os 
negros e até os morenos, como já men-
cionei. No Liceu, então, amigos como o 

glorioso Sabará sofriam à flor da pele com 
a gozação dos colegas, não raro produzin-
do-se cenas de pugilato. Eu não chegava 
a me sentir ofendido, mas que temia lá a 
profecia, temia. 

Pois bem, houve a virada de 50 pra 60, 
nem Sabará, nem Pelé, nem Didi, nenhum ne-
gro virou macaco, e eu estou aqui para contar 
essa breve história como forma de excluir o 
temor agora atribuído ao ciclo do calendário 
maia (que alguns entendidos dizem caber ao 
asteca) com relação ao apocalipse anunciado 
para amanhã, 21/12/2012.   Confesso que já 
tive, ao menos uma vez, receio escondido a 
respeito desse final dos tempos.  

Foi quando li na internet a continha: 
11/09/01 (data do atentado ao World Trade 
Center, EUA) + 10/03/11 (terremoto em 
Sendai, Japão) = 21/12/12 (fim do mundo). 
Dá pra assustar um pouquinho ou não dá? 
Mas ficou por ali mesmo.

Deixemos, portanto, isso pra lá. E 
vamos relembrar algumas chamadas pro-
postas por editorias de jornais, revistas e 
tevê para o fim do mundo anunciado pelos 
maias (ou astecas, sei lá!): O Globo: “Fim 
do mundo espalha terror na Zona Sul”; 
Folha de S. Paulo: “Saiba como será o fim 
do mundo”; Tribuna de Alagoas: “Delega-
do afirma que fim do mundo será crime 
passional”; Jornal dos Sports: “Nem o fim 
do mundo segura o Corinthians!”; Revista 
Veja: “Exclusivo: Entrevista com Deus”; 
Caras: “Xuxa aguarda parto e fim do mun-
do na Ilha de Caras”; Jornal Hoje: “Mundo 
acaba hoje. Veja como será”; Jornal Nacio-
nal: “O mundo acabou. Boa noite!”.

Um quadro abominável de es-
peculação sobre miséria tem 
se registrado nos municípios 
atingidos pela estiagem. Especu-
ladores de outros Estados, prin-
cipalmente do Maranhão,  tem 
forçado a compra do esquelético 
gado do interior de Pernambuco 
e  Paraíba, a preço aviltante.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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O Plenário do Senado aprovou, esta semana, o Projeto de Resolução do Sena-
do que denomina de “Edifício Senador Ronaldo Cunha Lima” o espaço físico do 
Senado onde funciona o Programa Interlegis. Segundo o senador José Agripino 
(DEM-RN), autor da proposta, a homenagem é um reconhecimento à “indis-
cutível importância” no Legislativo do ex-senador, morto em julho deste ano.



Tadeu Ferreira
Professor do Senac

Guia de turismo
qualidade da malha rodoviária da Paraíba tem contribuído para um 
melhor desenvolvimento do turismo, seja ele cultural, arquitetônico ou 
rural. Somada à infraestrutura rodoviária, vem também a arquitetura, 
a gastronomia e a oferta de profissionais qualificados, a começar 
pelo guia de turismo, responsável direto pelo atendimento ao turista. 
De acordo com Tadeu Ferreira, que é professor do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial da Paraíba (Senac/PB) na área da técnica 
do trabalho de introdução ao turismo e na formação básica e guia de 
turismo há 21 anos, esse profissional é a ponta do iceberg de tudo 
o que se monta nas questões do desenvolvimento de roteiros. Na 
entrevista a seguir, ele fala sobre a importância da formação de um 
guia e revela que as estradas da Paraíba hoje estão começando a 
engatilhar nesse ponto e destaca que “nós estamos tendo um destino 
indutor que é João Pessoa e, saindo de lá, fazendo a capilaridade 
para outras áreas ligadas as microrregiões da Paraíba que vai se 
desenvolvendo melhor”.

Como é a formação do guia 
de turismo?

Para ser guia de turismo em 
primeiro lugar tem que saber se 
ele gosta desse seguimento já que 
vai lidar com pessoas das mais di-
versificadas culturas, porque o guia 
é a ponta do iceberg de tudo o que 
se monta nas questões do desen-
volvimento de roteiros. Então, esse 
profissional é aquele que segue 
toda uma montagem de roteiro das 
agências ou o que as pessoas imagi-
nam durante uma certa época e vai 
desenvolvê-lo na parte final, traba-
lhando cada ideia da parte cultural, 
histórica, administrativa natural 
ou não, e vai fazer com que aque-
las coisas comecem a integrar no 
sentido geral do que foi planejado 
a felicidade, prazer que é a parte da 
satisfação dos indivíduos. 

Na sua opinião qual a linha 
que um guia deve seguir?

Ao meu ver a maior virtude de 
um guia é fazer com que as pessoas 
aprendam coisas que ainda não vi-
ram, ou seja, as pessoas precisam en-
tender algo que ele não vê, está as ve-
zes latente e que ele vai lá e enxergue, 
toque, deguste e que sinta algo que 
não foi visto. Com certeza todo guia 
de turismo deve ter essa virtude, por-
que se ele não tiver não vai satisfazer 
o prazer e a curiosidade do turista.

Quais são as áreas de conhe-
cimento que um guia de turismo 
deve ter domínio?

Em primeiro lugar o básico da 
coisa. Um guia de turismo tem que 
desenvolver línguas, seja ela o Por-
tuguês, Inglês, Espanhol, Francês, 
ou seja, ele tem que ter pelo menos 
o domínio de duas línguas. Depois, 
ele deve saber fazer a contabilida-
de de tudo isso para ser aplicada na 
informação ao turista que, além da 
história do seu Estado, município 
e país, ou seja a história geral do 
Brasil e mais da parte local, a geo-
grafia do seu estado, Nordeste e do 
Brasil na história da arte, porque 
que você tem que ter um conheci-
mento básico sobre as construções, 
arquitetura e sobre todos os proje-
tos passados, medianos e os atuais. 
Além disso, o guia também deve 

assistir filmes, ver fotografias para 
ter conhecimento sobre a atualida-
de, porque ele tem que se inteirar 
bastante no conhecimento artís-
tico, cultural e gastronômico para 
poder explicar e interiorizar essas 
localidades.

Além de guia de turismo você 
também atua na formação des-
ses profissionais. Cerca de quan-
tos você já ensinou em João Pes-
soas?

Eu leciono no Senac na área 
da técnica do trabalho de introdu-
ção ao turismo e formação básica 
há dez anos e, nesse período eu já 
lecionei em torno de uns 300 guias 
de turismo. Esse número é relati-
vamente pequeno se levarmos em 
conta a demanda, porque aqui na 
Paraíba vem crescendo bastante, 
porque muitos alunos desistem 
exatamente pelo o que eu falei an-
teriormente que é preciso gostar 
muito para poder ser guia.

Como você avalia a profissão 
de guia nos dias atuais?

Em primeiro lugar e revelo 
logo que ela não é uma profissão 
fácil como muitas pessoas acham 
que é um lazer. O guia de turismo 
se torna uma pessoas solitária, 
porque ele é aquele profissional 
que acorda primeiro, dorme por 
último, não tem tempo para o 
seu próprio lazer, porque traba-
lha sempre nos final de semana 
e feriados, levando a diversão e o 
prazer para as pessoas. Além do 
que, esse profissional não pode se 
integrar ao grupo para diversão, 
porque ele tem que se isolar um 
pouco, observar tudo, ajudando a 
todos e onde todos levam os seus 
familiares para se divertir.

Como é o dia a dia de um pro-
fissional dessa área?

Geralmente são solitários, por-
que nunca tem tempo para o lazer 
e, quando tem uma família forma-
da, vive sempre em conflito, porque 
nunca tem tempo para eles. Esse é o 
tipo do profissional que, muito em-
bora trabalhe com o lazer, ele nunca 
tem tempo para o seu próprio lazer. 
Esse é um fato que desestimula 

Se você 
tiver como 
chegar aos 
mais variados 
recantos do 
Estado, as 
pessoas vão

A

muito o guia de turismo. Ou seja, 
é uma profissão bonita, gostosa 
mais é muito solitária, porque você 
tem que ter uma dedicação diária 
por conta das atualizações já que 
o turismo é bastante dinâmico e 
ele precisa que você esteja sempre 
atento e inovado.

O que a Paraíba tem de boni-
to para ser mostrado ao turista?

A beleza da Paraíba começa 
pelo Litoral com a beleza natural 
das nossas praias que enchem os 
olhos dos turistas. Além da beleza 
do mar maravilhoso, da vegetação 
local que existem, as paisagens que 
a natureza nos presenteou em to-
das as feições que vai desde a parte 
da chamada baixada litorânea, aos 
baixos planaltos costeiros, a vege-
tação da Mata Atlântica que hoje é 
a maior reserva preservada, as di-
versas e belíssimas cachoeiras que 
nós temos, lagoas costeiras, lindos 
e preservados manguezais cujas 
belezas podem ser apreciadas nos 
passeios de barcos, relevos lindos 
da Borborema a exemplo o Lajedo 
do Pai Mateus, Parque Estadual 
da Pedra da Boca, no Sertão nós 
podemos apreciar a depressão do 
Vale do Rio do Peixe, o Vale dos Di-
nossauros, Serra de Princesa Isa-
bel, Pico do Jabre, Pedra do Tendó, 
o local onde  nasce o rio Paraíba, 
Pedras do Ingá, ou seja, são coisas 
que somente vendo e vivendo você 
vai saber que as belezas da Paraí-
ba são tantas que a cada 40 quilô-

metros você tem algo diferente em 
todos os aspectos, seja ela na parte 
cultural, administrativa ou da gas-
tronomia, tudo é diferente e isso 
é um prato cheio para quem quer 
conhecer essas áreas.

A beleza arquitetônica da 
Paraíba é muito atrativa para os 
turistas?

Com certeza, a nossa beleza 
arquitetônica é muito apreciada 
principalmente na área do Brejo 
paraibano, a exemplo da cidade de 
Areia que é um município tombado 
do Iphan, (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional Bana-
neiras), Alagoa Grande, Pilões onde 
temos a arquitetura dos velhos en-
genhos, entre outros.

Muito embora você tenha  
enumerado diversos pontos dos 
atrativos o turismo da Paraíba 
ainda não é reconhecido a altura. 
O que falta para o incremento do 
setor?

Primeiro o que estava faltan-
do está sendo implementado ago-
ra com aquela ideia que diz assim: 
dai-me um ponto de apoio que eu 
desloco o universo. Ou seja, dê boas 
rodovias e acessibilidade, porque o 
resto as pessoas fazem. Se você ti-
ver como chegar aos mais variados 
recantos do Estado, as pessoas vão 
lá e fazem, porque o difícil é você 
chegar. Os diversos engenhos exis-
tentes em nosso Estado hoje nós 
não podemos explorar por falta da 

acessibilidade, enquanto outras 
cidades menores que tem outros 
tipos de atrativos, a exemplo dos 
aquáticos, matas e serras, se tives-
sem acessibilidade do asfalto che-
gando até o local, você poderia ter 
todo um desenvolvimento da ca-
deia produtiva.

O que seria essa cadeia pro-
dutiva?

A cadeia produtiva é toda uma 
infraestrutura adequada para me-
lhor receber o turista. Isso se refere 
a parte da hospedagem, alimenta-
ção, trilhas, guias bem capacitados 
em todos os seguimentos. O que 
travava o turismo da Paraíba era 
não ter como chegar até ele e agora 
nós temos isso, porque a malha ro-
doviária está excelente e isso vem 
contribuindo muito para o incre-
mento do turismo e, consequente-
mente o trabalho do guia.

Na sua opinião como estão 
as estradas paraibanas hoje?

As estradas da Paraíba hoje es-
tão começando a engatilhar nesse 
ponto. Nós estamos tendo um des-
tino indutor que é João Pessoa e, 
saindo de lá fazendo a capilaridade 
para outras áreas ligadas as micror-
regiões da Paraíba que vai se de-
senvolvendo melhor. Então, se não 
tiver estrada, não adianta, porque o 
turista não vai gostar e você mon-
tará um destino que morre antes 
de nascer, porque ele somente será 
concretizado com a acessibilidade.
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INCENTIVO ENCENAÇÃO

Mosaico do forró
Livro de Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues apresenta a história do estilo
musical através de depoimentos e entrevistas de grandes nomes do gênero

A sanfona de Luiz Gon-
zaga, o som do Pan-
deiro de Jackson, o 
bom-humor de Genival 
Lacerda. Quem é do 
Nordeste, com certeza 
conhece, no mínimo, 
uma canção de um des-

ses ícones da música nordestina. O que 
talvez poucos saibam é a história de 
um dos gêneros mais representativos 
desta região. “Não temos a pretensão 
de contar a história do forró, é uma 
história, este cuidado por ser percebido 
no título”, adianta o jornalista Carlos 
Marcelo que, ao lado do também jor-
nalista Rosualdo Rodrigues, é autor do 
livro O Fole Roncou! Uma História do 
Forró (Zahar, 470 pág., R$ 49,90), que 
será lançado em João Pessoa em grande 
estilo, hoje, no Centro Cultural Zarinha, 
a partir das 18h. Muito mais que uma 
noite de autógrafos, o evento terá um 
bate-papo com os autores, a presença 
de João Gonçalves, Biliu de Campina 
e o show de Sussa de Monteiro, com 
entrada gratuita.

Desde que Luiz Gonzaga e Humber-
to Teixeira ensinaram ao Brasil como 
se dança o baião, nos anos 40, a nossa 
música nunca mais foi a mesma. Ao 
baião, juntaram-se o xaxado, o coco, 
o arrasta-pé, o xote e outros ritmos 
nordestinos: assim nasceu o forró. 
A partir de mais de 80 entrevistas e 
documentos inéditos,O Fole Roncou! 
Uma História do Forró reconstitui a 
trajetória desse estilo musical, por 
meio de episódios marcantes da vida 
artística e pessoal de nomes como Luiz 
Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, 
Dominguinhos, Trio Nordestino, Geni-
val Lacerda, Anastácia, Antonio Barros, 
Elino Julião, Jacinto Silva, Abdias, Trio 
Mossoró, entre muitos outros.

A necessidade de escrever o livro 
surgiu de uma premissa básica: não 
havia bibliografia suficiente sobre 
forró nas livrarias. “Existem muitos 
livros sobre samba, rock, blues, mas 
não havia sobre o forró. O primeiro 
desejo era preencher uma lacuna do 
mercado editorial brasileiro”, afirmou 
Carlos Marcelo. “Também achamos que 
o centenário de Luiz Gonzaga seria uma 
boa ocasião para dar visibilidade, não 
só ao gênero, mas aos tantos artistas 
que ajudaram a escrever essa história 
e que nem sempre são lembrados, ou, 
em alguns casos, mal são reconhecidos 
em seus estados de origem”, completou 
Rosualdo Rodrigues, que destaca no-
mes como Onildo Almeida, João Silva, 
Janduhy Finizola, Nelson Valença e 
outros compositores que têm músicas 

André Luiz Maia
Especial para A União

conhecidas na voz de Luiz Gonzaga, mas 
que nunca são citados.

Rosualdo Rodrigues conta que o 
livro aborda, em determinados momen-
tos, o boom que Luiz Gonzaga causou, 
apresentando ao Brasil o baião, que, na 
época, era algo completamente novo 
musicalmente falando. “O baião foi uma 
grande onda, na qual entraram inclusive 
artistas não nordestinos, como Claude-
te Soares, Ivon Curi, Carmélia Alves, ten-
do inclusive tentativas de exportação, 
com gravações de baião em japonês, em 
espanhol”, revelou. 

O impacto da migração nordestina 
na identidade cultural brasileira serve 
como pano de fundo da narrativa, pois 
muitas letras são autênticas crônicas 
do dia a dia dos nordestinos que dei-
xaram a sua terra. Casos engraçados e 
dramáticos se alternam com episódios 
sombrios, como a perseguição da cen-
sura nos anos 70 aos compositores de 
letras de duplo sentido, pela primeira 
vez revelada em livro, e com a gênese de 
sucessos como ‘Procurando tu’, ‘Eu só 
quero um xodó’, ‘Severina Xique-Xique’ 
e ‘Danado de bom’.

Curiosamente, ambos tiveram 
vivências diferentes, mas o forró pa-
recia ser algo que os unia de alguma 
forma. “Fui para Brasília aos 15 anos, 
mas quando eu era criança e morava 
em João Pessoa, essas músicas faziam 
parte da minha infância”, disse Carlos. 

Rosualdo é de Coremas, no interior da 
Paraíba, vivendo uma vida mais rural e 
menos urbana. “Apesar disso, é incrível 
como tanto a minha vida quanto a dele 
são marcadas por lembranças do forró, 
referências que trazemos desde então”, 
destacou o jornalista. Ele também acre-
dita que o fato de terem essas referên-
cias nordestinas e, ao mesmo tempo, o 
olhar distanciado de quem mora fora 
da região, mas ainda tem muito contato 
com ela, foi fundamental para construir 
uma narrativa apaixonada e ao mesmo 
tempo com a precisão jornalística.

Como destacado no início, Carlos 
Marcelo pondera sobre a pretensão 
do livro, não querendo em momento 
nenhum que ele seja considerado um 
livro acadêmico. “Juntamos mais de 80 
depoimentos, todos envolvendo uma 
contextualização social e econômica. 
Foi uma forma jornalística que nós 
encontramos para contar essa história, 
sem pretensões acadêmicas. Trata-se 
de uma grande reportagem, baseada 
em muita pesquisa e muita entrevista”, 
explicou. 

Os autores
Carlos Marcelo Carvalho é paraiba-

no, formado em Jornalismo pela UnB. 
Foi repórter, editor de cultura e editor 
executivo do Correio Braziliense e um 
dos ganhadores do Prêmio Esso 2005 
(na categoria Primeira Página). Desde 

Os paraibanos Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues entrevistaram mais de 80 pessoas ligadas à história do forró

Foto: Abelardo Mendes Júnior

2011, é editor-chefe do Estado de Mi-
nas. Escreveu os livros Nicolas Behr: Eu 
Engoli Brasília (2004) e Renato Russo: 
O Filho da Revolução (2009).

Rosualdo Rodrigues nasceu em Co-
remas, interior da Paraíba. Formou-se 
em jornalismo pela UFPB e trabalhou 
no Jornal de Brasília e no Jornal da Pa-
raíba nas funções de redator, repórter 
e secretário de redação. A maior parte 
da carreira, porém, foi desenvolvida no 
Correio Braziliense, como subeditor de 
cultura, repórter e crítico musical (1992-
2002), atividades que voltou a exercer, 
no mesmo jornal, a partir de 2008.

O livro foi escrito a quatro mãos, 
de maneira igualitária, segundo Carlos 
Marcelo. “Houve momentos em que eu 
escrevia um trecho, aí vinha Rosualdo e 
escrevia na continuação e assim por dian-
te, foi uma distribuição bem interessante”, 
explicou. Colegas de redação no Correio 
Braziliense, foi lá que Rosualdo e Carlos 
começaram a conversar sobre o projeto, 
já que ambos tinham origem nordestina 
e pelo interesse latente de Rosualdo 
pela música. “O trabalho fluiu de uma 
forma muito boa. Dividimos mais ou 
menos qual seria a parte de cada um, 
mas tudo acabou se misturando, porque 
íamos descobrindo coisas que ajuda-
vam um ao outro. Esse entrosamento 
pode ser notado no texto, que, muita 
gente comenta, não parece ter sido es-
crito a quatro mãos”, apontou.   
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Vivências

Foi uma cerimônia muito bonita, na Associação 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Acerj).  O presi-
dente Antenor Barros Leal e o responsável pela Co-
missão de Educação da Acerj, professor Celso Niskier, 
entregaram a personalidades o Troféu Barão de Mauá, 
que celebra belos feitos realizados em favor da nossa 
educação.  Entre eles, o projeto “Dupla Escola” desen-
volvido pelo secretário de Estado de Educação, Wilson 
Risolia.

Trata-se de uma das jóias da coroa do Governo do 
Estado, celebrando o crescimento de forma integrada, 
unindo escolas e empresas do Rio de Janeiro.  O novo 
modelo, ligado à educação profissional, dá certificados 
de Ensino Médio e propõe aos alunos, ao mesmo tem-
po, o ideal da qualificação profissional.

Conhecemos desde a origem a parceria do Colégio 
Estadual José Leite Lopes, na Tijuca, com o Instituto Oi 
Futuro.  O ensino integra disciplinas com base na edu-
cação profissional e foco voltado para a florescente in-
dústria de jogos eletrônicos.  Foi o início de um proces-
so, depois ampliado, abrangendo outras escolas, como 
o Colégio Estadual Valentim dos Santos Diniz, mantido 
pelo Instituto Grupo Pão de Açúcar em São Gonçalo, 
e o C.E. Erich Heine, que recebe subsídios da Thys-
sen Krupp CSA.  Na primeira instituição os jovens são 
capacitados nas áreas de leite, derivados e panificação 
através do Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimen-
tos (Nata).  São atendidos cerca de 600 alunos.  De que 
maneira se promove o trabalho? A escola cum pre o seu 

papel e como sempre faltam recursos para a contrata-
ção de mão de obra qualificada, as empresas parceiras 
cuidam dessa parte.  É uma forma de dar nova vida ao 
Ensino Médio oficial.   Esse projeto ganhou divulgação 
e será ampliado pela Seduc, como é desejo do titular 
da pasta da Educação: “Assim, os alunos permanecem 
mais tempo na escola e passam por momentos agradá-
veis e produtivos, trocando experiências.”

Outras escolas caminham no mesmo sentido.  A 
experiência ganhou vida no C.I.E. Miécimo da Silva, em 
Campo Grande, onde há cursos integrados de Edifica-
ções, Informática e Administração, com bons labora-
tórios, e também no C. E. Dom Pedro II, de Petrópolis, 
que desenvolve cursos para a produção de vídeo e 
áudio.

Como o movimento cresce de forma segura, po-
dem ser assinalados êxitos também no C. E. Agrícola 
Almirante Ernani do Amaral Peixoto, em Magé, no 
C.E. Infante  D. Henrique, tradicional escola de Copa-
cabana, onde há cursos de Turismo e Hotelaria, e no 
C.E. Agrícola Rei Alberto I, de Friburgo, que ministra 
Dupla Escola em Administração, além do tradicional 
curso de Agropecuária.

A consequência de todas essas providências é 
que os exames nacionais de avaliação da rede pública 
fluminense assinalam incremento qualitativo, o que 
anima bastante os seus dirigentes.  Estão ficando para 
trás os tempos do desânimo e vive-se uma nova pers-
pectiva de expansão, em todos os sentidos.

Com a chegada das festas 
de fim de ano, aumentam as 
preocupações com os aciden-
tes de trânsito, principalmente 
os relacionados com o uso de 
bebida alcoólica. Aliás, duran-
te todo o ano as preocupações 
são constantes. Segundo dados 
fornecidos na semana passada, 
um fato é assustador: até agora 
foram registrados 348 atropela-
mentos de idosos 
em João Pessoa. 
Vejam só, somen-
te de idosos. Eu, 
pessoalmente, 
corro diariamen-
te este risco, pois 
quase fui atrope-
lado por diver-
sas vezes por 
motoqueiros e 
carros de passeio 
que avançam o 
sinal vermelho 
do semáforo. O 
resultado é que 
não confio mais nas faixas de 
pedestres. Atravesso fora delas 
e espero pacientemente que o 
fluxo de veículos me dê condi-
ções de atravessar a rua com 
segurança.

O que fazer então para que 
o cidadão tenha segurança no 
trânsito? Difícil achar a solu-
ção. O trânsito se baseia no 
ternário: Engenharia, Educação 
e Fiscalização. Muito difícil 
achar alternativas na área de 
Engenharia, pois os veículos 
aumentam de número a cada 
dia, mormente pelas facilidades 
oferecidas pelo governo para 

aquisição de carros novos, e as 
vias continuam as mesmas. O 
resultado é o que se vê diaria-
mente: retenções e engarrafa-
mentos, aliados à impaciência 
dos motoristas.

Na parte da Educação, algo 
tem sido feito, apesar de ne-
cessitar que esta atividade seja 
exercida de maneira constante 
e incansável. No que se refere 

à fiscalização, acho 
que aí reside o ponto 
fraco. As infrações são 
visíveis e aumentam a 
cada dia. São avanços 
de sinal vermelho, uso 
de celular no volante, 
estacionamentos proi-
bidos - estes os mais 
comuns. Grande parte 
dos motoristas da capi-
tal deixa seus veículos 
estacionados onde lhes 
der na cabeça, desres-
peitando outros veícu-
los, pedestres e áreas 

destinadas a idosos e deficientes 
físicos. Orientar motoristas nes-
tas infrações? Ineficaz, pois todos 
eles conhecem as leis mais ele-
mentares de trânsito e as violam 
conscientemente e de maneira 
irresponsável. Muitos podem 
achar minha posição radical, mas 
penso que deveria haver um rigor 
maior na fiscalização, utilizando 
a ferramenta usada e consagrada 
em todo mundo, que é a aplica-
ção da multa. Somente sentindo 
no bolso e na perda de pontos na 
CNH que o cidadão vai passar a 
refletir melhor sobre sua condu-
ta. Mas, onde está a falha na fisca-

lização? Lógico é de se saber que 
não existe a possibilidade de se 
colocar Agentes de Trânsito em 
cada esquina, mas há necessida-
de de uma ação mais efetiva, pois 
dificilmente se vê este digno fis-
cal de trânsito em ação nas ruas. 
Pouco efetivo? Pode ser. Medo de 
reação por parte dos motoristas? 
Também pode ser.

Conheço uma cidade, em 
outro Estado, em que os agentes 
confessaram que tinham medo 
de abordar os infratores devido 
à reação dos mesmos, pois, se-
gundo eles, aqueles só respeita-
vam os policiais militares. Outro 
dia, em uma rara oportunidade, 
deparei-me com uma Agente de 
Trânsito na orla de Manaíra. Per-
guntei à mesma o que poderia 
ser feito com relação ao grande 
número de bicicletas que transi-
tam pela calçada, colocando em 
risco principalmente as crianças. 
Mostrei-lhe placas que proibiam 
esta atividade. Ela simplesmente 
me respondeu que não há nada 
a fazer, pois o pedestre também 
avança a parte dos ciclistas. Um 
erro justificando outro? O certo 
é que, sob meu ponto de vista, 
algo deve ser feito, pois o nú-
mero de vítimas aumenta cada 
dia. Em muitos casos o vilão é 
o pedestre, mas, na maioria, o 
causador maior dos acidentes é 
a imprudência dos motoristas. A 
impunidade é a mola mestra que 
impulsiona o descumprimento 
da lei. Disto não tenho dúvidas. 
Que neste final de ano não te-
nhamos aumentadas as estatísti-
cas de acidentes de trânsito.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O verdadeiro Natal
Já que estamos às vésperas de mais 

um Natal, e quase todo mundo gosta dessa 
época, vamos refletir um pouco sobre a ver-
dadeira essência natalina. Uns acham uma 
época triste, pois é quando saudosas lem-
branças vêm à tona, principalmente ligadas 
às imagens de outros natais, desfrutados no 
convívio de entes queridos que já partiram. 
Mas a maioria pelo menos tenta “entrar no 
clima” e neutralizar a sugestão nostálgica 
que os pessimistas e deprimidos tentam 
oferecer ao Natal.

Mas façamos um sincero exame de cons-
ciência, uma análise mais profunda do que 
têm sido para nós essas comemorações em 
torno do nascimento daquele que é menos 
lembrado do que papai Noel...

Primeiro, consideremos que no Natal 
é quando os lucros do comércio atingem 
as maiores cifras de todo o ano. Compra-se 
de tudo, trocam-se presentes, uma grande 
farra. Come-se e bebe-se do melhor. Quem 
pode, capricha, quem não pode espicha o 
cheque especial e o crédito do cartão. E já 
começa o ano devendo horrores. Na noite da 
véspera, é peru, lagosta, vinho, champagne, 
bacalhau, importados de todo o tipo.

Não nos consta que Jesus foi comilão... 
Muito menos beberrão. Ele era pobre, dizia 
não ter onde recostar a cabeça. Também não 
era seu costume dar presentes. Nunca esti-
mulou o luxo e a riqueza. Era simples, man-
so, andava de túnica e sandálias e a única 
coisa que sempre tinha a ofertar era o amor, 
lição que até hoje nós ainda não aprende-
mos. Pois, as religiões adotadas pelos que 
se dizem cristãos estão cada vez mais divi-
didas, com seus fiéis sendo infiéis aos prin-
cípios evangélicos, se achando melhores de 
que outros. Também não ensinam as “coisas 
do Pai”. Ou estão longe de praticá-las. O que 
se vê é política, barulho, cobrança de dízimo, 
acúmulo de capital, igrejas que viraram em-
presas e missas que viraram “shows”. Jesus 
nunca cobrou um centavo de seus discípulos 
e sempre orou em absoluto silêncio.

Ironicamente, o povo conterrâneo de 
Jesus, no Oriente Médio, é o que mais bri-
ga. A guerra entre eles não tem fim. Nunca 
entenderam o perdão, e, mesmo no Natal, 
continuam brigando.

E por causa das exageradas gastanças e 
comilanças natalinas, também tem muita gen-
te preocupada com o “décimo terceiro”, que 
nem se lembra que essa homenagem é para 
alguém que, um dia, tentou nos ensinar a não 
nos preocupar com o dia de amanhã, a soltar a 
vida e os olhos para outros mundos, para os lí-
rios do campo, para a simplicidade das coisas, 
para a pureza das crianças, para o “Pai” que 
nos deu o maior presente de Natal de todos os 
tempos: esse universo infinito, maravilhoso, 
que a gente só se lembra quando pensa que o 
sol nasce de dentro do mar...

Que até possamos tomar o nosso cham-
pagne, façamos nossa ceia, mas que o Natal 
não pare na banalidade de uma festa co-
mum, sem um significado maior. A imagem 
de Jesus e seus ensinamentos são o que deve 
emoldurar a sua homenagem. É uma rara 
oportunidade que temos para lembrar que 
o amor existe, que o perdão é sublime. Que 
nenhum Natal será Natal para alguém que 
guarde rancor, nutra preconceitos, discrimi-
ne seus semelhantes, ou que só esteja pen-
sando no peru...

Germano
RomeroDupla escola

Trânsito na capital

Na parte da 
Educação, algo tem 
sido feito, apesar 
de necessitar que 
esta atividade 
seja exercida de 
maneira constante 
e incansável
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fase do FIC Augusto dos Anjos em janeiro
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Roteiro

O resultado da primeira 
fase do Fundo de Incentivo 
à Cultura Augusto dos Anjos 
(FIC) deve sair em janeiro e a 
relação final com nomes dos 
contemplados está prevista 
para março. A principal novi-
dade na edição 2012 do edi-
tal é a mudança nos critérios 
de avaliação dos projetos. 
No modelo atual, a primeira 
etapa compreende a análise 
de mérito das propostas. A 
reunião foi presidida pela se-
cretária executiva de Cultura, 
Amazile Vieira.

“No modelo anterior, os 
projetos iam diretamente 
para análise jurídica e finan-
ceira da Comissão do FIC. Ago-
ra, os projetos são analisados 
previamente pela Comissão 
de Projetos e, caso tenham 
mérito, passam para uma eta-
pa seguinte. A Comissão do 
FIC atualmente está avaliando 
os trabalhos. Os projetos estão 
sendo abertos e analisados 
pela CTAP”, explicou a secretá-
ria Amazile Vieira. 

Ao todo, foram recebi-
dos 284 projetos até o dia 13 
de outubro (término do pra-
zo de inscrições). A avaliação 
da comissão técnica deve ser 
concluída em janeiro, quando 
será divulgada a lista dos pré-
selecionados. Após a análise 
de mérito, será divulgada uma 
lista de contemplados, quan-
do a Comissão do FIC entra 
em contato com os proponen-
tes para envio de documenta-
ção complementar. Termina-
da esta etapa, será elaborada 
a lista final dos aprovados, o 
que deve ocorrer até março, 
segundo a secretária.

Mudança
No modelo anterior, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

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

SERVIÇO

Cinema brasileiro tem queda 
nas bilheterias em 2012

A estimativa de fechamento do ano nas bilheterias do 
Brasil foi positiva para produções internacionais, que deve 
fechar em R$ 1,6 bilhão em bilheterias. Segundo dados da 
Ancine, Agência Nacional de Cinema, este ano teve um público 
de mais de 100 milhões de espectadores nas salas de cinemas. 
Porém, o interesse pelo cinema nacional decaiu. Em 2011, 
14,1% do público assistiu a filmes nacionais, enquanto 85,9% 
optou por filmes estrangeiros. Neste ano, o market share dos 
filmes nacionais teve queda e promete fechar em torno dos 
10%. O filme nacional mais visto esse ano foi a comédia 
Até que a Sorte nos Separe, que ultrapassou a marca dos 2,7 
milhões de espectadores. E aí, Comeu? e Os Penetras ficaram 
com a segunda e terceira posição, respectivamente.

As bandas Raimundos 
e CPM 22  anunciaram uma 
turnê conjunta para 2013. 
Nos shows, os grupos toca-
rão sucessos uns dos ou-
tros. De acordo com a XYZ 
Live, agência do CPM 22, as 
bandas continuarão com 
suas turnês individuais. 
Badauí, vocalista do grupo 
paulista, contou como sur-
giu a ideia da nova turnê: 
“Decidimos tocar com o 
Raimundos porque temos 
uma grande identificação 
com o som deles e também 
por eles serem uma das 
maiores bandas de rock 
do país”. Este ano, o Rai-
mundos fez uma parceria 
semelhante com o Ultraje a 
Rigor, no álbum O Embate 
do Século. No entanto, a 
colaboração não foi além 
do disco.

CPM 22 e Raimundos 
estarão juntos em 
turnê em 2013

Roteirista da HQ do 
Homem Aranha é 
ameaçado de morte

Drops & notas

muitos projetos deixavam 
de ser aprovados logo na 
primeira fase, já que eram 
encaminhados diretamen-
te à análise jurídica e fi-
nanceira. Esse processo 
eliminava as propostas 
antes mesmo da avalia-
ção técnica devido à falta 
de documentação exigida 
pelo edital ou por conter 
informações incorretas.

Os projetos já foram 
distribuídos aos respecti-
vos julgadores e membros 
da CTAP, formada por 13 
integrantes relacionados a 
diversas áreas da cultura. A 
cada reunião são distribuí-
dos mais projetos e debati-
dos os já analisados.

Valores 
Neste edital de 2012, o 

Governo do Estado dispo-
nibilizou R$ 3 milhões para 
financiar a produção de 169 
projetos que deverão ser 
executados no ano de 2013. 
O FIC Augusto dos Anjos 

contempla projetos nas 
áreas de artes integradas, 
artes visuais, audiovisual, 
circo, cultura popular, dança, 
literatura, música, patrimô-
nio e teatro.

Para cada área contem-
plada no edital estão destina-
dos R$ 300 mil. Neste ano, o 
valor é 100% maior do que 
os R$ 1,5 milhão liberados 
no edital anterior, lançado em 
2008.

O FIC foi instituído pela 
Lei nº 7.516 (24/12/2003). 
De 2004 a 2008, foram in-
vestidos R$ 8.787.101,55 
em 242 projetos aprovados. 
A Comissão Técnica de Aná-
lise de Projetos (CTAP) é a 
responsável pela elaboração, 
do edital, pela avaliação e se-
leção dos projetos inscritos 
para pleitear recursos do FIC. 
Cabe à Secretaria de Estado 
da Cultura a administração 
do Fundo.

Os recursos do Fundo 
irão beneficiar 169 projetos 
nas áreas de:

O vazamento da edição 700 
de Amazing Spider-Man, 
que muda tudo para o 
Homem-Aranha e vai levar 
à nova série Superior Spi-
der-Man, já está levando a 
reações assassinas dos fãs 
mais exaltados. Via Twitter, 
o roterista Dan Slott diz que 
anda recebendo ameaças 
de morte. “Nada melhor 
para o fim de ano do que ler 
que alguém quer te encon-
trar e ‘enfiar um lápis’ no 
seu olho. Mal posso esperar 
pela sessão de autógrafos 
do dia 27!”, escreveu o ro-
teirista.  “Há informes de 
ameaças de morte e de 
agressão. Insultos e vul-
garidades serão bloquea-
dos. Críticas, não. Com-
porte-se. Obrigado”, diz sua 
nova descrição de perfil.

Foto: Divulgação

Amazile Vieira, secretária executiva de Cultura da Paraíba

Em cartaz

Era Uma Vez, 
Verônica

Hérmila Guedes e W. J. Solha são filha e pai no filme de Marcelo Gomes

Verônica, recém-for-
mada em Medicina, nascida 
e criada no Recife, atraves-
sa um momento crucial em 
sua vida. Um momento ple-
no 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. 

Foto: Divulgação
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.

Artes Integradas (8 
projetos)

5 projetos de até R$ 30 mil
3 projetos de até R$ 50 mil

Artes Visuais (26 projetos)
12 de até R$ 5 mil
8 de até R$ 10 mil
4 de até R$ 20 mil
2 de até R$ 40 mil

Audiovisual (8 proje-
tos)

5 de até R$ 20 mil
2 de até R$ 50 mil
1 de até R$ 100 mil

Circo (18 projetos)
10 de até R$10 mil
5 de até R$ 20 mil
2 de até R$ 25 mil
1 de até R$ 50 mil

Cultura Popular (30 
projetos)

30 de até R$ 10 mil

Dança (18 projetos)
10 de até R$ 10 mil
5 de até R$ 20 mil
2 de até R$ 25 mil
1 de até R$ 50 mil

Livro, Leitura e Lite-
ratura – (20 projetos)

10 de até R$ 10 mil
10 de até R$ 20 mil

Música (20 projetos)
10 de até R$ 10 mil
10 de até R$ 20 mil

Patrimônio (3 projetos)
2 de até R$ 50 mil
1 de até R$ 200 mil

Teatro (18 projetos)
10 de até R$ 10 mil
5 de até R$ 20 mil
2 de até R$ 25 mil
1 de até R$ 50 mil

Manuscritos do Mar Morto serão 
disponibilizados na internet

Os Manuscritos do Mar 
Morto, que remontam há 
mais de dois mil anos, pode-
rão ser acessados por meio 
da internet. A iniciativa é da 
Autoridade Israelense de An-
tiguidades que fotografou o 
material e colocou à disposi-
ção na internet. Atualmente 
o material está guardado no 
Santuário do Livro do Museu 
de Israel, em Jerusalém.

Na relação que pode-
rá ser consultada estão os 
fragmentos mais antigos dos 
pergaminhos do Antigo Tes-
tamento, como os Dez Man-
damentos, alguns capítulos 
de Génesis, dos Salmos, de 
Isaías e textos apócrifos.

Para reproduzir as ima-
gens, foram utilizadas as 
técnicas mais modernas, de-
senvolvidas por especialistas 
da agência espacial norte-a-
mericana, a Nasa. Segundo 
especialistas, os documentos 
mais antigos são do século 3 

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

antes de Cristo e o mais re-
cente é do ano 70, quando 
houve o domínio romano so-
bre a região que hoje é Israel.

Os Manuscritos do Mar 
Morto são uma coleção de 
centenas de textos e frag-
mentos de texto que foram 
casualmente descobertos 
por um grupo de pastores de 
cabras, que em busca de um 
de seus animais localizou, 
em 1947, a primeira das ca-
vernas com jarros cerâmicos 
contendo os rolos de papíro. 

Mais tarde, foram final-
mente vendidos para Atha-
nasius Samuel, bispo do 
mosteiro ortodoxo sírio São 
Marcos em Jerusalém e para 
Eleazar Sukenik, da Univer-
sidade Hebraica, em dois lo-
tes distintos.

A autenticidade dos 
documentos foi atestada 
em 1948. Em 1954, gover-
no israelense, que já havia 
comprado o lote de Sukenik, 
comprou através de um re-
presentante, os documentos 
em posse do bispo, por 250 
mil dólares.

Foto: Divulgação
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Teatro

Neste final de semana que 
antecede o Natal, é a en-
cenação do nascimento 
de Jesus Cristo que toma 
os palcos mundo afora. 
Em João Pessoa, amanhã, 
em frente ao Palácio da 
Redenção, o Governo do 

Estado vai promover um Auto às 20h, que 
terá abertura feita pelas crianças e jovens 
do Projeto de Inclusão Através da Música 
e das Artes (Prima). O mesmo espetáculo 
será apresentado amanhã em Campina 
Grande. Já em Santa Rita, o grupo de teatro 
Flores Belas apresentará um espetáculo 
que repensou o nascimento de Cristo a 
partir do ponto de vista popular amanhã 
e no domingo.

O Auto de Natal em João Pessoa, que será 

Natal em cena

 

O Centro Social Urbano Augusto 
dos Anjos, que fica em Sapé, realiza 
hoje um final de tarde festivo para 
a comunidade. Haverá homenagem 
ao poeta Augusto dos Anjos com a 
exibição de um documentário sobre 
sua vida e obra, em que neste ano 
se comemora o centenário do livro 
Eu, única obra do autor. Entre as 
atrações, haverá ainda um Sarau 
Poético e apresentações artísticas. A 

expectativa dos organizadores do evento 
é que mais de 200 pessoas participem das 
atividades.

Na ocasião também será inaugurado 
o corredor da leitura com um acervo de 
cerca de 500 livros didáticos, de litera-
tura e diversas outras temáticas. O CSU 
de Sapé continuará recebendo livros de 
doação para compor o acervo que servirá 
para toda a comunidade.

Na Paraíba existem 16 Centros Sociais 

Encenação na capital e em Campina Grande terá repertório clássico, 
enquanto em Santa Rita será com elementos da cultura popular

O Auto de Natal dos Popularis, do grupo de Teatro Flores Belas, da cidade de Santa Rita, conta a história de Cristo unindo a tradição com a cultura popular nordestina

FOtO: Divulgação

Urbanos (CSUs), espaços vinculados a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) que oferecem à população 
cursos profissionalizantes, atividades 
culturais, aulas de esporte para crianças 
e adolescentes. Nos centros também são 
realizados os grupos de idosos, com ati-
vidades voltadas para as pessoas com 60 
anos ou mais.

Recentemente, a Sedh realizou re-
forma nos CSUs em um investimento de 

mais de R$ 2 milhões. Um exemplo é 
o CSU Augusto dos Anjos, que existe 
desde a década de 70. O local foi 
totalmente recuperado para atender 
a população.

Entre as metas da Sedh para 2013, 
por meio da coordenação estadual dos 
CSUs, é realizar ações de cidadania 
voltadas à comunidade, com incentivo 
à cultura, visando o desenvolvimento 
da vocação artística de cada localidade.

 

às 20h, terá a participação de funcionários 
do Palácio da Redenção e envolverá mais 12 
pessoas no elenco e um sexteto que tocará 
músicas natalinas. O mesmo grupo vai apre-
sentar o Auto de Natal no Parque do Açude 
Velho, em Campina Grande, amanhã, às 19h.

Já as crianças do Prima vão executar as 
peças ‘Bolero’ de Ravel, ‘Jesus alegria dos ho-
mens’ (Bach) e ‘Aleluia’ (Handel). Segundo o 
diretor geral do Prima, maestro Alex Klein, a 
apresentação deles será enorme. “Teremos 
a orquestra e a apresentação do coral. Serão 
200 crianças cantando. Cem vão estar no 
palco”, adiantou o maestro.

O Prima é um projeto do Governo da Pa-
raíba, realizado por meio das Secretarias de 
Estado da Educação e da Cultura. A ação tem 
por objetivo criar um sistema de orquestras, 
bandas e corais juvenis, utilizando o ensino da 

música como catalisador humano e de cida-
dania. O programa foi implantado, em março 
deste ano, nos bairros do Renascer, Jacaré e 
Fortaleza, em Cabedelo, além dos bairros de 
Mandacaru, Novaes e Alto do Mateus, em 
João Pessoa.

Em Santa Rita, neste ano, o Auto de Natal 
dos Popularis será encenado pela oitava vez. 
Amanhã às 20h, na praça Getúlio Vargas, e 
no domingo às 19h, na paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, o grupo encenará um texto 
de Francisco Diniz, com direção de Tony 
Rodrigues.

Para dar continuidade ao sucesso das 
edições anteriores, o recria, através da 
observação do cotidiano, da arte trivial e 
proletária (porém atual e espontânea), a 
história do nascimento de Jesus Cristo. A 
proposta é aproximar o evento bíblico à 

estética ao dia a dia das pessoas, dos seus 
costumes e tradições.

Os personagens são reinterpretados e co-
locados dentro de um espaço folclórico, com 
elementos das festas populares, do carnaval 
e da cultura de raízes populares. O Auto Popu-
laris utiliza em sua montagem elementos do 
folclore e das manifestações de raízes como 
a nau catarineta, a lapinha, o presépio e o 
bumba-meu-boi, entre ladainhas e canções 
que pluralizam as passagens do nascimento 
de Cristo.

Os figurinos e adereços de Luiza Maria, 
iluminação de Eloy Pessoa, participação es-
pecial Maurício de Olinda, Leandro Gonzaga, 
Trio Asa Branca, e de alunos das oficinas 
de percussão e teatro do Projeto Ciranda 
Cultural.
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Salão do Artesanato
Feira deve movimentar 20% a mais que em 2011

Seis mil pessoas, em 
média, devem passar dia-
riamente pelo 17º Salão de 
Artesanato da Paraíba. A ex-
pectativa é que o evento mo-
vimente em torno de 20% a 
mais que na edição de 2011, 
quando o volume de negó-
cios chegou a R$ 1,2 milhão. 
O evento é uma iniciativa do 
Governo do Estado ampara-
da pelo Programa de Artesa-
nato da Paraíba. Mais de 700 
artesãos de 126 municípios 
paraibanos estão expondo 
seus produtos. A abertura 
aconteceu no início da noite 
de ontem, no Jangada Clube, 
na praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa. O tema deste 
ano é ‘O Imaginário Infantil’, 
projeto do arquiteto Gusta-
vo Vaz. A mostra, que ocupa 
uma área de 3.200 m², pros-
segue até 20 de janeiro.

O secretário de Estado 
de Turismo e Desenvolvi-
mento da Paraíba Renato 
Feliciano disse que a expec-
tativa de vendas é enorme. 
“O turismo na Paraíba está 
crescendo. Temos muitos 
hotéis lotados e, em razão do 
grande número de turistas 
na Capital, esperamos que 
as vendas sejam bastante ex-
pressivas, superando o ano 
passado”, declarou.

A mostra valoriza a cul-
tura paraibana e traz a arte 
do indígena, do Cariri, além 
de colaborar na geração de 
emprego e renda. “É um mo-
mento de mostrar a preocu-
pação do Governo do Estado 
com os pequenos artesãos, 
fortalecendo a cultura local 
e a cadeia produtiva do turis-
mo, especialmente os peque-
nos produtores”. Ele obser-
vou também que os turistas 
que vêm para João Pessoa 
nesta época do ano sempre 
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Foto: Marcos Russo

Região Nordeste tem o 
maior grau de felicidade 
do Brasil, afirma o Ipea

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

prestigiam a exposição.
“Tudo é diferente este 

ano. O tema é inovador e tra-
zemos novidades como uma 
casinha de criança”, disse o 
secretário. Apesar do tema 
voltado para o universo in-
fantil, a exposição é para 
todas as idades, com produ-
tos que vão desde pequenos 
brinquedos de madeira, bo-
necas de pano e material de 
apoio educacional a móveis 
feitos com palha de coquei-
ro, baús, vários objetos de 
decoração, bolsas, tapetes, 
colares. 

Entre as novidades es-
tão o Museu dos Brinquedos, 
a árvore de Natal interativa 
e a casinha de bonecas em 
miniatura. A gastronomia 
paraibana também é valori-
zada durante o evento, que 
conta com uma praça de ali-
mentação onde o visitante 
vai poder se deliciar com a 
degustação de comidas típi-
cas, como biscoitos caseiros, 
pamonha, canjica, milho e 
rapadura.

Faturamento
A gestora do Programa 

do Artesanato da Paraíba 
,Ladjane Barbosa ressaltou 
que o Salão do Artesanato 
é tão promissor que alguns 
artesãos chegam a faturar 
R$ 30 mil durante os 30 dias 
de exposição. “A economia 
cresce muito nesse período 
de férias e as vendas acom-
panham essa tendência, já 
que a cidade está cheia de 
pessoas de outros estados”, 
destacou.

Nos finais de semana, o 
fluxo sempre aumenta, por-
que além de quem veio de 
fora, há os moradores da ci-
dade que se deslocam para a 
orla. “O Salão está num local 
estratégico. As pessoas pas-
sam, veem e se aproximam 
para conhecer um pouco 

mais do artesanato paraiba-
no”. Ela acrescentou que o 
público flutuante da sexta ao 
domingo é muito grande.

Entre os objetos expos-
tos há uma infinidade de 
opções para presentes. Os 
preços são bem variados e 
cabem em todos os bolsos. 
Há peças à venda a partir de 
R$ 1 e outras chegam a custar 
R$ 3 mil. A gestora ressaltou 
que as pessoas devem consi-
derar que ao adquirir um dos 
produtos em exposição no 
evento estarão levando para 
casa produtos originais, com 
traços da cultura paraibana, 
feitos a mão, exclusivos. 

O Programa de Artesa-
nato da Paraíba tem o objeti-
vo de resgatar e preservar a 

cultura regional, conservar o 
meio ambiente, promover o 
envolvimento social e ainda 
gerar emprego e renda. Em 
todo o Estado, há 5,9 mil ar-
tesãos cadastrados. Uma das 
reivindicações deles é o Selo 
do Artesanato da Paraíba 
que deverá estar em todos os 
produtos produzidos artesa-
nalmente, comprovando que 
aquele item é genuinamente 
paraibano. Se aprovado, o 
projeto deve entrar em vigor 
dentro de dois anos.

Artesãos estão otimistas
A artesã Ednalva Cabral 

dos Santos, que confecciona 
bonecas de pano, participa 
do Salão do Artesanato da 
Paraíba desde a primeira 

edição. Para ela, o evento é 
sempre um sucesso e a ex-
pectativa para este ano é a 
melhor possível. “Sempre 
vendo todos os produtos que 
trago para cá. 

O público, seja de João 
Pessoa ou de outras cidades, 
vem e prestigia o nosso tra-
balho”, comemorou.

Para Maria do Socorro 
Costa, que trabalha com fuxi-
co feito com tecido e algodão 
colorido, este ano promete 
ser bem melhor que 2011. 
“Todo mundo compra mi-
nhas peças. Em menos de 15 
dias o estoque esgota. É um 
bom momento para expor, 
para vender e ganhar um di-
nheirinho”, completou a arte-
sã.

SeRviço

lo Salão de Artesanato da 
Paraíba acontece no Jan-
gada Clube, à beira-mar 
da Praia de Cabo Branco. 

lo Salão é aberto dia-
riamente. De segunda a 
sexta, das 15h às 22h - 
sábado e domingo, das 
15h às 23h. 

lNos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro o Salão estará 
fechado, assim como no 
dia 1º de janeiro de 2013.

lA entrada é gratuita. 

Bonecas se inserem entre os trabalhos de mais de 700 artesãos que estão expondo no Jangada Clube

São Paulo – “Sou cantador, 
violeiro e forrozeiro/ Sambista 
brasileiro e assim bem paraíba/ 
Um operário, milionário sem 
tostão/ Muito amor no coração/ 
Vez por outra sou escriba/ Vou 
por aí relembrando o mestre 
Lua/ Cantarolando nas ruas be-
cos vielas e guetos/ Uma sanfo-
na, triangulo e a zambumba/

Tocando xaxado, rumba xote e 
baião nos coretos”.

Os versos foram declama-
dos pelo diretor da Academia 
Brasileira do Cordel, Chico Sal-
les, para mostrar à Agência 
Brasil a manifestação de um 
poeta popular seguidor da cul-
tura musical deixada pelo Rei 
do Baião. Chico Salles também 
faz parte do projeto do Institu-
to Memória Brasil, que prepara 
um CD comemorativo do cen-

tenário. O lançamento do CD 
deve ser na segunda quinzena 
de fevereiro do próximo ano, 
no Rio de Janeiro.

 Para Salles, Gonzaga é “a 
matriz” de toda a música bra-
sileira regional. “Se a música 
brasileira pudesse ser colocada 
sobre quatro pilares, sem dúvi-
da nenhuma, Luiz Gonzaga se-
ria um deles”. Ele lembra que 
o legado do músico tornou-se 
a base de aprendizado para os 

estudantes de piano, de jazz e 
de blues.

O paraibano Chico Salles 
participou em São Paulo da 4ª 
Caravana de Cordel, no Memo-
rial da América Latina, que teve 
como tema o centenário de Luiz 
Gonzaga. 

Outro evento comemorati-
vo foi o 1º Festival Gonzagão, 
que aconteceu no último dia 
14, às 15 horas, na Praça da 
Luz, na região central de São 

Paulo. As apresentações foram 
gratuitas e teve a participação 
de Chambinho do Acordeom, 
que tem despontado no meio, 
depois de ter participado do fil-
me Gonzaga, de Pai para Filho 
interpretando uma das fases da 
vida do Rei do Baião. Também 
participaram do festival duplas 
de repentistas como Edival Pe-
reira e Gilberto Alves, Antonio 
Barbosa e Chico Pereira, Sebas-
tião Marinho e Andorinha.

centenário

Paraibano lançará CD em homenagem a Gonzagão
Marli Moreira
da Agência Brasil

Durante a 17ª edição do 
Salão de Artesanato Paraibano, 
em João Pessoa, estarão expos-
tos 15 produtos que farão par-
te do projeto nacional “Expo-
arte – Brasil Original”, que visa 
dar visibilidade ao artesanato 
brasileiro nos mega-eventos 
esportivos dos próximos anos 
(Copa das Confederações, Copa 
do Mundo e Jogos Olímpicos). 
Da Paraíba, serão selecionados 
150 produtos artesanais que 
serão apresentados em diver-

sas cidades brasileiras duran-
te esses eventos. Uma prévia, 
com os 15 primeiros produtos 
selecionados, serão mostrados 
no Salão, entre os dias 19 de 
dezembro e 20 de janeiro de 
2013, no Jangada Clube.

“Faremos o lançamento 
do Brasil Original aqui na Pa-
raíba durante o Salão de Ar-
tesanato. Esses produtos que 
estamos selecionando há cerca 
de um mês terão uma grande 
visibilidade durante os eventos 

esportivos, em várias cidades 
do país. Os primeiros produtos 
já estarão sendo mostrados no 
Salão, em João Pessoa”, afirmou 
a analista técnica do Sebrae e 
gestora do Expoarte na Paraí-
ba, Maísa Duarte.

 A expectativa dos organi-
zadores do Salão de Artesanato 
é que cerca de 180 mil pessoas 
visitem o evento. Mais de 700 
expositores de 126 municípios 
paraibanos mostrarão seus 
produtos e deverão movimen-

tar cerca de R$1,5 milhão, valor 
20% superior ao comercializa-
do na última edição. O Salão 
de Artesanato terá como tema 
este ano o “Imaginário Infantil” 
e poderá ser visitado das 15h 
às 22h.

 Os produtos seleciona-
dos pelo Expoarte terão o selo 
“Brasil Original” e serão expos-
tos em diversas cidades brasi-
leiras. De acordo com a con-
sultora e pesquisadora Macao 
Goes, que iniciou a seleção dos 

produtos junto com o Sebrae 
Paraíba, os trabalhos serão 
analisados dentre as diversas 
tipologias existentes no Estado.

“Iremos analisar os tra-
balhos pela sua originalidade, 
qualidade, referência e iden-
tidade cultural, acabamento 
e sustentabilidade. A Paraíba 
possui um artesanato muito 
rico”, explicou a consultora que 
é também mestre em Gestão 
de Políticas Culturais, já rece-
beu diversos prêmios nacio-

nais, publicou livros e pesquisa 
atualmente as mestres bone-
queiras do Nordeste.

De acordo com infor-
mações do Sebrae Nacio-
nal, em 2013, serão mon-
tados showrooms nas seis 
cidades que vão sediar a Copa 
das Confederações, para expor 
os produtos selecionados do 
artesanato brasileiro. A con-
cepção desses espaços de ven-
da vai depender do calendário 
dos jogos em cada lugar. 

Evento exibe produto paraibano para a Copa
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Inserção de mulheres dobra
Mercado de trabalho na Pb

Os homens continuam 
sendo maioria no mercado 
de trabalho paraibano, mas o 
ritmo de crescimento da par-
ticipação das mulheres entre 
2000 e 2010 foi quase o dobro 
do registrado por seus colegas 
do sexo masculino. Segundo 
dados do Censo 2010 divulga-
dos ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cerca de 1,4 milhão de 
paraibanos com mais de 10 
anos de idade estavam ocupa-
das no período de realização da 
pesquisa. Desse total, 59,96% 
eram homens e 40,04%, mu-
lheres.

Vinte anos atrás, essa di-
ferença era muito maior. Em 
1991, os homens representa-
vam 70,45% do mercado de 
trabalho da Paraíba e as mu-
lheres, 29,55%. Esse quadro 
mudou bastante na década que 
se seguiu. Entre 1991 e 2000, 
o crescimento da participação 
das mulheres na população 
ocupada foi de 41,08%, en-
quanto o número de homens 
cresceu apenas 4,02%.

Com isso, em 2000, os ho-
mens passaram a representar 
63,74% do mercado de tra-
balho, enquanto as mulheres, 
36,26%. Nos dez anos seguin-
tes, o ritmo desacelerou, mas 
a tendência foi a mesma: entre 
2000 e 2010, o número de tra-
balhadoras cresceu 35,90% e o 
de trabalhadores, 15,78%. 

Carteira assinada
O estudo do IBGE faz 

uma análise comparativa do 
mercado de trabalho nas duas 
últimas décadas. Segundo o le-
vantamento, o número de traba-
lhadores empregados cresceu 
35,8% na Paraíba entre 2000 

e 2010, passando de 680 mil 
para 923,5 mil. Nesse grupo, 
destaque para os que possuem 
Carteira de Trabalho assina-
da, cujo crescimento ficou em 
52,08%.

Já o número de traba-
lhadores não remunerados 
apresentou queda de 64,39%, 
passando de 98,3 mil para 35 
mil entre os anos de 2000 e 
2010. Já a quantidade de pro-
fissionais que atuam por conta 
própria cresceu 16,53% nesse 
mesmo período (de 278,7 mil 
para 324,7 mil). O número de 
trabalhadores na produção do 
próprio consumo teve aumen-
to de 42% (passando de 123,1 
mil para 174,8 mil). Já a quan-
tidade de empregadores caiu 
3,61%, passando de 20,7 mil 
para 19,9 mil.

Setor de atividade
Segundo o levantamento 

do IBGE, o setor da Construção 
Civil foi o que teve maior alta 
no percentual de contratações 
entre os anos de 2000 e 2010. 
Em 2000, aproximadamente 
67,6 mil pessoas trabalhavam 
no segmento. Dez anos depois, 
esse número pulou para 102,1 
mil, uma alta de 51%.

Já no setor do comércio de 
mercadorias o aumento foi de 
44,52% (de 172 mil para 248,6 
mil trabalhadores). No setor de 
serviços, a alta ficou em 21,6% 
(de 462,6 mil para 562,8 mil). 
Na indústria, de 18,36% (de 
117,9 mil para 139,6 mil). O 
setor da agropecuária, extrati-
va vegetal, silvicultura e pesca 
foi o único que registrou queda 
no número de trabalhadores 
entre 2000 e 2012, passando 
de 373,3 mil para 364 mil, re-
dução de 2,49%.

Salários
Em termos salariais, o 

grupo que mais aumentou foi 
o dos trabalhadores que rece-
bem apenas um salário míni-
mo. O aumento foi de 63,51%, 

Paraibanas dobraram a 
participação entre 2000 
e 2010, aponta o IBGE

Arte popular

País tem 260 milhões 
de celulares ativos

 Número de linhas de celula-
res ativas no país chegou a 260,04 
milhões em novembro, de acordo 
com balanço da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Foram 
registradas mais de 745 mil novas 
habilitações no mês, o que represen-
ta um aumento de 0,28% m relação 
a outubro.

Do total de linhas ativas, 
80,77% são pré-pagas e 19,23% 
são pós-pagas. Os terminais 3G (ban-
da larga móvel) totalizaram 62,58 
milhões de acessos. A teledensida-
de no país chegou a 131,99 linhas 
ativas para cada grupo de 100 habi-
tantes. A empresa Vivo ainda lidera 
o mercado com 29,22% de partici-
pação, seguida pela TIM (26,74%), 
Claro (24,75%), Oi (18,98%), CTBC 
(0,28%) e Sercomtel (0,03%).
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abrace pede redução 
do preço do gás 

Brasília - Para que o governo 
alcance o objetivo de tornar o Brasil 
um país mais competitivo é funda-
mental que a redução das tarifas 
de energia seja mais abrangente. O 
preço menor não deve beneficiar ape-
nas os consumidores de energia de 
geração elétrica, mas, de forma com-
plementar, estendidos àqueles que 
usam gás natural. A reivindicação é 
da Associação Brasileira de Grandes 
Consumidores Industriais de Energia 
e de Consumidores Livres (Abrace).

Segundo a associação, o Bra-
sil está no topo do ranking mundial, 
com os maiores preços praticados no 
mercado de gás natural. “Aqui, o gás 
custa cerca de quatro vezes mais do 
que no exterior. Isso impacta a pro-
dução industrial e acaba repassado 
ao consumidor, no preço do produto”, 
disse ontem o presidente da Abrace, 
Paulo Pedrosa, durante almoço com 
jornalistas.

A associação lançará em 2013 
o projeto + Gás Brasil destinado a 
preparar estudos sobre produção e 
custos do gás no Brasil, de forma a 
incentivar políticas de estímulo ao 
crescimento econômico e ao aumento 
da produção industrial.

A Abrace informa que, no Bra-
sil, o gás natural é vendido a US$ 14 
por milhão de unidades térmicas bri-
tânicas (MBTU), apesar do desconto 
oferecido pela Petrobras às indús-
trias. Sem a redução, o preço estaria 
47% maior.

46 mil empregos são
criados em novembro

Brasília – O Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) registrou 1.624.306 
admissões em postos de trabalho 
formal no mês passado, enquanto 
as demissões somaram 1.578.211 
no mesmo período. Houve saldo de 
46.195 novos empregos, equivalente 
a uma evolução de 0,12% em relação 
ao estoque do mês de outubro.

Os números foram divulgados 
na última terça-feira pelo MTE, na 
internet, e mostram que a oferta 
continua positiva. No acumulado do 
ano foram abertos 1.771.576 postos 
de trabalho, com expansão de 4,67% 
no nível de emprego, de acordo com a 
Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais), que abrange trabalhadores da 
iniciativa privada e servidores públi-
cos dos três níveis de governo.

Dados do Caged apontam que 
o comércio foi o setor com melhor 
desempenho em novembro, ao ofe-
recer 109.617 vagas, ou 1,27% a 
mais que no mês anterior, seguido 
pelo setor de serviços, com 41.538 
postos de trabalho, ou 0,26% a mais 
que em outubro. Os dois setores fo-
ram favorecidos pelo aquecimento 
das compras e atividades festivas do 
final do ano.

São Paulo – Mais da 
metade da população 
brasileira acreditam que 
a polícia não deva fa-
zer nada ao ser acionada 
para acompanhar even-
tos como passeatas de es-
tudantes ou professores 
e greve de operários. O 

percentual de brasileiros 
que defendem que nada 
seja feito nessas ocasiões 
aumentou entre 1999 e 
2010 e passou de 48,2% 
para 65,4% (quando o 
assunto é passeata de es-
tudantes), de 53,1% para 
58,2% (em caso de greve 
de operários) e de 62,2% 
para 68,1% (em passeata 
de professores). 

Os dados fazem parte 

da pesquisa Atitudes, Nor-
mas Culturais e Valores em 
Relação à Violação de Di-
reitos Humanos e Violên-
cia e foi feita pelo Núcleo 
de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo 
(USP). 

Foram entrevistadas 
4.025 pessoas em 11 capi-
tais do país. O estudo com-
põe o 5º Relatório Nacional 
sobre os Direitos Humanos 

no Brasil 2001-2010.
A pesquisa indica que 

a ideia de que a polícia 
deva prender os mais exal-
tados sem usar armas caiu 
nas três situações, ao pas-
sar de 46,4% para 31,4%, 
na passeata de estudan-
tes; de 42,4% para 38%, 
na greve de operários e 
de 35,2% para 28,5%, na 
passeata de professores. 
Quando o tema é a resis-

tência de camelôs durante 
a retirada de barracas, a 
pesquisa indicou poucas 
mudanças de opinião da 
população. 

Em 1999, 27,4% dis-
seram que a polícia não 
deveria fazer nada e, em 
2010, 28,7%. Com relação 
à prisão dos mais exalta-
dos, 61,9% eram favorá-
veis em 1999. Em 2010, o 
índice caiu para 60,9%.

População avalia como desnecessária
InterVenÇÃo PolIcIal naS ManIFeStaÇÕeS

Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil

Rio de Janeiro – As desi-
gualdades regionais brasilei-
ras ainda se refletem no aces-
so à escola. Enquanto a média 
nacional de crianças e adoles-
centes de 6 a 14 anos de ida-
de fora da escola era 3,3% em 
2010, na região Norte o índi-
ce era 6,1%. Na faixa etária de 
15 a 17 anos de idade, as regi-
ões Norte e Sul tinham 18,7% 
de evasão escolar, acima da 

média nacional de 16,7%.
Os dados foram divul-

gados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), na pesquisa 
Censo Demográfico 2010: 
Resultado da Amostra – Edu-
cação e Deslocamento. A pes-
quisadora do IBGE Vandeli 
dos Santos Guerra aponta que 
a diferença também é grande 
de acordo com a situação de 
domicílio. “Na região Norte 
você tem a dificuldade das 
distâncias, principalmente em 
área rural.”

Na faixa de 6 a 14 anos 
de idade, 2,9% das pessoas 
das cidades não frequenta-
vam escola. 

O índice sobe para 5% 
na área rural. A diferença é 
acentuada na faixa de 15 a 
17 anos, na qual estão fora da 
escola 15,6% dos jovens das 
áreas urbanas e 21,7% nas 
áreas rurais.

Outro dado aponta que o 
nível de rendimento da famí-
lia também tem influência na 
frequência escolar. Enquanto 
5,2% das crianças e adolescen-

tes de 6 a 14 anos com rendi-
mento familiar per capita de 
até um quarto de salário míni-
mo não frequentavam escola 
em 2010, a proporção cai para 
1,6% nas famílias com rendi-
mento acima de 3 salários mí-
nimos. Na faixa de 15 a 17 anos 
a taxa é 21,1% no nível de ren-
dimento mais baixo e cai para 
6,4% no nível mais alto.

Quanto à rede de ensino, 
as escolas públicas atendem 
à maioria da população até o 
Ensino Médio e na pós-gra-
duação, enquanto o Ensino 

Superior e cursos de espe-
cialização são feitos, em sua 
maioria, em instituições pri-
vadas. A rede pública de ensi-
no atendia, em 2010, a 75,8% 
das matrículas em creches, 
71,1% da pré-escola, 82,3% 
na alfabetização, 86,8% no 
Ensino Fundamental, 85,8% 
do Ensino Médio, 28,9% da 
graduação, 22,4% da espe-
cialização de Nível Superior, 
52,7% do mestrado, 69,8% 
dos cursos de doutorado e 
95,7% da alfabetização de jo-
vens e adultos.

Acesso à escola reflete desigualdades no país
Akemi Nitahara
Repórter da Agência Brasil

passando de 461,1 mil em 
2000 para 753,9 mil, em 2010. 
Em segundo lugar ficou o gru-
po formado por aqueles que 
recebem de um a dois salários 
mínimos, com aumento de 
5,33% (passando de 269,2 mil 
para 283,6 mil).

Já os trabalhadores com 
maior renda reduziram de ta-
manho nos últimos dez anos. 
O grupo formado por aqueles 
com rendimento acima de 20 
salários mínimos apresentou 
queda de 36,33%, passando de 
11,9 mil para 7,5 mil.

Nível nacional
O nível de ocupação das 

mulheres no mercado de traba-
lho brasileiro apresentou um 
salto considerável na última 
década. Em 2000, 35,4% das 
mulheres tinham uma ocupa-
ção, número que aumentou 
para 43,9% em 2010, uma 
diferença de 24%. O desem-
penho foi sete vezes maior do 
que o masculino, que também 
cresceu no período, de 61,1% 

em 2000 para 63,3% em 2010: 
uma diferença de 3,5%.

Em 2010, o nível de ocu-
pação no país (pessoas ocupa-
das na semana de referência, 
com 15 anos ou mais] registrou 
um índice de 58,9%, com ên-
fase nas regiões Centro-Oeste 
(64%), Sul (65,8%) e Sudeste 
(60,2%). As regiões com meno-
res níveis de ocupação foram 
a Norte (55,9%) e a Nordeste 
(52,5%). A expansão dos índi-
ces de ocupação, ao longo da 
última década, foi desigual en-
tre as áreas urbanas e rurais, 
demonstrando que a criação de 
empregos está cada vez mais 
concentrada nas cidades, com 
pequeno crescimento no cam-
po. Segundo o IBGE, de 2000 a 
2010, o nível de ocupação urba-
na subiu de 47,6% para 53,8%, 
enquanto que no ambiente ru-
ral houve aumento bem menor, 
de 49,6% para 50,7%.

Na década, tomando-se a 
população ocupada a partir dos 
10 anos de idade, as regiões 
que mais contribuíram com 

trabalhadores para o mercado 
foram a Sul, com 53,3% em 
2000 para 60,1% em 2010, e 
a Centro-Oeste, de 51,3% para 
57,9%. O Sudeste, que concen-
tra a grande maioria da força 
de trabalho nacional, saiu de 
48,7% de ocupação em 2000 
para 54,8% em 2010, em um 
incremento de 6,1%.

A região Norte teve cres-
cimento mais modesto. Saiu 
de 45,3% em 2000 para 49,4% 
em 2010, uma diferença de 4,1 
pontos percentuais. O pior de-
sempenho coube ao Nordeste, 
cujo índice de pessoas ocupa-
das chegava a 43,6% em 2000 
e passou para 47,2% em 2010, 
em um crescimento de 3,6 pon-
tos percentuais.

No tocante ao nível de ocu-
pação na área rural, o Nordeste 
foi a única região que registrou 
decréscimo, saindo de 46,2% 
em 2000 para 45,2% em 2010. 
Os dados completos do Censo 
Demográfico 2010 podem ser 
acessados na página do IBGE 
na internet: www.ibge.gov.br.

Setor da construção civil teve a maior alta no percentual de contratações entre 2000 e 2010
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Alta felicidade
Região Nordeste é a mais feliz do país, diz Ipea

A queda da desigualdade foi 
maior este ano e as rendas se-
guem com forte alta, segundo 
informam as famílias brasileiras, 
que se declaram altamente sa-
tisfeitas. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) apli-
cou, em outubro deste ano, per-
guntas padronizadas de questio-
nários internacionais em 3,8 mil 
domicílios brasileiros e confir-
mou o alto grau de felicidade pre-
valecente no país.

Com o título “2012: Desen-
volvimento Inclusivo Sustentá-
vel?”, o Comunicado do Ipea nº 
158 revela que, numa escala de 
zero a dez, os brasileiros dão, em 
média, nota 7,1 para suas vidas. 
Esse nível colocaria o país em 16º 
lugar entre 147 países pesqui-
sados no Gallup World Poll, que 
apontava uma felicidade média de 
6,8 no Brasil em 2010. O bem-estar 
percebido durante o ano pode en-
contrar razões na Pesquisa Mensal 
de Emprego (PME) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que registra desempre-
go nos menores níveis da série ini-
ciada em 2002 e rendas crescendo 
bem mais que o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita.

Renda per capita 
A renda individual média da 

população de 15 a 60 anos de 
idade subiu 4,89% de 2011 para 
2012, contra taxa média de 4,35% 
ao ano entre os anos de 2003 e 
2012. Já a desigualdade de ren-
da domiciliar per capita caiu este 
ano, segundo a PME, a uma velo-
cidade 40,5% maior que a obser-
vada de 2003 a 2011, na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
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lios (PNAD), também do IBGE.
As rendas que mais crescem 

são as dos mais pobres e as de gru-
pos tradicionalmente excluídos, 
como mulheres, negros e do anal-
fabetos.

Mais dinheiro no bolso talvez 
traga alguma felicidade. A nota 

média de satisfação com a vida de 
quem recebe mais de dez salários 
mínimos é de 8,4 - contra 6,5 de 
quem vive apenas com o mínimo e 
3,7 dos sem renda. Por outro lado, 
nem tudo é dinheiro. Embora po-
bre, a região mais feliz do país é o 
Nordeste, com nota média de 7,38.

Se fosse um país, o Nordeste 
estaria em 9º lugar no ranking glo-
bal, entre a Finlândia e a Bélgica. 
As médias das demais regiões são 
7,37 no Centro-Oeste; 7,2 no Sul; 
7,13 no Norte; e 6,68 no Sudeste.

O índice de Gini fica, em 2012, 
em 0,522, de acordo com os dados 

da PME, que vão até setembro. A 
redução dessa taxa segue a linha 
de queda iniciada na década de 
1990. De 2003 a 2011, o índice 
caiu em média 1,2% ao ano. Entre 
o ano passado e este, de outubro 
a outubro, a queda está registrada 
em 1,69%.

Crescimento sustentado da renda traz mais felicidades para os nordestinos; região estaria em nono lugar no ranking global, entre a Finlândia e a Bélgica

Brasília - O presidente 
da Fiat no Brasil, Cledorvi-
no Belini, anunciou que a 
companhia investirá R$ 500 
milhões em uma fábrica de 
motores em Pernambuco 
que deve começar a pro-
duzir em 2015. Belini se 
reuniu ontem com a pre-
sidenta Dilma Rousseff e o 
ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, no Palácio do 
Planalto.

A indústria de motores 
será erguida em Goiana, na 
Zona da Mata pernambu-
cana, no mesmo complexo 
que a Fiat já está construin-
do no local para produção 
de um novo modelo com-
pacto, que será vendido a 
partir de 2014. 

O novo investimento, 
segundo Belini, deve gerar 
550 empregos diretos. Os 
motores fabricados em Per-
nambuco seguirão os pa-
râmetros do Programa de 
Incentivo à Inovação Tecno-
lógica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores (Inovar-Auto). 
Além do mercado interno, 
poderão ser exportados para 
a América Latina e Europa.

Fiat investirá
R$ 500 mi 
em fábrica 

PERNAMBUCO

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

Brasília – As pessoas com ní-
vel superior têm mais medo do de-
semprego do que as pessoas com 
níveis mais baixos de escolaridade. 
De acordo com a pesquisa Termô-
metros da Sociedade Brasileira, da 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgada ontem, o medo 
de ficar desempregado entre brasi-
leiros com diploma universitário, 
referente a novembro de 2012, é 
81,9 pontos, bem acima da média 
brasileira, 74,5 pontos. No caso de 
pessoas com escolaridade entre os 
ensinos fundamental e médio, o ín-

dice varia entre 72,8 e 75,1 pontos.
Para essa pesquisa, a CNI usa 

como parâmetro o ano de 2003, 
quando o índice foi fixado em 100 
pontos. A partir daí, o medo do de-
semprego é medido de acordo com 
a variação em relação a esse ano.

Professor de Administração 
da Universidade de Brasília (UnB) 
e especialista em mercado de tra-
balho, Jorge Pinho diz que o medo 
do desemprego entre as pessoas de 
Ensino Superior deriva da própria 
educação e da noção da situação 
atual no mundo. “Quando se tem a 
consciência de como vai o país, da 
crise que ocorre no momento, é ób-
vio que fica mais difícil ser otimista. 
Por isso, a pessoa tem mais medo e 

tenta segurar o emprego que tem, 
sabendo que não é fácil conseguir 
outro”.

Oferta de trabalho
Para o professor, outro fator 

que faz que as pessoas com esco-
laridade mais baixa tenham me-
nos medo de ficar sem emprego é 
a oferta de trabalho em si. Ele ex-
plicou que oportunidades que re-
querem conhecimentos medianos 
geralmente estão mais disponí-
veis do que os que têm requisitos 
mais altos.

As mulheres, ao lado das pes-
soas com nível superior, estão entre 
os brasileiros que mais têm medo 
do desemprego, superando o temor 

dos homens. De acordo com o ín-
dice identificado pela pesquisa da 
CNI, o medo de ficar desempregada 
é 75,1 pontos; 1,2 ponto a mais do 
que os homens (73,9).

Ontem (18), a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) di-
vulgou o Panorama Laboral 2012 
sobre a América Latina e o Caribe. 
Mostrou que o desemprego incide 
na região mais entre as mulheres 
do que entre os homens. De acordo 
com a OIT, as mulheres participam 
menos do mercado do trabalho 
comparativamente aos homens. 
Segundo outro estudo da organiza-
ção, a crise financeira internacional 
deixou cerca de 13 milhões de mu-
lheres sem emprego no mundo. 

Brasília – Ao reconhecer que 
energia é fator de competitividade 
para o país e adotar medidas visan-
do a redução de tarifas, o Governo 
Federal poderá, em 2013, fazer os 
brasileiros economizarem cerca de 
R$ 20 bilhões nas contas de luz. O 
valor corresponde a uma redução 
de 20% em relação aos valores 
atuais. Se o recorte ficar restrito à 
indústria, a redução deve ser, em 
termos proporcionais, um pouco 

menor, entre 9% e 16%, disse on-
tem o presidente da Associação 
Brasileira de Grandes Consumido-
res Industriais de Energia e Con-
sumidores Livres (Abrace), Paulo 
Pedrosa.

“No caso das empresas que 
compram energia no mercado ca-
tivo, estimamos que, em alguns 
casos, o benefício possa ser até 
superior a 25%. No mercado livre 
(em que grandes consumidores ne-
gociam diretamente a compra de 
energia com as geradoras ou por 
intermédio de algum comercializa-
dor), deveremos ter uma redução 
de até 16%”, informou ontem  Pe-

drosa durante almoço com jornalis-
tas. De acordo com a Abrace, 56% 
das indústrias brasileiras compram 
energia no mercado livre. Nas in-
dústrias que usam menores ten-
sões, o benefício deverá chegar a 
pelo menos 9%.

A previsão de reduções no cus-
to da energia faz com que a Abrace 
aponte o ano de 2012 como “um 
marco” para o setor elétrico. 

“Hoje o governo reconhece que 
a energia é fator de competitivida-
de, diferentemente do que ocorria 
no passado, quando era vista como 
instrumento de políticas públicas 
e de arrecadação”, destacou o di-

rigente da Abrace. “Para cada real 
economizado em uma conta de luz, 
há um impacto (positivo) de R$ 
8,60 no PIB (Produto Interno Bru-
to, que é a soma de todas as rique-
zas geradas no país]).

 O reflexo das reduções previs-
tas para o custo de energia deverá 
resultar em um crescimento de 
0,5% para o país, além de gerar 6 
milhões de empregos e em uma re-
dução de 0,5% da inflação”, estimou 
Pedrosa, tendo por base estudos 
encomendados junto à Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e à Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe).

Medo é maior entre o bem informado

Economia de R$ 20 bi ao consumidor 

DEsEMPREgO

REDUçãO DE CONtA DE ENERgiA ElétRiCA

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia e  
Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil



Inauguração do Fórum
O MINISTRO DO STJ, Herman Benjamin, paraibano 

de Catolé do Rocha, será o representante do presidente 
daquele órgão, ministro Félix Fischer, na solenidade de 
inauguração da sede definitiva da Subseção Judiciária da 
cidade de Monteiro.

O evento, que será presidido pelo desembargador Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima, presidente do TRF da 5a Região, 
e pela juíza Helena Fialho, acontece hoje às 15h no antigo 
prédio do Grande Hotel, que foi totalmente recuperado 
para dar lugar ao Fórum Ministro Djaci Falcão.

FOTO: Goreti Zenaide

Advogado João Vaz Filho, 
secretária executiva Dul-
ce Emília Atayde Estrela, 
conselheiro do TC, Nomi-
nando Diniz, oftalmologista 
Astênio Fernandes, Sras. 
Cecília César, Maria Lúcia 
Régis, Mônica Neves Augus-
to, Wilma Gusmão e Tereza 
Arnaud, empresário Robson 
Néry Dantas.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Os filhos tornam-se 
para os pais, segundo a 
educação que recebem, 
uma recompensa ou um 
castigo”

“Não vos parece que 
certos pais querem
castigar nos filhos
a má educação que
lhes deram?”

J. PETIT SENN CARMEN SILVA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  Como faz há dois anos, o 
arcebispo da Paraíba, Dom Aldo 
di Cillo Pagotto, vai celebrar hoje 
a Missa de Natal para os idosos 
da Associação Metropolitana de 
Erradicação da Mendicância AMEM.
  A entidade atende atual-
mente 40 idosos carentes, na sua 
maioria sem família e, nesta época 
do ano, ficam mais sensíveis, 
merecendo a atenção de quem 
puder ir visitá-los.

Zum ZumZum
   O Cinespaço MAG Shopping avisando que nos dias 24 e 31, véspera 
de Natal e Ano Novo, os cinemas estarão fechados.

   Os fãs têm até hoje a oportunidade de adquirir os ingressos para 
o FestVerão 2013 a preços do primeiro lote promocional, em até quatro 
vezes nos cartões de crédito. 

   O jogador Hulk vai presentear o astro inglês Fatboy Slim no show 
que fará dia 29 no Centro de Convenções de João Pessoa. Será com uma 
camisa da Seleção Brasileira autografada. Será num encontro do jogador e 
o DJ no camarim.

Em Gstaad
A PIANISTA  pa-

raibana, radicada na 
França, Juliana Stein-
bach, filha de Jane 
Lessa e do artista 
plástico Bruno Stein-
bach, vai se apresentar 
no dia 6 de janeiro 
no New Year Music 
Festival in Gstaad. Ao 
lado do violoncelista 
Sébastien Walmier e 
do violinista Sébastien 
Surel, eles formam o 
Trio Talweg que vai to-
car clássicos de Sergei 
Rachmaninov e Ernest 
Chausson.

Aucélio e Wilma Gusmão, ela é a aniversariante de hoje

Aí Dentro, Papai Noel!
HOJE É DIA DE descontração total no restaurante Classic, 

com o almoço de confraternização natalina do grupo “Aí Dentro, 
Papai Noel”, dirigido “ad aeternum” por Fernando Catão, Marcos 
Pires e Neno Rabello. Com sorteios de bens valiosos e engraçados 
e onde todos devem saber cantar “... eu pensei que todo mundo...”
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Amigos para sempre: Anísio Maia, Aníbal Marcolino e Frei Anastácio

Confraternização
FOI COM UM jantar 

assinado pelo Sonho Doce, 
nos jardins da residência 
de Camboinha, que o de-
putado Ricardo Marcelo e 
Cris receberam deputados 
e esposas, deputadas e 
esposos para festejar o 
Natal e Ano Novo.

Hoje, a partir das 20h, 
na casa de recepções Clas-
se A. no Bairro dos Esta-
dos, a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, sob o comando 
de Ricardo Marcelo, reúne 
a imprensa paraibana para 
uma confraternização.

Atração no 1968

 UMA DAS ATRAÇÕES da festa 
“1968, o ano que vivemos” será o cantor 
Paulo Brasil (Paulão) que apresentará as 
músicas de Wilson Simonal, ao lado dos 
integrantes da banda Vitória Régia, sob o 
comando do baterista Joilson Lima. 

Paulão, como é mais conhecido, se 
destaca no cenário paraibano como uma 
das melhores vozes, foi vencedor do VI 
MBB e do Festival Nacional de Arte, além 
de ser professor de canto.

Recife no roteiro 
O EMPRESÁRIO Luiz Augusto Nóbrega vai tentar 

incluir a cidade do Recife no roteiro da turnê “40th anni-
versary of the Rocket Man”, que o cantor Elton John fará 
no início do ano no Brasil.

O astro inglês vai se apresentar no dia 27 de fevereiro 
no Jockey Club de São Paulo, no dia 5 de março no Estádio 
Zequinha, em Porto Alegre, e no dia 8 no Centro de Con-
venções Internacional de Brasília.
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Deputados Assis Quintans, Domiciano Cabral, João Henrique, Branco Mendes, Gervásio Maia, o 
anfitrião Ricardo Marcelo e José Aldemir

FOTO: Goretti Zenaide
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Estimados João e Tereza Neumann Vaz, ele é o aniversariante de hoje

Mulheres que fazem e acontecem: Lúcia Braga, Francisca Motta, Daniela Ribeiro, Olenka 
Maranhão, a anfitriã Cris Marcelo e Gilma Germano

Auto de Natal

A PARÓQUIA de São Pedro e São 
Paulo, no bairro do Jardim Luna, sob o 
comando de monsenhor Ivônio Cassiano, 
realiza hoje o Auto de Natal “Por Tuas 
Mãos”, com apoio da Casa de Evangeliza-
ção Filhos do Amor.

A encenação é organizada por jovens 
do EJC, com texto de Thayse Ramalho e 
direção de Vinícius Santos, que tem por 
objetivo despertar nas pessoas a alegria 
de receber Jesus Cristo, amá-lo e colocá-lo 
como centro das nossas vidas.

O fole roncou
SERÁ LANÇADO  hoje, às 19h, no Zarinha Centro 

de Cultura, em Tambaú, o livro “O fole roncou - uma 
história do forró”, de autoria dos escritores Carlos 
Marcelo Carvalho e Rosualdo Rodrigues.

A obra reconstitui a trajetória musical do forró, 
cheia de episódios marcantes da vida de nomes como 
Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Sivuca, 
Dominguinhos, Antônio Barros, entre outros.
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Julgamento de Paredes 
é adiado e pode ser 
transferido para CG
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Milhares de paraiba-
nos que residem em João 
Pessoa vão passar o Natal 
junto de seus familiares em 
cidades do interior do Esta-
do. A estimativa é de que 71 
mil pessoas deverão passar 
pelo Terminal Rodoviário 
no período de amanhã até a 
próxima quarta-feira (26). A 
média diária de passageiros 
no Terminal da capital é de 
4 mil embarques e 4 mil de-
sembarques, mas para esta 
sexta e sábado está previs-
to um aumento de 100% de 
passageiros com a colocação 
de 110 ônibus extras para o 
período natalino. 

Amanhã estão previstos 
oito mil embarques e sete 
mil desembarques com 30 
ônibus extras. Para o sába-
do (22), a previsão é de nove 
mil embarques e sete mil de-
sembarques. E para atender 
a demanda serão colocados 
à disposição dos passageiros 
40 ônibus extras. 

Fluxo será intenso na rodoviária
feriadão de natal

13

A estimativa é de que 70 mil 
passem pelo Terminal de JP 
entre amanhã e o dia 26

José Alves
zavieira2@gmail.com

O domingo, segundo in-
formações da administração 
do Terminal, deverá ser abai-
xo do normal com três mil 
embarques e quatro mil de-
sembarques. Já na segunda-
-feira, a estimativa é de sete 
mil embarques e 10 mil de-
sembarques. Para atender a 
demanda serão colocados 20 
ônibus extras. 

A terça-feira, segundo 
estimativa, o movimento no 
terminal deverá ser abaixo do 
normal com dois mil embar-
ques e 3 mil desembarques, 
mas para a quarta-feira, a pre-
visão é de um dia de muito 
movimento, com 7 mil embar-
ques e 10 mil desembarques, 
com 20 ônibus extras.

A administração do Ter-
minal Rodoviário recomenda 
que as pessoas comprem as 
passagens com antecedência 
para evitar tumultos. Cada ôni-
bus terá 18 vagas destinada 
a passagem estudantil (meia 
passagem). As cidades mais 
procuradas neste período são 
Campina Grande, Patos, Sousa, 
Cajazeiras, Guarabira, Solânea, 
Bananeiras e Monteiro. Já os 
estados mais procurados pelos 
paraibanos são Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Bahia. 

O site da Operadora CVC 
- por meio de sua loja virtual 
-, destaca João Pessoa como 
um dos três destinos mais 
procurados do Brasil, ao lado 
de Bonito e Serras Gaúchas. O 
preço do pacote, também está 
bem atrativo. Para quem vem 
de São Paulo, maior destino 
emissor de turistas para a 
Paraíba, pode parcelar em 10 
vezes a partir de R$ 141,00. 
Os três destinos internacio-
nais mais procurados são 
Cancun, Roma e Orlando.

Para a presidente da 
PBTur (Empresa Paraibana 
de Turismo), Ruth Avelino, 
o destaque que João Pessoa 
tem tido por parte das prin-
cipais operadoras de turismo 
do país é resultado das ações 
que foram desenvolvidas ao 
longo do ano pelo Governo 
do Estado, em parceria com 
o trade turístico.

Ruth Avelino disse que 
entre as ações realizadas se 
destacam as capacitações de 
agentes de viagens de merca-
dos como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília e Belo Ho-
rizonte. “Treinamos mais de 
1,5 mil profissionais que tra-
balham na linha de frente no 
contato com o consumidor 
final”, enfatiza a executiva.

A presidente da PBTur 
comemora o aumento da pro-
cura pelo destino Paraíba, e 
estima que esta deverá ser a 
maior temporada de alta es-
tação já experimentada pelo 
turismo paraibano. “Os indi-
cadores apontam esse cresci-
mento, tanto na ocupação da 
rede hoteleira, no desembar-
que de passageiros nos aero-
portos, quanto na busca de 
informação dos turistas nas 
lojas das operadoras como a 
CVC”, analisa.

Turismo cresce em JP

Uma média de 200 animais são apreendidos por mês na PB

Na Paraíba, os ani-
mais soltos nas rodovias 
representam perigo para 
os motoristas. Quando os 
animais caminham tran-
quilamente pelas estra-
das, a Polícia Rodoviária 
Federal e os motoristas 
perdem o sossego.

Nem sempre é pos-
sível desviar ou parar a 
tempo. As consequências 
estão pela estrada e nos 
números de acidentes. No 
ano passado, só nas rodo-
vias federais e estaduais 
da Paraíba, foram regis-
trados mais de 260 atro-
pelamentos de animais. 

Dez pessoas morreram e 
105 ficaram feridas.

Para quem dirige pe-
las estradas, eles represen-
tam um dos maiores riscos: 
surgem de repente, têm 
movimentos imprevisí-
veis e, muitas vezes, estão 
acompanhados de outros 
animais. Nas rodovias do 
Nordeste, a maioria é de 
jumentos, que às vezes são 
abandonados na beira da 
estrada.

São apreendidos em 
média 200 animais por 
mês  nas rodovias paraiba-
nas, e geralmente eles são 
abandonados pelos pró-
prios donos.

“Geralmente é um 
animal que não tem mais 

utilidade para o dono, no 
caso do jumento. Aí, eles 
soltam na margem. Jogam 
mesmo, para o animal ser 
apreendido”, ressaltou 
Keilla Melo, responsável 
pela comunicação social 
da PRF/PB, que cobre 134 
quilômetros de rodovias 
federais.

Todos os animais que 
estiverem em uma fai-
xa de 20 metros de cada 
lado da rodovia, mesmo 
amarrados, podem ser 
apreendidos pela Polí-
cia Rodoviária. Os donos 
têm sete dias úteis para 
resgatá-los. Para isso, 
precisam pagar multa de 
R$ 127,50 e uma taxa di-
ária de R$ 25,52.

Os trechos onde são 
registrados os maiores 
números e acidentes com 
animais geralmente são 
nas áreas rurais, onde os 
proprietários de terras 
trocam seus jumentos pe-
las motocicletas sem ter 
nenhuma habilidade com 
o novo transporte. Aí, se-
gundo Keilla Melo, o pro-
blema é dobrado.

Prf recomenda
“Nunca desvie do ani-

mal. Reduza a velocidade, 
deixe o animal atravessar 
a via e depois ultrapasse”, 
orienta Keilla Melo, da 
assessoria de imprensa da 
Polícia Rodoviária Federal 
da Paraíba.

Animais levam perigo a condutores
naS rodoViaS

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

FoTo: ortilo Antônio

FoTo: Evandro Pereira

Para atender a demanda, as empresas vão colocar à disposição dos passageiros 40 ônibus extras para os destinos mais procurados



Julgamento de Paredes é adiado 
e pode ser transferido para CG
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O julgamento do psicó-
logo Eduardo Henriques Pa-
redes do Amaral, acusado de 
ter provocado o acidente que 
matou a defensora pública 
Fátima Lopes, foi adiado pela 
terceira vez e somente vai 
acontecer no dia 12 de março 
de 2013. O acidente ocorreu 
no dia 24 de janeiro de 2010, 
em um cruzamento da Aveni-
da Epitácio Pessoa.

Além do adiamento, a 
sessão pode acontecer no 
Tribunal do Júri de Campina 
Grande porque o advogado 
Abraão Beltrão solicitou o de-
saforamento (mudança de co-
marca) alegando que Fátima 
Lopes era defensora pública, 
exercia bastante influência e 
isso, para ele, pode influen-
ciar na decisão do Corpo de 
Jurados. O pedido do advoga-
do vai ser analisado pelo Tri-
bunal de Justiça. 

No pedido de adiamen-
to Abraão Beltrão alegou que 
não foi intimado para compa-
recer ontem e por conta disso 
não estava preparado para 
fazer a defesa do réu. A soli-
citação do advogado foi aca-
tada pela juíza Ana Flávia de 
Carvalho Dias após analisada 
pelo promotor de Justiça, Ed-
jacy Luna Dias. Para o repre-
sentante do Ministério Públi-
co, caso a sessão acontecesse, 
o advogado poderia entrar 
com pedido de nulidade.

O adiamento pegou de 
surpresa a família da defenso-
ra pública-geral Fátima Lopes, 
que considerou uma mano-
bra da defesa para procrasti-

Nova data do júri do 
acusado está prevista 
para 12 de março de 2013

nar o julgamento.  O também 
advogado David Lopes, filho 
da defensora pública, acusou 
Abraão Beltrão de afrontar 
a Justiça e a família que está 
sofrendo com a perda de um 
ente querido. Ele considera 
um absurdo o advogado do 
réu alegar que não estava pre-
parado para promover a defe-
sa, por não ter sido intimado 
para a sessão. “Mais ele che-
gou na hora certa e como não 
sabia?”, indagou.

David Lopes disse que o 
pedido de desaforamento é 
um absurdo, incabível e es-
-drúxulo. “Ele matou minha 
mãe aqui, então deve ser pu-
nido em João Pessoa”, senten-
ciou o filho de Fátima Lopes. 
Finalizando e demonstrando 
muita revolta, David disse 
ainda que o advogado Abraão 
Beltrão está brincando com o 
processo, fazendo o caso pos-
tergar. “Ele tem que entender 
a dor da família, concluiu.

Terceira vez
Esta é a terceira vez que 

o julgamento de Eduardo Pa-
redes é adiado. Em março 
deste ano o advogado Abraão 
Beltrão conseguiu transferir 
a data solicitando pedidos de 
diligências, que foi acatada 
pelo então juiz José Aurélio.

O júri foi marcado para 
o dia 19 de novembro. Desta 
feita o defensor do psicólogo 
não compareceu e enviou um 
atestado médico. 

Acatando pedido do Mi-
nistério Público o juiz José Au-
rélio decretou a prisão preven-
tiva de Eduardo Paredes, que 
foi preso e levado para o 5º 
Batalhão da Polícia Militar, no 
bairro do Valentina Figueire-
do, onde aguardará a decisão 
do Tribunal de Justiça sobre o 
novo local do julgamento.

FotoS: Evandro Pereira

Cardoso filho
josecardosofilho@gmail.com

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

l Eduardo Paredes também é apontado 
como autor de outro acidente auto-
mobilístico quando atropelou e matou 
Maria José dos Santos, na Avenida Hilton 
Souto Maior, no Valentina Figueiredo.
l Ele foi indiciado pelo delegado Nélio 
Carneiro, que fez um minucioso levan-
tamento sobre o veículo atropelador, 
após ouvir testemunhas, chegando a con-
clusão pelo indiciamento do psicólogo 
como responsável pela morte da mulher.

Caso semelhanteOutro acidente

l Em sessão realizada no dia 29 de novembro deste 
ano, João Paulo Guedes Meira foi condenado a 15 
anos de reclusão pelo acidente automobilístico ocorri-
do também na Avenida Epitácio Pessoa que provocou 
as mortes de três membros da família Ramalho.
l As vítimas do acidente foram Antônio de Pádua 
Guerra Ramalho, Francisco de Assis Guerra Ramalho e 
Matheus Cavalcanti Ramalho. O acusado pelo aciden-
te respondeu por triplo homicídio qualificado e três 
lesões corporais de natureza grave, provocadas pelo 
carro de João Paulo.

Em frente ao 1º Tri-
bunal do Júri de João 
Pessoa estavam reuni-
dos amigos, familiares 
e vítimas de trânsito na 
expectativa do julga-
mento de Eduardo Pare-
des, acusado de matar a 
então defensora pública 
geral do Estado, Fátima 
Lopes. Usando camisas 
com a foto de Fátima 
Lopes e de Maria José 
dos Santos, também 
vítima do acusado, to-
dos pareciam otimistas 
quanto ao julgamento. 
“Estamos confiantes 
de que ele seja julgado 
hoje (19) para colocar-
mos um ponto final nes-
sa situação, que tanto 
nos tortura”, disse David 
Lopes, filho de Fátima 
Lopes, minutos antes do 
julgamento ser adiado. 

Para dar apoio à 
família, Nina Ramalho, 
filha de Francisco Ra-
malho, que foi vitima-
do em um acidente de 
trânsito, também na 
Epitácio Pessoa, com-
pareceu ao Tribunal. 

“É sempre difícil acom-
panhar um julgamento 
parecido com o que ti-
rou a vida do meu pai, 
meu tio e do meu so-
brinho, mas estou aqui 
para dar força e lutar 
para que crimes como 
esse não fiquem impu-
nes”, disse ela.

José dos Santos 
Mendes, filho de Maria 
José dos Santos, morta 
pelo mesmo acusado cin-
co meses depois do caso 
Fátima Lopes, também 
compareceu e tinha boas 
expectativas quanto ao 
julgamento de Eduardo 
Paredes. “O julgamento 
dele será um presente 
para toda nossa família, 
mas eu quero que ele 
também responda pela 
morte da minha mãe”, 
disse ele.

O promotor Edjacir 
Luna, assim como os as-
sistentes Arnaldo Escorel 
Júnior e Nadja Palitot, 
aguardavam o início do 
Júri Popular com a espe-
rança de um julgamento 
que desse a Eduardo Pa-
redes uma condenação 
de pelo menos 12 anos 
de prisão.

Família recebe apoio

 Hoje, às 14 horas, no 
CREI Maria da Penha de Melo, 
localizada na Rua Antônio 
Correia da Costa, Funcionári-
os II,  em João Pessoa, será 
realizado o encerramento 
simbólico da campanha Papai 
Noel dos Correios 2012 com a 
entrega de presentes às crian-
ças da instituição  que tiveram 
cartinhas adotadas. 

A creche municipal foi a 
primeira a enviar cartinhas 
ao Papai Noel neste ano, par-
ticipando do lançamento da 
campanha em novembro. O 
evento da entrega contará 
com a presença do diretor re-
gional dos Correios na Paraí-
ba, José Antônio Trajano Vas-
concelos, e com o Papai Noel 
dos Correios. 

A campanha este ano 
teve, ao todo, nove mil cartas 
cadastradas, sendo cerca de 
cinco mil adotadas. O prazo 
final para a entrega dos pre-
sentes nos pontos de apadrin-

Campanha Papai Noel dos Correios é 
encerrada com entrega de presentes

O adiamento e pedido de transferência do julgamento causou indignação nos familiares de Fátima Lopes que foram ontem ao Tribunal do Júri

SOLIDARIEDADE

hamento da campanha será 
até amanhã. 

Realizada há mais de 20 
anos, o Papai Noel dos Cor-
reios é uma das maiores cam-
panhas sociais natalinas do 
Brasil. 

A campanha Papai Noel 
dos Correios é uma ação cor-
porativa, desenvolvida em 

todas as 28 Diretorias Regio-
nais da ECT, que tem como 
objetivo principal o envio 
de carta-resposta às crianças 
que escrevem ao Papai Noel. 
Além de estimular a redação 
de cartas manuscritas pelas 
crianças, a campanha incen-
tiva a solidariedade dos em-
pregados e da sociedade. 

Cerca de cinco mil cartas foram adotadas e as crianças receberão seus presentes



Seca deve continuar na Paraíba 
no primeiro trimestre de 2013
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Chuvas irregulares com 
padrões dentro da normali-
dade para cada região, com 
tendência de melhora a partir 
de março. As chuvas não serão 
suficientes para a recuperação 
satisfatória das reservas hídri-
cas dos açudes do Estado. Esta 
é a previsão para o período de 
janeiro a março de 2013 no se-
tor norte da região Nordeste, 
conforme estudos realizados 
por meteorologistas de vários 
estados reunidos durante três 
dias na sede da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa), em 
Campina Grande.

A meteorologista Mar-
le Bandeira explicou que nos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março as chuvas serão irregu-
lares com tendência a normal e 
ligeiramente abaixo da normal. 
Ela adiantou que, caso as con-
dições oceânicas e atmosféri-
cas atuais tenham evolução, as 
chuvas tendem a melhorar a 
partir do mês de março.

“De acordo com as condi-
ções de momento, se elas apre-
sentarem a evolução no estágio 
que estão, existe a tendência de 
que tenhamos chuvas no final 
de fevereiro e início de março”, 
discorreu a meteorologista, 
direcionando a análise para as 
regiões do Cariri, Curimataú e 
Sertão da Paraíba.

Os parâmetros utilizados 
pela Aesa para elaboração da 
previsão, de acordo com a me-
teorologista, são as condições 
dos oceanos. “No que se refe-
re ao Oceano Pacífico, a situa-
ção é de neutralidade. Então, 
os olhos dos meteorologistas 
estarão voltados principal-
mente para as condições do 

Oceano Atlântico, tanto norte 
quanto sul. Isso porque ele é 
quem vai ditar a intensidade 
do período chuvoso”, explicou 
Marle Bandeira.

De acordo com o rela-
tório da reunião de análise, 
devido à alta variabilidade 
espacial e temporal dos índi-
ces pluviométricos, algumas 
localidades do semiárido 
nordestino poderão receber 
uma quantidade de chuvas 
menores do que outras. 

Conforme a previsão dos 
meteorologistas reunidos 
em Campina Grande, existe a 
possibilidade de ocorrência 
de veranicos (curtos períodos 
sem chuvas), o que prejudica-
rá a agricultura, em especial as 
culturas de sequeiro. Por isso, 
eles recomendam o início das 
práticas agrícolas dentro do 
quadrimestre mais chuvoso 
de cada região, no caso do se-
miárido de fevereiro a maio. 

A previsão do tempo 
para o primeiro trimestre de 
2013 no norte do Nordeste 
foi analisada desde a última  
segunda-feira. Para chegar às 
conclusões, os técnicos inter-
pretaram fenômenos como 
a circulação dos ventos na 
atmosfera (observando as-
pectos como pressão, umida-
de, velocidade), temperatura 
das águas dos oceanos, Zona 
de Convergência do Atlânti-
co Sul, El Niño, La Niña. Eles 
também usaram modelos 
matemáticos calculados em 
supercomputadores para 
traçar cenários, contando 
também com a ajuda de ima-
gens de satélite. 

Além da Aesa, participa-
ram da II Reunião de Análise 
e Previsão Climática para o 
Setor Norte da Região Nor-
deste, o Centro de Previsão 
do Tempo e Estudos Climá-
ticos/Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Cptec/Inpe),  Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet) e membros de 
diversos centros estaduais de 
meteorologia do Nordeste. 

Meteorologistas reunidos 
em Campina fizeram a 
previsão de poucas chuvas

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Phillipy Costa
Especial para A União

O agricultor familiar Petrônio 
Correia, morador do Sítio Riachão 
da Barra, em Alagoa Nova, traba-
lha em uma área de dois hectares 
com uma diversidade de culturas, 
mas destaca-se com a criação de 
galinha de capoeira. É um criató-
rio de 30 aves que inova, dispo-
nibilizando o animal cozido em 
panela de barro e fogão de lenha, 
caso seja do interesse do cliente.

Todo o trabalho tem o acom-
panhamento dos extensionistas 
da Emater Paraíba, empresa vin-
culada à Secretaria do Desenvol-
vimento Agropecuário e da Pesca 
(Sedap), inclusive orientando para 
a execução de ações de convivên-
cia com a estiagem que, neste ano, 
também está castigando a região, 
apesar de ser uma área do Brejo.

“Nossa criação de galinhas é 
pequena, mas atende a fregue-
sia. Vendemos sob encomenda. É 
uma renda alternativa. Os animais 
ficam soltos, se alimentam à base 
do que é produzido no sítio”, ex-
plicou Petrônio.  No entanto, para 
atender aos clientes, ele mantém 
alguns animais em confinamento 
para o abate ou para a comerciali-
zação na cidade. Os ovos são ven-
didos na comunidade.

Junto com a criação de ga-
linhas, Petrônio também tra-
balha com o cultivo de frutas e 
verduras, mesmo em pequena 
escala, que comercializa ao Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), 
juntamente com outros 17 agri-
cultores familiares integrantes 
da Associação dos Produtores 
da Chã da Barra e adjacências. 
Os trabalhos são acompanhados 
pelos escritórios da Emater em 
Areia e Alagoa Nova.

Criação de galinha impulsiona economia
AlAgoA novA

O Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (CRM
-PB) interditou na manhã de 
ontem  uma unidade do Pro-
grama de Saúde da Família
-PSF,  na cidade de Santa Rita, 
na Grande João Pessoa, por 
por apresentar uma série de 
irregularidades, como funcio-
nar em uma casa alugada, com 
meias-paredes, sem sigilo das 
consultas médicas, paredes 
com reboco caindo, mofo e fal-
ta de conforto térmico.

“Esta é uma das piores 
unidades que já visitamos em 
todo o Estado. Além destes 
problemas, o PSF está sem re-
cepcionista e auxiliar de lim-
peza. Os medicamentos ficam 
expostos na sala de espera ao 
alcance de qualquer paciente”, 
destacou o chefe de Fiscali-
zação do CRM-PB, Eurípedes 
Mendonça.

De acordo com ele, as 
irregularidades encontradas 
durante a inspeção ontem fere 
tanto o Código de Ética Médica 
quanto a Cartilha de Atendi-
mento ao Usuário do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A sala de imunização 
apresenta problemas graves, 

como ausência de equipamen-
to que controle a temperatura 
das vacinas,revelou Eurípedes.

Outra situação  conside-
rada  preocupante pelo órgão 
é o lixo dispensado ao ar livre. 
“Fomos informados que ainda 
hoje o abastecimento de água 
seria cortado por falta de pa-
gamento, algo muito grave 
para o funcionamento de uma 
unidade de saúde”, afirmou  
Eurípedes Mendonça.

Por causa da interdi-
ção, os moradores da área 
próxima ao PSF Aldeni Mon-
tenegro devem procurar, a 
partir e hoje, outra unidade 
de saúde para receber aten-
dimento. O diretor do Depar-
tamento de Fiscalização do 
CRM-PB ainda destacou que 
é importante que a Vigilância 
Sanitária faça uma vistoria 
ao PSF. “Não há como uma 
unidade desta permanecer 
aberta”, disse.

 Esta é a 32ª interdição 
que o CRM fez em todo o Esta-
do apenas em 2012. O fim dos 
mandatos dos prefeitos agrava 
a situação dos estabelecimen-
tos de saúde, na constatação 
de Eurípedes Mendonça. 

CRM-PB interdita uma
nova unidade do PSF

SAnTA RITA

Com o assessoramento da Ema-
ter, principalmente para a criação 
de aves,  ele agregou valor às ati-
vidades agrícolas que desenvolve, 
obtendo mais lucros. O preço de 
cada galinha abatida fica em torno 
de R$ 30,00, dependendo do tama-
nho. “Quando o freguês quer algu-
ma encomenda, nos telefona com 
antecedência e depois fazemos a 
entrega em domicílio”, garante.

Para a presidente da Associa-
ção dos Produtores da Chã da Bar-
ra e adjacência, Geusa Fernandes 
dos Santos, Petrônio Correia é um 
agricultor familiar exemplar, que 
trabalha com diversas culturas, 
desde laranja, banana, goiaba, 
manga, caju, pimenta-do-reino. 
“De tudo ele produz”, comentou.

“Temos um grande parceiro 
que é a Emater. Os projetos sem-
pre são bem-vindos. Estamos ani-
mados porque temos mercado 
garantido”, comentou Geusa Fer-
nandes.

Junto com os extensionistas, 
a Associação trabalha no sentido 
de orientar o agricultor para pro-
jetos produtivos. O Grupo Comu-
nidade em Ação de Chã da Barra 
tem como meta recuperar o Rio 
Mamanguape para melhorar a 
qualidade de vida das famílias. 
Outro projeto que está em anda-
mento é a produção de plantas 
medicinais. A comunidade já tra-
balha na fabricação de sabone-
tes, cicatrizantes e velas aromá-
ticas.

A criação de galinha de capoeira é uma fonte alternativa de renda para agricultores

Foto: Divulgação

A Justiça Federal deter-
minou ontem o bloqueio de 
R$ 300 mil da Prefeitura de 
Cajazeiras, Sertão paraibano, 
para garantir o pagamento de 
salários atrasados referentes 
ao mês de novembro e do 13º 
salário dos prestadores de ser-
viço do Hospital Universitário 
Júlio Bandeira (HUJB). A asses-
soria do Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba infor-
mou que o bloqueio foi feito na 
conta bancária em que são de-
positados os recursos relativos 
à média e à alta complexidade 
ambulatorial do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

O MPF explica que caso 
os recursos bloqueados não 
sejam suficientes para o paga-
mento dos terceirizados, fica 
autorizado que o restante seja 
retirado do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM).

A assessoria do MPF reve-
lou que após o bloqueio deve 
ser intimado imediatamente 
o secretário de Administração 
ou a pessoa responsável pela 
elaboração da folha de pessoal 
do município, para que proce-
da, em 24 horas, a confecção 
das folhas de pagamento dos 

servidores contratados do 
HUJB. “Existem recursos sufi-
cientes, sobretudo com a en-
trada da segunda parcela do 
FPM, para pagamento do fun-
cionalismo municipal como 
um todo, não só do HUJB”, afir-
mou o procurador da Repúbli-
ca Bruno Barros de Assunção.

Ainda de acordo com o 
procurador da República Bru-
no Barros de Assunção, autor 
do pedido, o MPF em Sousa re-
cebeu da diretoria do HU uma 
cópia da notificação de autoria 
dos médicos do hospital, in-
formando sobre a interrupção 
das atividades a partir da últi-
ma terça-feira. 

Ação Civil 
Em 21 de novembro de 

2012, segundo a assessoria, 
o MPF ajuizou ação civil pú-
blica contra a Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), União e município de 
Cajazeiras, para obrigá-los a 
assegurar a manutenção da 
prestação de serviços e, con-
sequente, funcionamento do 
HUJB. No entanto, a liminar 
ainda não foi apreciada pela 
Justiça Federal.

Prefeitura de Cajazeiras
tem verba bloqueada

PAgAMEnTo DE SAlÁRIoS

A explosão dos 
caixas eletrônicos da 
agência do Bradesco do 
município de Boa Vista 
(Agreste da Paraíba), 
ocorrida na madruga-
da de ontem, foi a 61ª 
ação criminosa contra 
bancos este ano no Es-
tado. De acordo com 
estatística do Sindicato 
dos Bancários da Paraí-
ba, esta foi a 28ª explo-
são. Segundo informa-
ções da Polícia Militar, o 
crime foi praticado por 
seis homens que antes 
de explodir a agência, 
jogaram centenas de 
grampos em frente à 
delegacia da cidade, 
para dificultar a perse-
guição policial.   

A ação ocorreu 
por volta das 2h da 
madrugada de ontem, 
quando o bando de 

assaltantes chegou ao 
Bradesco, montou os 
explosivos e detonou 
os caixas. No momento 
da fuga um vigilante 
da cidade foi feito re-
fém e liberado logo em 
seguida, mas na fuga 
os assaltantes levaram 
a moto dele. 

Logo após a explo-
são, os policiais tenta-
ram sair da delegacia a 
fim de prender os ban-
didos, mas em razão 
dos grampos jogados 
na frente, as viaturas fi-
caram impossibilitadas 
de sair do local. Um pa-
cote contendo R$ 3.500, 
foi encontrado na fren-
te da agência pelos po-
liciais que até às 11h de 
ontem não haviam en-
contrado os bandidos 
– cinco homens e uma 
mulher – que fugiram 
em três motos. O valor 
do dinheiro roubado 
não foi divulgado.

Bandidos explodem 
caixas do Bradesco

BoA vISTA

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Ceia de natal varia até 360%
GOSTO AMARGO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O peemedebista admitiu que nas eleições deste ano, 
houve um problema na formação de uma aliança local em 
Campina Grande, em que a candidata do partido, Tatiana 
Medeiros, só conseguiu o apoio do PT no segundo turno, 
e acabou perdendo as eleições para o tucano Romero 
Rodrigues.

l NA SuRdINA

O vereador João Dantas (PSD), durante a sessão de 
ontem na Câmara Municipal de Campina Grande, anunciou que 
recebeu denúncias de que na madrugada de ontem, móveis e 
equipamentos do Serviço Municipal de Saúde estavam sendo 
removidos do órgão, que é vinculado à Secretaria de Saúde de 
Campina Grande, e colocados em um caminhão baú. 

l FOTOS

“Nas redes sociais, circulam fotos da ação, feitas por 
moradores das proximidades do local. O que chama atenção 
para o procedimento é o fato de a retirada acontecer fora do 
horário de funcionamento do órgão”,disse o vereador João 
Dantas.

Será?

Parece que neste fim de ano, a população campinense 
terá que escolher os dias para ficar adoentada. Acontece que, 
os funcionários de alguns postos de saúde do município, estão 
fechando as portas das unidades em pleno expediente para 
a realização de confraternizações. Populares afirmam que a 
situação está um verdadeiro caos. 

CPF online

A Receita Federal disponibilizou, pela internet, serviço 
gratuito de regularização da situação cadastral no CPF. O 
novo serviço ficará disponível 24 horas por dia, sete dias por 
semana, inclusive nos feriados. O Pedido de Regularização 
CPF encontra-se no (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/regularizar/Regularizar.asp), um 
formulário eletrônico, de fácil preenchimento.

Nem nomeou...

... e a chiadeira já tem sido grande. É o caso da especu-
lada ida do empresário Gustavo Ribeiro para a Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Campina Grande. 
Conselheiro e colaborador do Campinense, o sobrinho do ex-
prefeito e ex-deputado Enivaldo Ribeiro teve seu nome cogitado 
para a pasta na Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, 
quando o prefeito diplomado Romero Rodrigues divulgou os 
16 integrantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Alvinegros

O “web-protesto” tem circulado nas redes sociais, 
partindo principalmente de torcedores do Treze, que ainda 
sustentam o nome do professor de Educação Física Teles 
Albuquerque para a Sejel. O preferido dos alvinegros é 
declaradamente trezeano.

Oportunismo

Em Campina Grande, um novo tipo de golpe parece estar 
sendo aplicado em bares e restaurantes: grupos musicais e artistas 
solo estariam promovendo shows de forma ilegal supostamente 
para arrecadar dinheiro para o tratamento do humorista Shaolin, 
que sofreu um acidente grave em Janeiro de 2011.

É arrocho!
Vídeos, depoimento do policial, testes clínicos e outros 

testemunhos, além do bafômetro, irão valer como meio 
de prova contra motorista embriagado. O Senado Federal 
aprovou o projeto de lei da Câmara que altera a Lei Seca. A 
matéria segue agora para sanção presidencial. Atualmente, a 
comprovação é feita exclusivamente pelo bafômetro ou exame 
de sangue.

“Futuro governador”
O prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo 

(PMDB), afirmou ontem na convenção peemedebista em João 
Pessoa, que defende aliança preferencial com o PT nas eleições 
de 2014. Veneziano, que foi recebido pelo ex-governador José 
Maranhão - eleito presidente estadual do PMDB, foi aclamado 
por lideranças municipalistas como “futuro governador”. 

Sobre a aliança

O Procon de Campina 
Grande divulgou ontem o 
resultado da pesquisa que 
verificou os preços de 20 
produtos, entre alimentos 
e bebidas, considerados tí-
picos da Ceia de Natal. Se-
gundo os dados da pesquisa, 
a variação de preços em al-
guns itens chega até 306%.

O levantamento foi fei-
to em nove estabelecimen-
tos do município e 42 itens 
foram analisados, tomando 
como base o menor preço 
de cada item, independen-
te de marca. O produto que 
apresentou maior variação 
no preço foi o espumante 
(750ml), com uma diferen-
ça de 306% no preço, sendo 
o mais barato vendido a R$ 
6,87 e o mais caro custando 
R$ 27,90.

Outro produto que apre-
sentou variação significativa 
foi o tender, cujo quilo varia 
entre R$ 17,98 e R$ 43,98, 
representando uma diferen-
ça de 145%. O tradicional 
peru temperado, apresen-
ta valores com variação de 
41%, sendo encontrado por 
R$ 12,78 em uma das lojas 
e o mais caro custando R$ 
18,05. Em relação aos preços 

O levantamento foi feito 
em 9 estabelecimentos, 
em 42 itens da cesta

Diogo Almeida
Especial para A União
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do ano passado, a pesquisa 
aponta um aumento de mais 
de 23% no valor total do pre-
ço do peru, que em 2011 pos-
suía valores variando entre 
R$ 10,36 e R$ 14,88.

Além destes produ-

tos, a pesquisa contemplou 
itens como chester, baca-
lhau, queijo do reino, vi-
nhos, panetone e algumas 
frutas e petiscos consumi-
dos no período natalino. 
Segundo o Procon, a pes-

quisa completa está dispo-
nível para a apreciação do 
consumidor na sede do ór-
gão, na Rua Afonso Campos, 
centro, bem como também 
através do site www.pro-
concg.pb.gov.br.

Além dos itens como peru e tender, os queijos também apresentaram grande variação de preço

Em conjunto com o Cen-
tro de Apoio às Promotorias 
(Caop) da Saúde, A Promo-
toria da Saúde de Campina 
Grande expediu, na última 
terça-feira, uma recomen-
dação a todos os hospitais 
que prestam atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) no município. O objeti-
vo é evitar a interrupção do 
atendimento ambulatorial e 
emergencial para a popula-
ção durante os feriados de 
Natal e Ano Novo.

De acordo com o promo-
tor Luciano de Almeida Mara-
cajá, os hospitais de Campina 
Grande devem enviar, dentro 
de um prazo de cinco dias, a 

relação de profissionais que 
devem cumprir as escalas 
plantonistas nos períodos de 
23 a 25 de dezembro e de 31 
de dezembro a 1º de janeiro 
de 2013.

O titular da Promotoria 
da Saúde de Campina Grande 
e a coordenadora do Caop da 
Saúde, Adriana Amorim, re-
comendaram a manutenção 
da prestação dos serviços de 
saúde aos hospitais FAP, Clip-
si, Trauma, Isea, UPA, Antônio 
Targino, Dr. Edgley, João XXIII, 
Pedro I e Hospital da Criança.

Conforme o promotor, a 
falta de médicos é recorrente 
nos recessos e principalmen-
te nestes feriados específicos. 
“Recomendamos às diretorias 
que adotem as providências 
necessárias para não deixar a 

população sem atendimento 
no período das festas de fim 
de ano, organizando a escala 
de plantões previamente e 
enviando a relação com in-
dicação de nome completo e 
função dos plantonistas para 
todos esses dias”, afirmou Lu-
ciano Maracajá.

Cópias das recomenda-
ções serão enviadas à Secre-
taria e Ouvidoria Municipais 
de Saúde de Campina Grande, 
para assegurar a fiscalização 
na prestação dos serviços. 
“Estamos buscando resguar-
dar os direitos fundamentais 
daqueles que, acometidos por 
problemas de saúde esperam, 
necessitam e devem ter asse-
gurado o atendimento e trata-
mento necessários”, pontuou 
o promotor.

MP quer funcionamento normal 
dos hospitais no final de ano

Jovem é assassinado na frente 
de um mercadinho na Liberdade

ReCOMeNdAçãO

vIOlêNCIA

Phillipy Costa
Especial para A União

Inscrições para 
mestrado em 
Matemática 
terminam hoje

A Coordenação do Mestra-
do em Ensino de Ciências e Ma-
temática inscreve até  hoje para 
o processo seletivo de formação 
de nova turma. Os interessados 
devem efetuar inscrição através 
do endereçohttps://edna.uepb.
edu.br/scapg e posteriormente 
ratificá-la pessoalmente ou por 
procurador devidamente cons-
tituído, no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, na secretaria 
do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências e Matemá-
tica, localizada no bloco C, 3º 
andar, do Centro de Ciências e 
Tecnologia (CCT), Campus I, Bo-
docongó – Campina Grande/PB.

O candidato também pode 
confirmar sua inscrição pelos 
correios, desde que obedeça aos 
critérios estabelecidos no edital. 
As inscrições podem ser efetu-
adas pelos Correios, via SEDEX, 
obrigatoriamente acompanha-
das de Aviso de Recebimento 
– AR, com data de postagem 
respeitando a data limite do en-
cerramento das inscrições.

Serão destinadas 26 va-
gas para o curso, sendo 12 
delas para a área de Educação 
Matemática e 14 para a área 
de Ensino de Ciências, distri-
buídas em quatro para Ensino 
de Biologia e 10 para Ensino 
de Física. O programa atua nas 
áreas de concentração “En-
sino de Física” e “Educação 
Matemática”, abrangendo as 
linhas de pesquisa “História 
e Filosofia das Ciências e da 
Matemática”, “Tecnologias da 
Informação”, “Comunicação e 
Cultura Científica”.

Um homicídio foi re-
gistrado pela Central de 
Operações da Polícia Mili-
tar (Copom) de Campina 
Grande na última terça-fei-
ra (18) deixando marcas de 
tiros e consequentemente 
muito sangue, apontando 
um estado de medo aos mo-

radores do bairro da Liber-
dade.

O crime ocorreu às 13h. 
Populares que optaram em 
não se identificar realiza-
ram ligações informando 
às equipes policiais que te-
riam ouvido muitos dispa-
ros de arma de fogo. 

A vítima, que tinha de 
23 anos de idade, foi as-
sassinada próximo a um 

mercadinho conhecido por 
“Mini Box do Márcio” no 
bairro.

Os moradores da re-
gião disseream que os as-
sassinos chegaram em uma 
motocicleta de cor verme-
lha realizando uma série de 
disparos, sendo que cinco 
tiros atingiram a vítima. Em 
seguida, os criminosos fugi-
ram sem deixar pistas.

Kalyenne Antero 
Especial para A União



Obras serão concluídas até agosto
CENTRO DE CONVENÇÕES
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Assembleia aprova novo 
Regimento Interno sem 
debates em plenário
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Governador afirma que 
trabalhos estão dentro 
do cronograma previsto 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2012
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O governador Ricardo 
Coutinho realizou na manhã 
de ontem uma visita às obras 
do Centro de Convenções Po-
eta Ronaldo Cunha Lima, em 
João Pessoa. Acompanhado 
de uma comitiva formada por 
representantes do setor de 
turismo e serviços, o gover-
nador disse estar satisfeito 
com o andamento das obras, 
que seguem no tempo previs-
to. “Até o mês de agosto, de-
vemos terminar tudo. A parte 
de concreto e cobertura está 
bem adiantada e, em janeiro e 
fevereiro, deve estar concluí-
da. Mesmo com chuva, vamos 
trabalhar na parte interna”, 
disse Ricardo Coutinho.

Com 48.676 metros qua-
drados de área construída em 
um investimento estimado 
de R$ 170 milhões, o Centro 
de Convenções deve render 
à Paraíba uma visibilidade 
ainda melhor e maior para o 
restante do país. “Realizamos 
a inauguração da primeira 
parte, no mês de agosto, para 
apresentar a grandiosidade 
dessa obra ao Brasil. Desde 
então, várias pessoas têm 
procurado informações so-
bre a Paraíba e, atualmente, 
temos 13 pedidos de eventos 
que estão sendo analisados 
pela Secretaria de Turismo e 
PBTur”, disse Ricardo.

Agendamento
De acordo com a presi-

dente da Empresa Paraibana 
de Turismo, Ruth Avelino, só 
este ano, o Centro recebeu 
três eventos no Parque de Ex-
posições, a exemplo, do Salão 
de Turismo de João Pessoa e 
a Feira de Supermercados. 
“Este ano, vamos receber ain-
da, no dia 29 de dezembro, 
o show do DJ inglês Fatboy 
Slim. O mesmo que fechou 
as Olimpíadas de Londres. E, 
para 2013, já estamos com 
várias programações, até 
para 2016 tem evento agen-
dado”, disse Ruth Avelino.

Entre os representantes 
do setor turístico e de servi-
ços, estava Elizia Lopes, presi-
dente do Convention Bureau, 
que é um instituto que visa 

captações de eventos, divul-
gação do destino João Pessoa 
e suporte a políticas públicas 
de turismo. Com a constru-
ção e finalização do Centro 
de Convenções, Elizia Lopes 
acredita que João Pessoa vai 
poder competir de igual para 
igual com qualquer outro Es-
tado do Nordeste e do Brasil. 
“Vamos ter não apenas um es-
paço com excelente estrutura, 
mas também uma obra arqui-
tetônica capaz de atrair ainda 

mais turistas por sua beleza”, 
disse.

Para que o Centro aten-
da as necessidades da ci-
dade, o Governo do Estado 
mantém o diálogo com as 
entidades que fazem par-
te dessa cadeia produtiva. 
“Estamos em contato direto 
com a rede hoteleira, res-
taurante, bares, artesanato e 
com o setor de serviços para 
que possamos atingir a ex-
celência e colocar a Paraíba 

em outro patamar”, disse Ri-
cardo Coutinho que enfati-
zou a importância do espaço 
com a construção de oito au-
ditórios pré-moldáveis e de 
um teatro com capacidade 
para 3.200 pessoas.

Além de analisar as 
condições e andamento das 
obras, Ricardo Coutinho lem-
brou da importância da qua-
lificação profissional. “No pri-
meiro ano, na Escola Estadual 
Presidente Médici, abrimos 

cursos técnicos na área de 
hotelaria e estamos traba-
lhando para gerar mão-de-
-obra qualificada. Porque não 
adianta uma obra como essa 
para, depois, o turista chegar 
e ser mal atendido, por isso, 
nós nos preocupamos e es-
tamos investindo na qualifi-
cação para que os moradores 
da cidade sejam empregados 
e não haja a necessidade de 
buscar profissionais lá fora”, 
disse Ricardo Coutinho.

O procurador da Repú-
blica, Duciran Van Marsen 
Farena, foi eleito ontem, em 
reunião realizada na sede 
do Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos da Paraíba 
(CEDH/PB), coordenador-
-geral do Comitê de Preven-
ção e Combate à Tortura do 
Estado da Paraíba (CPCT/
PB), criado pela Lei Estadual 
nº 9.413/11. A representan-
te da sociedade civil, Ludmi-
la Correia, foi escolhida vice-
-coordenadora. O mandato 
tem duração de um ano. 

O CPCT/PB é o órgão 
encarregado de coordenar o 
sistema estadual de preven-
ção à tortura, avaliar e acom-
panhar as ações, programas, 
projetos e os planos relacio-
nados ao enfrentamento à 
tortura no Estado, propondo 
as adequações que se fize-
rem necessárias (artigo 4º, 
inciso I da Lei nº 9.413/11). 

Também integra o sis-
tema estadual antitortura o 
Mecanismo Estadual de Pre-
venção e Combate à Tortura 
da Paraíba (MEPCT/PB), en-
carregado de planejar, rea-
lizar, conduzir e monitorar 
visitas periódicas e regula-
res a pessoas privadas de 
liberdade, qualquer que seja 
a forma de aprisionamento, 
em estabelecimento público 
ou privado (artigo 6º, inciso 
I da Lei nº 9.413/11) cujos 
membros serão escolhidos 
pelo CPCT/PB em 2013.

De acordo com o coor-
denador-geral eleito, foi fun-
damental para este desfecho 
a autoconvocação, nos ter-
mos do regimento, já que não 
seria mais possível aguardar 
as iniciativas da Secretaria 
de Administração Penitenci-
ária, que em nada contribuía 
para o início das atividades 
do comitê. No entanto, con-
forme Duciran Farena, “é 
fundamental que o Estado da 
Paraíba, responsável pela es-
trutura do órgão, forneça as 
condições materiais neces-
sárias, sem as quais o funcio-
namento do mecanismo será 
inviabilizado”. 

O coordenador-geral 
acrescentou que as princi-
pais prioridades para o Co-
mitê são a implantação de um 
sistema estadual de Direitos 
Humanos, a apreciação das 
denúncias de tortura - que 
no momento encontram-se 
represadas na Secretaria de 
Administração Penitenciária, 
a seleção dos membros do 
MEPCT/PB e a realização das 
visitas a lugares de encarcera-
mento. A próxima reunião do 
CPCT/PB está prevista para 3 
de janeiro de 2013, às 15h, na 
Secretaria de Administração 
Penitenciária. 

Recesso
As três unidades do Mi-

nistério Público Federal na 
Paraíba iniciam hoje o reces-
so de fim de ano da institui-
ção, que se estenderá até o dia 
6 de janeiro de 2013, confor-
me a Portaria nº 88, de 18 de 
dezembro de 2012, assinada 
pelo procurador-chefe subs-
tituto Rodolfo Alves Silva.

O governador conversou com técnicos da obra e cumprimentou os operários que trabalham na construção do Centro de Convenções

Ricardo Coutinho percorreu todo o canteiro de obras e garantiu que o serviço está sendo realizado dentro do prazo previsto 

Farena eleito 
coordenador 
de comitê 
antitortura

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, no  Palá-
cio da Redenção, o decreto 
e uma carta-consulta que 
asseguram a construção da 
nova sede do  Ministério 
Público Estadual. O Estado 
vai receber os dois prédios 
que abrigam a atual sede 
da instituição, nas imedia-
ções da Praça João Pessoa, 
centro da capital. O terre-
no da futura sede fica às 
margens da BR-230 (estra-
da de Cabedelo).

Ricardo Coutinho afir-
mou que a operação será 

viabilizada graças ao equi-
líbrio fiscal do Estado. “O 
Estado conseguiu ampliar 
o seu espaço fiscal, fez com 
que os órgãos da União re-
conhecessem na Paraíba o 
devido equilíbrio”.  

Durante o pronuncia-
mento, o governador ain-
da destacou a importância 
do Ministério Público. “O 
Estado cultiva um respeito 
automático às prerrogati-
vas. Eu tenho a consciência 
da importância da institui-
ção e sei que a República 
só funciona quando as ins-

tituições têm maturidade 
para convergir”, declarou. 

O procurador-geral 
de Justiça, Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho, res-
saltou a parceria firmada. 
“Representa um instru-
mento de um sonho insti-
tucional. Essa construção 
que hoje se concretiza é 
uma relação que há mui-
to vem sendo cultivada, 
pelo respeito institucio-
nal, a harmonia que sem-
pre tivemos. É um salto 
gigantesco e vai garantir 
o crescimento do Ministé-

rio Público para os próxi-
mos 50 anos”, enfatizou.

A carta-consulta assi-
nada pelo governador é 
dirigida ao chefe do De-
partamento de Operações 
Sociais do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
Henrique Rogério Lopes 
Ferreira da Silva. Acom-
panham a carta-consulta 
anexos com informações 
necessárias ao enquadra-
mento e habilitação da 
proposta de financiamen-
to referente ao projeto de 

construção e instalação do 
Complexo Administrativo 
do Ministério Público.

Participaram da so-
lenidade procuradores e 
promotores de Justiça in-
tegrantes do Ministério 
Público Estadual; o de-
sembargador José Ricardo 
Porto; a primeira-dama do 
Estado, Pâmela Bório; a se-
cretária de Estado da Ad-
ministração,  Livânia Farias; 
a secretária das Finanças, 
Aracilba Rocha; e o procu-
rador-geral do Estado, Gil-
berto Carneiro.

MPE ganhará nova sede na Paraíba
TRABALHO EM PARCERIA



AL aprova Regimento sem debate
SOB PROTESTOS

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2012

GERAL

Deputados da situação 
dizem que não puderam 
apresentar emendas

As notícias sobre chuvas 
não são as melhores

zeeuflavio@gmail.com
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As inscrições para a 
vaga de ouvidor-geral da 
Defensoria Pública da Para-
íba podem ser efetuadas até 
o próximo dia 28. O edital 
de convocação do proces-
so de seleção foi publicado 
na edição do Diário Oficial 
do Estado da última terça-
-feira. As inscrições estão 
sendo realizadas na sede 
administrativa da DPE, no 
Parque Solon de Lucena, 
número 300, centro de João 
Pessoa, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 18h. O edi-
tal completo está no site 
www.defensoria.pb.gov.br

De acordo com o edital 
de convocação são requi-
sitos para a habilitação ao 
cargo de ouvidor-geral: ser 
cidadão brasileiro ou natu-
ralizado; se encontrar em 
pleno exercício dos direi-
tos políticos e   quite com 
as obrigações eleitorais, 
bem como militares para 
pessoas do sexo masculino; 
ser moralmente idôneo e 
ter reputação ilibada, com-
provada por meio de certi-
dões cíveis e criminais da 
Justiça Federal, Estadual e 
Eleitoral. 

O cargo em comissão de 
ouvidor-geral será exercido 
em jornada integral, vedada 
outra atividade remunera-
da, à exceção do Magistério 
e não poderão integrar a 
lista tríplice os membros da 
Defensoria Pública. 

Sob protestos do líder 
do Governo, Hervázio Be-
zerra (PSDB), que, inclusive, 
teve a palavra bruscamente 
cortada pelo presidente Ri-
cardo Marcelo (PEN), e com 
votos contrários de mais cin-
co parlamentares da banca-
da de situação, a Assembleia 
Legislativa aprovou ontem o 
novo Regimento Interno que, 
em um dos seus dispositivos, 
permite à Casa aprovar ou 
reprovar as contas do gover-
nador com votos somente da 
maioria simples de plenário, 
menos de 19 deputados.

“Isso é um assassinato à 
democracia”, afirmou, da tri-
buna, o deputado Hervázio 
Bezerra, em discurso toma-
do de indignação com o fato 
de não ter tido o direito de 
apresentar emendas e de só 
poder falar depois e não an-
tes da votação da matéria.

Ele ainda frisou que a ati-
tude do presidente Ricardo 
Marcelo em não permitir o 
debate prévio representou um 
desrespeito à minoria. “É nor-
mal se vencer pelo argumento 
e pelo convencimento, mas 
nunca assim pelo tratoramen-
to”, arrematou Hervázio.

Ele ainda teve tempo de 
considerar que a proposta do 
novo Regimento foi entregue 
no dia 5, quando os deputa-
dos estavam na Caravana da 
Seca, e que, naquela ocasião, 

teria ficado dito e prometido 
que uma comissão seria for-
mada para o debate prévio e 
para o recebimento de emen-
das, o que não aconteceu.

Em face dos seus protes-
tos, Hervázio Bezerra acabou 
tendo a palavra cortada pelo 
presidente da Assembleia, 
Ricardo Marcelo que, apesar 
de conhecido como comedido 
e pacificador, devolveu tudo 
com extrema austeridade e 
dando a entender que não es-
tava disposto a perder muito 
tempo com aquele assunto.

Ricardo Marcelo dis-
se que tem uma postura de 
político e de empresário 
que sempre foi respeitada 
e considerada por todos na 
Assembleia e fora dela e que 
não admitiria reprimendas 
da parte de ninguém. “Eu te-
nho agido nesse poder como 

um democrata e você (Her-
vázio) não tem condições de 
me repreender”, arrematou.

O líder do PT, Anísio 
Maia, insurgiu do Plenário 
para justificar na tribuna 
que, “com os meios de comu-
nicação de hoje, o líder do 
governo podia ter apresen-
tado emendas ao Regimento 
mesmo durante a caravana”.

Antes de Anísio, em 
curto aparte do debate pós-
-votação, somente Aníbal 
Marcolino lembrou que “não 
houve ‘tratoramento’ e que 
todos votaram de forma es-
pontânea, inclusive a maior 
parte dos deputados da pró-
pria bancada de situação”.

Os cinco situacionistas 
que se levantaram e acompa-
nharam o líder do governo no 
rápido processo de votação, 
foram Lindolfo Pires (DEM), 

João Gonçalves (PEN), Gilma 
Germano (PPS), Eva Gouveia 
(PSD) e Léa Toscano (PSB).

Depois do tumulto, foi 
iniciado o processo de vota-
ções das demais 40 matérias 
do esforço concentrado, entre 
elas, o novo Código de Ética, 
que acompanha o Regimen-
to, e também a autonomia 
dos delegados de Polícia, que 
tinham parte da categoria lo-
tando as galerias da Casa.

Práticas do passado
O governador Ricardo 

Coutinho fez duras críticas 
à forma como foi aprovado o 
novo Regimento da Assem-
bleia e mandou um recado: 
“Não aceito chantagem, nem 
vou aceitar!” E reiterou: “Eu 
vou dar um aviso público: 
não vou repetir certas práti-
cas do passado”.

Depois da polêmica pro-
vocada pelo novo Regimento 
Interno, a Assembleia Legis-
lativa apreciou mais 40 ma-
térias, divididas em 11 pro-
jetos de lei, dois projetos de 
resolução, um projeto de lei 
complementar, duas propos-
tas de emenda à Constitui-
ção, 21 requerimentos e dois 
recursos de parlamentares 
contra pareceres terminati-
vos da Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

O projeto de resolução, 
de autoria da Mesa Diretora, 
dispõe sobre o próprio Regi-
mento aprovado e também 
da Mesa Diretora, o Código 
de Ética e Decoro Parlamen-
tar. O projeto de autoria do 
deputado Janduhy Carneiro 
(PEN), que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Governo 
do Estado parcelar as dívidas 
dos municípios com a Cage-
pa, também foi aprovado.

Um projeto de autoria 
do deputado Jutay Menezes 
(PRP) tratando da cobrança 
de ICMS nas contas de ser-
viços públicos da Paraíba a 
igrejas e templos de qualquer 
culto foi retirado de pauta.

Uma das PECs aprova-
das, de autoria do deputado 
Raniery Paulino (PMDB), foi 
aprovada com emenda su-
pressiva do próprio Raniery 
e, a outra, incluindo a cate-
goria de delegados da Polícia 
Civil como carreira jurídica, 
foi aprovada sem emenda e é 
do mesmo autor.

Também foram apre-
ciados três recursos dos de-

putados contra pareceres 
terminativos da Comissão de 
Constituição e Justiça. Dois fo-
ram acatados e um retirado 
de pauta. Entre os recursos 
aprovados está o do deputado 
Trocolli Júnior (PMDB) contra 
a declaração de inconstitu-
cionalidade do Projeto de Lei 
05/2011, que institui o progra-
ma de parcelamento de débi-
tos de emplacamento de veícu-
los automotores no Estado.

Entre os 21 requerimen-
tos aprovados em conjunto, 
destaca-se o 208/2012, de 
autoria do deputado Branco 
Mendes (PEN), solicitando a 
complementação da “Cara-
vana da Seca” para visitar os 
municípios do Vale do Pian-
có, polarizados por Itaporan-
ga e Princesa Isabel. (A.J)

O deputado estadual 
Francisco de Assis Quintans 
(DEM) disse ontem que a mi-
nuta sobre o relatório da As-
sembleia sobre a seca já está 
sendo entregue para debate fi-
nal no gabinete de cada depu-
tado e, no dia 10, o documento 
será encaminhado aos gover-
nos federal e estadual.

“São problemas que não 
podem esperar e que exigem 
encaminhamentos o mais 
breve possível”, afirmou on-
tem Francisco Quintans que, 
além de presidente da Fren-
te Parlamentar de Combate 
à Seca, coordenou também 
a caravana que o Poder Le-
gislativo realizou no começo 
deste mês, percorrendo mais 

de dois mil quilômetros com 
passagem por mais de 30 
municípios mais atingidos 
pela estiagem no Curimataú, 
Cariri e Sertão.

Quintans explicou que a 
minuta já tem o formato do 
relatório final e que está che-
gando aos gabinetes somente 
para que os deputados leiam 
e façam as suas últimas suges-
tões, para que na sequência o 
presidente da Assembleia Ri-
cardo Marcelo(PEN) finalize 
e faça o encaminhamento do 
documento.

O parlamentar democra-
ta fez questão de lembrar que, 
além dos governos federal e 
estadual, que são os princi-
pais, o relatório do Poder Le-

gislativo também vai chegar 
ao Ministério Público e a ou-
tros órgãos e autoridades es-
taduais e federais e que, além 
de um relato sobre a escassez 
de água e a falta de alimento 
para os animais, também será 
incluindo um relato voltado 
para o aspecto histórico des-
se problema, que é secular.

Alguns parlamentares 
chegaram a sugerir que a 
minuta e o próprio relatório 
fossem tema de mais uma 
ou duas audiências públicas 
com participação de autori-
dades no assunto, mas pre-
valeceu sugestão do líder da 
bancada do PT, Anísio Maia, 
para quem o melhor é agili-
zar os encaminhamentos.

Numa sessão tumultuada, os deputados aprovaram o novo Regimento Interno da Assembleia

Mais de 40 matérias são apreciadas

Relatório sobre seca fica pronto

Inscrições para 
ouvidor-geral 
da Defensoria 
vão até o dia 28

O período de janeiro a março de 2013 terá um 
regime de chuvas “entre normal e abaixo do normal”. 
Pelo menos foi essa a conclusão de meteorologistas de 
vários estados, reunidos desde a última segunda-feira, 
em Campina Grande, acerca do primeiro trimestre do 
próximo ano.

A reunião faz parte de uma série de encontros 
periódicos entre meteorologistas, pesquisadores e 
técnicos acerca da previsão climática para o Semiárido. 
Os dados utilizados no estudo são de novembro, o que 
implica na possibilidade de haver mudanças nesse 
panorama. A previsão, portanto, ainda carrega muitas 
dúvidas.

O prognóstico negativo foi obtido a partir de 
análises de dados da atmosfera e dos oceanos. O 
Oceano Atlântico Norte está “aquecido”. Essa variável 
aponta para um período chuvoso desfavorável. Isso 
pode sofrer modificações.

Caso o Oceano Atlântico sofra um processo de 
resfriamento em dezembro e, principalmente, em 
janeiro, o prognóstico muda. Existe uma tendência de 
resfriamento já identificada, mas é preciso acompanhar 
para ver o comportamento nos próximos meses.

Por conta dessas questões, a previsão realizada 
até agora “carrega muitas dúvidas”. Caso ela se 
confirme, a tendência é que chova entre 70 milímetros 
e 100 milímetros em janeiro e fevereiro.

O período de chuvas da região mais afetada 
pela seca, por sua vez, começa, em anos normais, em 
janeiro.

É nessa época que os índices pluviométricos 
são maiores. Em anos de bom inverno para a região 
do Semiárido, a estimativa é de que os pluviômetros 
marquem entre 600 a 700 milímetros em regiões como 
o Cariri e Sertão paraibanos.

Se houver outra seca em 2013, a Paraíba 
enfrentará uma das maiores catástrofes de sua história 
e isso não acontecerá apenas no nosso Estado. Todos 
os estados do Nordeste não suportam mais um ano de 
seca.

Não emplacou

O prefeito eleito Luciano Cartaxo (PT) não atendeu ao pedido do prefeito 
Luciano Agra (sem partido) de manter a secretária de Saúde, Roseana Meira, 
na pasta. Todos os secretários já foram indicados e Roseana foi escanteada. O 
argumento é que ela já administrou a Saúde por oito anos e isso acabou sendo 
um impedimento para se manter no cargo.

Mas Roseana prestou muitos serviços à campanha de Cartaxo.

Não deu em nada

O senador Vital Filho (PMDB) entrou numa fria ao assumir a presidência 
da CPI de Cachoeira, em Brasília. A CPI foi uma grande marmelada, terminou 
em pizza, não apurou nada e durante mais de seis meses foi pura perda de 
tempo. Isso serve para uma reflexão do senador paraibano: à procura dos 
holofotes da mídia, às vezes, profissionais da política acabam ridicularizando 
sua atuação.

Que fique o exemplo.

Frase derradeira

“Chegou a hora da verdade para Lula e o PT! É preciso ter a grandeza 
de vir a público para tratar francamente tanto do caso do Mensalão como 
do esquema de corrupção denunciado pela Operação Porto Seguro, a partir 
do escritório da Presidência da República, em São Paulo, pois não podemos 
eternamente apenas culpar os adversários pelos males que nos afligem. 
Isso não resolve.” (Ricardo Kotscho, ex-secretário de Imprensa do primeiro 
governo Lula).

Sobre o assunto

“Eu acho que ele tem o direito de escolher quem ele quiser e 
eu realmente não estou contrariado porque Roseana não foi mantida 
na Saúde.” A frase é do prefeito Luciano Agra ao comentar, ontem, 
o novo secretariado de Luciano Cartaxo. Agra não passa recibo, mas 
realmente ele não gostou de ter visto a ex-mulher de fora da equipe 
de Cartaxo.

E quem não quer uma boquinha no governo?



Ministro diz que no 
momento adequado a 
Petrobras fará o anúncio

Mantega admite que o preço da 
gasolina será reajustado em 2013
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Brasília - O ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, in-
dicou que a Petrobras “certa-
mente” irá fazer um reajus-
te no preço da gasolina em 
2013, com impacto na bom-
ba. Segundo ele, não se trata 
de uma medida excepcional, 
já que houve um reajuste 
este ano no preço dos com-
bustíveis.

O reajuste em 2012, no 
entanto, não foi sentido pe-
los consumidores porque o 
governo terminou “zerando” 
a Contribuição de Interven-
ção do Domínio Econômico 
(Cide), um tributo cobrado 
sobre o preço do produto. 
Deixando claro que falava 
como ministro da Fazenda 
e não como presidente do 
Conselho Administrativo da 
Petrobras, Mantega disse 
que, no momento adequado, 
a Petrobras fará o anúncio.

“O preço vai subir. Have-
rá um aumento no momento 
adequado. Se soubesse, não 
diria, porque mexe com o 

Foto: Divulgação

Daniel Lima e Wellton 
Máximo
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que fará um “estudo mais aprofundado” antes de entrar com o pedido

O procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, 
disse ontem que deve pedir 
“ainda nesta semana” a pri-
são imediata dos condenados 
no processo do Mensalão. Ele 
afirmou que faz um “estudo 
mais aprofundado” antes de 
entrar com o pedido.

Como o Supremo entra 
em recesso a partir de hoje, 
o tema pode ser decidido 
monocraticamente pelo pre-
sidente do tribunal, ministro 
Joaquim Barbosa, que rela-
tou o processo do Mensalão.

“O que aconteceu é que 
eu só poderia pedir após a 
conclusão do julgamento. 
O julgamento somente se 

concluiu na segunda-feira e 
estou ultimando um estudo 
mais aprofundado da ques-
tão e devo estar requerendo 
isso nos próximos dias. O 
mais rapidamente possível”, 
disse. Perguntado, então, so-
bre quando poderia aconte-
cer, ele completou: “Eu diria 
que ainda esta semana.”

Para Gurgel, é preciso 
garantir a “efetividade” da 
decisão para que o “esforço” 
do julgamento não seja re-
legado aos “porões da inefi-
ciência”. “A grande urgência 
que existe é de dar efetivi-
dade à decisão do Supremo. 
Esse esforço magnífico que 
foi feito pelo Supremo no 
sentido de prestigiar de for-
ma importantíssima os va-
lores republicanos não pode 

agora ser relegado aos po-
rões da ineficiência.”

Na última terça-feira, o 
ex-ministro da Casa Civil José 
Dirceu e mais cinco réus pro-
tocolaram pedido para que o 
plenário do Supremo decida 
se os condenados no proces-
so do Mensalão devem ser 
presos imediatamente ou se 
será necessário aguardar o 
trânsito em julgado do pro-
cesso - quando não couber 
mais recursos. 

“A análise que eu faço é 
que o Ministério Público, tal 
como a defesa é protegida 
constitucionalmente, tam-
bém a atuação da acusação 
é protegida constitucional-
mente, então o Ministério 
Público irá requerer quando 
entender que é oportuno, 

quando entender que reuniu 
os elementos necessários. 
A meu ver, pretender que o 
assunto seja examinado sem 
que o Ministério Público te-
nha postulado, é algo no mí-
nimo inusitado.”

O procurador destacou, 
porém, que há possibilidade 
de o presidente deixar o caso 
para ser definido em plená-
rio somente em fevereiro. 
“O regimento do Supremo 
prevê que no recesso o pre-
sidente, enfim, está autoriza-
do a tomar todas as medidas 
em nome do tribunal. Mas, 
de qualquer forma, isso será  
algo que se realmente o ajui-
zamento da petição ocorrer 
no recesso o presidente [...] 
poderá aguardar o retorno 
do plenário em fevereiro.”

Brasília - O presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB-
-AP), descartou a possibili-
dade de o Congresso votar as 
novas regras do Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE) 
este ano. Ainda sem acordo, a 
matéria tramita na Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e, uma vez aprovada, seguirá 
para análise na Comissão de 
Assuntos Econômicos somen-

te em 2013.
“Terça-feira à noite, vota-

mos toda a pauta que estava na 
nossa agenda”, disse o senador. 
Segundo ele, já existe uma de-
cisão do Tribunal de Contas da 
União (TCU) orientando que, 
em 2013, seja feita a distribui-
ção das parcelas mensais do 
FPE aos estados no mesmo cri-
tério e valor deste ano.

Com base na orientação, 

a última palavra caberá aos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Em 2010, 
a Corte considerou a regra 
de distribuição em vigor in-
constitucional e determinou 
ao Congresso que aprovasse 
novos critérios até 31 de de-
zembro de 2012. No fim de 
semana, o líder do governo 
no Senado, Eduardo Braga 
(PMDB-AM), disse à Agência 

Brasil que manteve “contatos 
isolados” com ministros do 
STF para discutir uma saída. 
Braga acrescentou que os 
ministros estão conscientes 
da necessidade de se adotar 
uma medida alternativa, mes-
mo que transitória. Caso con-
trário, a partir de janeiro, os 
estados deixarão de receber 
os recursos do fundo de par-
ticipação.

Gurgel diz que pedirá esta semana a 
prisão dos condenados no Mensalão

Sarney diz que novas regras para 
o FPE só serão definidas em 2013

 Depois de um semestre dedi-
cado à Ação Penal 470, o processo 
do Mensalão, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) concluiu ontem os 
trabalhos de 2012 sem decisões 
de grande impacto econômico, 
político ou social. O plenário só 
voltará a se reunir em fevereiro, 
após o recesso de fim de ano.

O assunto mais complexo da 
pauta era o questionamento do 
poder de investigação do Ministé-
rio Público, mas os dois processos 

que tratavam do tema foram sus-
pensos por pedidos de vista – um 
do ministro Ricardo Lewandowski 
e outro do ministro Marco Auré-
lio Mello. O único voto registrado 
ontem foi o do ministro Luiz Fux, 
que defendeu o poder de investi-
gação do Ministério Público com 
limites.

O ministro Marco Aurélio 
Mello pediu a suspensão do julga-
mento lembrando que o assunto 
está sendo tratado no Congresso 

Nacional, e que seria mais produ-
tivo esperar a discussão legislati-
va. “Quer queiramos ou não, há 
um pseudo-descompasso entre o 
Judiciário e o Congresso, tendo 
em conta dois pronunciamentos 
do Tribunal”, disse o ministro, em 
referência às decisões sobre cassa-
ção de mandatos dos deputados 
federais condenados no Mensa-
lão e sobre a suspensão da apre-
ciação do veto presidencial à lei 
dos royalties do petróleo.

Supremo tribunal Federal conclui trabalhos

mercado. Mas, podemos di-
zer também que o preço do 
óleo no mercado internacio-
nal pode cair. O que é uma 
possibilidade. Então, temos 
que olhar todas as variáveis”, 
disse.

Guido Mantega fez on-
tem um balanço do ano para 
os jornalistas de economia 
que acompanham o Ministé-
rio da Fazenda. Segundo ele, 
2013 será muito melhor por-
que o Brasil tem feito refor-
mas com ênfase na compe-
titividade e no crescimento 
econômico, com mais inves-
timentos. Ele destacou que o 
setor privado terá mais estí-
mulos.

O ministro disse ainda 
que há sinais de recupera-
ção da economia brasilei-
ra neste último trimestre 
e garantiu que o final de 
ano será de aceleração. O 
ministro previu que os in-
vestimentos irão crescer 
em 2013. Segundo ele, em 
2010, o crescimento des-
se fator chegou a 21,5%, 
depois de uma queda em 
2009, durante a primei-
ra fase da crise econômica 
mundial. Agora, o indicador 
de investimentos irá para 
18,5% e poderá chegar em 
2013 a 19,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

Em discurso na posse 
da nova diretoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do 
Campo, o  ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
atacou ontem seus adver-
sários políticos ante ao 
crescimento das denúncias 
envolvendo seu governo. O 
ex-presidente fez um longo 
discurso diante de metalúr-
gicos na entidade onde ini-
ciou sua carreira política, 
mas evitou dar entrevista.

“Só existe uma  possibi-
lidade de eles me derrota-
rem. É trabalharem mais do 
que eu. Mas se ficar um va-
gabundo, numa sala com ar-
condicionado, falando mal 
de mim, vai perder”, disse, 
sem fazer referência direta 
a uma pessoa ou situação.

A declaração foi feita 
um dia após ele receber o 
apoio de oito governadores 
na sede do Instituto Lula, 
que prestaram solidarieda-
de ao ex-presidente.

“O que mais machu-
ca os meus adversários é o 
meu sucesso. Eu às vezes 
compreendo a mágoa de-
les. (...) Tem gente que olha 
na minha cara e pensa que 
eu sou burro. Eu tenho um 
pouco de inteligência e con-
sigo compreender o jogo 
que eles fazem”, disse.

O ex-presidente lem-
brou que elegeu a presi-
dente Dilma Rousseff e o 
prefeito da capital pau-
lista, Fernando Haddad, e  
prometeu voltar a percor-
rer o país em 2013 para 
ajudar o PT a conquistar 
mais espaço.

“Não se preocupem 
com os ataques. Há uma 
razão para isso. Em 2010, 
quando elegemos a Dil-

ma, a Dilma era um poste. 
Então, vencemos. Agora, 
quando apresentamos o 
Fernando Haddad aqui, 
era outro poste. Vencemos.  
Eu fiquei um ano fora da 
presidência. Eu tinha uma 
meta que era deixar a com-
panheira Dilma construir a 
sua cara de semelhança da 
presidência, viajei para 36 
países no primeiro ano. De-
pois, em outubro, fiquei um 
ano debilitado. Se eles não 
me pegaram quando minha 
barba não existia, agora 
que eu estou deixando ela 
crescer novamente vai ser 
muito difícil, porque no 
ano que vem estarei, para 
alegria de muitos e para 
tristeza de poucos, voltan-
do a andar por este país.”

O ex-presidente tam-
bém quer reforçar a aliança 
entre os partidos de esquer-
da. “Eu vou voltar a andar 
pelo Brasil porque acho que 
nós ainda temos muita coisa 
para fazer pelo Brasil. Nós 
temos que ajudar cada vez 
mais a presidente Dilma a 
fazer cada vez mais por este 
país. Nós temos que ganhar 
ainda muitos governos de 
estado, muitas prefeituras, 
temos que ganhar muita 
coisa. Temos que trabalhar 
forte para manter a alian-
ça de esquerda neste país: 
PT, PCdoB, PSB e PDT. Tra-
balhar com os setores pro-
gressistas da sociedade.”

Lula citou conquistas 
na área da educação e habi-
tação para apontar diferen-
ça entre sua gestão e a dos 
antecessores. “Como eles 
previam o meu fracasso, eu 
era o próprio Titanic, eles 
não perceberam a constru-
ção que nós fizemos”, res-
saltou.

Lula: não vou perder 
para “vagabundo”
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Posse de Chávez pode ser adiada
Caracas - O chefe da As-

sembleia da Venezuela, Dios-
dado Cabello, disse ontem 
que, em sua opinião, poderia 
ser adiada a posse do presi-
dente Hugo Chávez, que está 
em Cuba se recuperando de 
uma cirurgia complexa do 
câncer, porque a vontade do 
povo é mais importante do 
que uma data especificada 
na Constituição. 

O militar aposentado 
de 58 anos está há mais de 
uma semana no hospital 
após uma cirurgia e na úl-
tima segunda-feira sofreu 
uma infecção respiratória 
que já foi controlada, segun-
do o governo, acrescentando 
que ele deve permanecer em 
repouso absoluto nos próxi-
mos dias, o que levanta dú-
vidas adicionais sobre sua 
recuperação. 

Cabello disse que a data 
de 10 de janeiro, que de 
acordo com a Constituição 
é o dia em que Chávez deve 
assumir um novo mandato 
de seis anos, não está escrita 
em pedra. 

“Você não pode prender 
a vontade de um povo a uma 
data. Então, se você não faz 
naquele dia, se não for no 
10 (de janeiro), a vontade 
de 8 milhões de pessoas não 
vale?”, disse Cabello a jorna-
listas, que também é líder 
do partido governista PSUV, 
segundo o jornal El Nacional 
ontem. 

Ele disse que estava ex-
pressando sua opinião e que 
caberia ao Supremo Tribu-
nal de Justiça fazer esclare-
cimentos. 

Chávez está há 14 anos à 
frente do poder na potência 
petrolífera e, nesse período, 
conduziu o país a um mode-
lo socialista montado quase 
que exclusivamente sobre 
sua enorme popularidade. 
Em 2011, ele foi diagnosti-
cado com câncer na região 
pélvica e desde então tem 
estado dentro e fora da are-
na pública. 

Cabello disse que o Par-
tido Socialista Unido da Ve-

nezuela (PSUV) ainda não 
fez um pedido de adiamen-
to do dia da posse, pois o 
cenário que se coloca neste 
momento é que o presiden-
te estará de volta no início 
do ano. 

Infecção 
Chávez surpreendeu 

os venezuelanos na sema-
na passada quando, antes de 
ir a Cuba para uma quarta ci-
rurgia, temporariamente en-
tregou as rédeas do governo 
ao vice-presidente, Nicolas 
Maduro, e pediu para vota-
rem nele caso sejam convo-
cadas eleições presidenciais. 

A cirurgia, que durou 
seis horas e teve outras com-
plicações, não permitiu que 
o mandatário venezuelano 
se comunicasse diretamente 
com o povo como costumava 
fazer, mesmo após a vitória 
esmagadora do seu partido 
nas eleições regionais de do-
mingo. 

Desde que Chávez anun-
ciou uma nova recorrência 
do câncer, a pergunta óbvia 
no país da América do Sul é 
se o presidente será capaz 
de tomar posse em três se-
manas. A Constituição vene-
zuelana, alterada em 2009 
para permitir a reeleição 
contínua do presidente e go-
vernadores, diz que, se um 
candidato eleito não puder 
assumir, novas eleições de-
vem ser realizadas em um 
prazo de 30 dias. 

Mas também determina 
que “se por qualquer moti-
vo ocorrido, o presidente da 
República não puder tomar 
posse perante a Assembleia 
Nacional, o fará perante o Su-
premo Tribunal de Justiça”, o 
que de acordo com alguns ju-
ristas permitiria que Chávez 
fizesse o juramento na Em-
baixada da Venezuela em Ha-
vana, na presença de juízes. 

Um funcionário do go-
verno com conhecimento da 
saúde de Chávez disse que “o 
prognóstico do câncer não é 
bom”. “Chávez está passando 
por uma situação muito de-
gradante do ponto de vista 
humano... Seria um milagre 
conseguir jurar em 10 de ja-
neiro”, acrescentou o funcio-
nário, que pediu anonimato.

Assembleia venezuelana 
sugere o adiamento, devido 
a doença do presidente

VENEZUELA

 Seul - A conservadora 
Park Geun-hye foi eleita 
ontem a nova presidente 
da Coreia do Sul. Ela é a 
primeira mulher a ocupar 
o cargo no país. Com 84% 
dos votos apurados, o opo-
sitor esquerdista Moon Jae
-in admitiu a derrota. 

- Esta é uma vitória 
produzida pela esperança 
do povo de superar a cri-
se e por uma recuperação 
econômica - declarou Park 
em Seul.

 Mais cedo, pesqui-
sas de boca de urna mos-
travam que Park tinha 
50,1% dos votos contra 
48,9% do esquerdista 
Moon Jae-in. O chama-
do “milagre econômico” 
da Coreia do Sul, que im-
pulsionou o país como a 
quarta maior economia 
da Ásia, e as relações com 
a Coreia do Norte foram 
temas recorrentes na 
campanha, em uma das 
disputas mais acirradas 
da história do país.

 Park Geun-hye, 60 
anos, é filha do ditador 
Park Chung-hee, que go-
vernou o país nos anos 60 

Coreia do Sul tem 1ª mulher presidente
 RESULTADOS PARCIAIS

e 70. Solteira e sem filhos, 
Park dedicou grande parte 
de sua vida à política desde 
que, em 1974, com apenas 
22 anos, assumiu o papel 
de primeira-dama depois 
que um terrorista norte-co-
reano matou sua mãe, Yuk 
Young-soo.

 A nova presidente se 
elegeu impulsionada por 
uma vitória esmagadora 
nas eleições parlamentares 

de abril, que deu ao seu 
partido 152 dos 300 assen-
tos na Assembleia Nacio-
nal.

 Aos 51 anos, seu rival 
Moon Jae-in, antigo bra-
ço-direito do ex-presidente 
Roh Moo-hyun, durante 
seu mandato (2003-2008), 
se autointitulou durante 
a campanha o “candida-
to de princípios”, graças 
a sua longa história como 

advogado em defesa dos 
direitos humanos. Moon, 
ativista da democracia nos 
anos 70, foi preso por ativi-
dades subversivas durante 
a ditadura do pai de sua 
rival eleitoral.

 - Todos nós demos o 
nosso melhor, mas não es-
tive à altura - disse Moon, 
em discurso do lado de fora 
de sua casa. - Aceito humil-
demente minha derrota.

Park Geun-hye, 60 anos, é filha do ditador Park Chung-hee, que governou o país nos anos 60 e 70

Foto: Divulgação

Washington (AFP) - O 
presidente Barack Obama tem 
demonstrado determinação 
em avançar na sensível ques-
tão da regulamentação das ar-
mas de fogo e nomeou ontem 
seu vice-presidente, Joe Biden, 
à frente de um grupo de traba-
lho encarregado de formular 
propostas após o massacre na 
escola de Newtown. 

Em um discurso na Casa 
Branca, cinco dias depois da 
matança em uma escola pri-

mária de Connecticut (nor-
deste), onde foram mortos 20 
crianças e seis adultos, Obama 
disse que apoia o direito dos 
cidadãos de possuir armas, 
mas apenas dentro dos limites 
responsáveis, e que o país tem 
a “profunda obrigação de con-
ter a violência armada”.

“Esta equipe tem uma 
tarefa muito específica, fazer 
avançar reformas reais ago-
ra”, afirmou Obama na Casa 
Branca.

“Eu desejaria que nossas 
memórias não fossem tão cur-
tas para que (o massacre de) 
Newtown fosse lembrado por 
muito tempo, que não deixe-
mos de nos comover apenas 
um mês depois do ocorrido”, 
declarou.

“Eu apresentarei propos-
tas muito específicas. Falarei 
sobre elas em meu (discurso) 
do Estado da União e trabalha-
rei com membros do Congres-
so que estiverem interessados 

para tentar conseguir algo”, 
destacou.

Obama deseja, assim, re-
cuperar uma regulamentação 
contra armas de assalto ado-
tada por Bill Clinton em 1994, 
mas que foi abolida dez anos 
depois. Comovido pela tra-
gédia de sexta-feira, pode até 
tentar ir mais longe.

A nomeação de Joe Biden 
para liderar um grupo de tra-
balho é a primeira iniciativa 
concreta nesse sentido.

Obama defende o controle de armas
APóS TRAgÉDIA
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Flamengo mantém 
Dorival Júnior no
comando da equipe

FUTSAL FEMININO

Servicar é campeão paraibano
Título foi conquistado 
diante da ADM na noite 
da última terça-feira

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe de futsal femi-
nina adulta da Servicar se 
sagrou campeã paraibana na 
noite da última terça-feira, 
mesmo perdendo por 1 a 0 
para a Associação Despor-
tiva Mangabeira (ADM). A 
partida ocorreu no Ginásio 
de Esportes Hermes Tauri-
no, no conjunto Mangabeira, 
na capital. “Queríamos ser 
campeãs invictas, mas, infe-
lizmente, perdemos o últi-
mo jogo”, disse a técnica da 
Servicar, Gleide Nascimento.

O único gol do jogo foi 
anotado pela atleta Priscilla 
Dallas, em favor da ADM. 
Na semana passada, as duas 
equipes se enfrentaram na 
primeira partida decisiva e 
a Servicar venceu por 3 a 0, 
jogando na última terça-feira 
com a vantagem de perder 
até por 2 gols de diferença, 
para conquistar o título es-
tadual.

Um bom público com-
pareceu ao Ginásio Hermes 
Taurino para prestigiar o 
jogo, incentivando as duas 
equipes, consideradas as 
melhores do campeonato. 
Em jogo bastante disputado, 
os primeiros vinte minutos 
foram dominados pela ADM 
que chegou a abrir o marca-
dor. A Servicar se retrancou e 
se beneficiava nos contra-a-
taques, com Lucilene e Alany.

Nos últimos 20 minutos, 
a Servicar voltou melhor à 
quadra, mas, apesar das mu-
danças feitas pela treinado-
ra Gleide Costa, o time não 
conseguiu empatar o jogo, 
com várias chances de gols 
perdidas. Com 1 a 0 em favor 
da ADM, a partida foi para a 
prorrogação com dois tem-
pos de cinco minutos. Não 
houve mudanças no placar.

“Seria uma injustiça 
perdermos este título. Tra-
balhamos o ano inteiro para 
esta competição. Fomos co-
roadas com o campeonato”, 
afirmou Gleide Nascimento, 
acrescentando que “a ADM 
também está de parabéns. 
Tem uma boa equipe e fute-
bol é isto”.

No Paraibano Adulto 
de Futsal Feminino 2012, a 
partida da última terça-feira 
foi a quarta disputada entre 
as equipes. Nos outros três 
jogos, a Servicar saiu vence-
dora. No total, foram 18 par-
tidas para cada clube. A Ser-
vicar venceu 17, enquanto a 
ADM ganhou 15.
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Herbert Clemente
Especial para A União

Servicar e ADM 
se enfrentaram 
quatro vezes 
durante a 
competição, 
com três vitórias 
para a equipe 
campeã

Comandadas pela treinadora Gleide Nascimento, as meninas da Servicar, de João Pessoa, conseguiram 17 vitórias na competição, só perdendo uma partida

Travessia será realizada no próximo domingo
A capital paraibana rece-

be neste domingo a 1ª Traves-
sia & SUP Remada de Jampa. A 
largada do evento inédito que 
reunirá nadadores, triatletas 
e supistas, está prevista para 
acontecer às 9h, em frente ao 
Hotel Ibis, na Praia do Cabo 
Branco, e a chegada será na 
Avenida Beira Rio, em frente 
ao Quiosque da Zezé. A Tra-
vessia está sendo promovida 
pelo Clube Águas Abertas, de 
Fortaleza-CE, e apoiada prin-
cipalmente pela Apcef de João 
Pessoa. 

A expectativa dos orga-
nizadores é de que o evento 
atinja o número de aproxi-
madamente 300 pessoas, en-
tre atletas, familiares, organi-
zadores, autoridades locais, 
profissionais da mídia, apoia-
dores e curiosos.

Segundo o idealizador da 
Travessia, professor Laércio 
Clayton, o evento não é com-
petitivo e, por este motivo, 
não cobrará taxa de inscrição 
e nem fará distribuição de 
medalhas ou qualquer outro 
tipo de premiação, pois trata-
se de uma confraternização 
entre os atletas. Apesar da 
falta de prêmios, haverá sor-

teio de brindes oferecidos por 
empresas de João Pessoa e de 
Fortaleza.

O professor Laércio ex-
plicou como surgiu a ideia de 
realizar o evento na capital 
do Estado. “Sou filho da ter-
ra, meus pais e toda minha 
família moram aqui em João 
Pessoa, mas em 1998 fui mo-
rar em Fortaleza por motivos 
profissionais e em junho des-
te ano tive a ideia de promo-
ver um evento festivo com 
toda essa turma ao mesmo 
tempo. Afinal de contas, divi-
dimos o mesmo ambiente, o 
mar”, disse Laércio.

O idealizador da Traves-

sia enfatiza que só podem 
participar dessa atividade fes-
tiva pessoas que sabem nadar 
e que possuam um bom domí-
nio aquático dentro do mar. 
Com relação aos praticantes 
do Stand Up Paddle, também 
conhecido pela sua abrevia-
ção, SUP, Laércio destaca que 
é fundamental a utilização do 
leasch “conhecido também 
como estrepe ou cordinha”. 
Este acessório é o que prende 
o supista à sua prancha.

O SUP é uma modalida-
de aquática em que o atleta 
se mantém em pé sobre uma 
prancha e utiliza um remo 
para dar equilíbrio. O remo 

também faz com que o sur-
fista “ande sobre a água” na 
direção desejada.

Laércio disse em tom de 
brincadeira que enviou uma 
mensagem privada para a 
conta de Poseidon, pedin-
do permissão para todos os 
participantes usarem o mar. 
De acordo com o idealiza-
dor da Travessia, a resposta 
que ele recebeu foi positiva. 
“Poseidon respondeu dizen-
do: O evento está autoriza-
do. Faço apenas um pedido, 
desfrutem das águas do mar 
do Cabo Branco com respon-
sabilidade e muita diversão”, 
brincou Laércio.

EM JOÃO PESSOA

O instrutor de boxe e 
dono da Academia Mes-
quita Brothers, Francisco 
Mesquita, se animou com 
os resultados do “Boxe 
Vem Quem Quer” e já 
planeja outra competição 
no próximo mês. “Nós es-
tamos pensando no próxi-
mo big evento, que deve 
acontecer no mês de ja-
neiro. Esperamos contar 
com muitos lutadores e 
com um público de ótimo 
nível em comportamen-
to”, declarou Mesquita.

Na noite do último 
sábado, o ringue da Mes-
quita Brothers promoveu 
vinte lutas de boxe no 
evento intitulado Boxe 
Vem Quem Quer. Os ven-

cedores do torneio foram: 
Muhammad al Hamin, no 
Peso-Galo; Maerth, no Su-
per-Pena; Wagner Morais, 
no Peso-Leve e Yan Bruno 
nos Meio-Médios.

A vitória de 
Muhammad na catego-
ria Galo foi exaltada pelo 
pai do atleta, Francisco 
Mesquita, que ficou or-
gulhoso do filho ter re-
presentado bem o nome 
da família e da academia.

Outro atleta da Mes-
quita Brothers, Wagner 
Morais, venceu na com-
petição do último final 
de semana e, assim como 
Muhammad, contou com 
o pai na torcida, fato que 
motivou bastante o atleta 

a vencer dentro do ringue 
e se sagrar campeão do 
evento no Peso-Leve.

Wagner enfatizou 
que esteve seis meses pa-
rado antes de competir 
no evento de sábado. A 
preparação para o tor-
neio foi feita em apenas 
três dias, segundo o bo-
xeador paraibano. Ele 
informou ainda que esta-
va no Rio de Janeiro trei-
nando MMA até o mês 
de junho, quando voltou 
para a Paraíba. 

Agora, Wagner pre-
tende se dedicar apenas 
ao boxe. O lutador disse 
que está fazendo um cur-
so para ser instrutor da 
modalidade. 

Boxe “Vem quem quer” é sucesso na Academia Mesquita

Os resultados foram animadores e evento voltará a ocorrer

FO
TO

: D
iv

ul
ga

çã
o



Sheila e Zanete são eleitos 
os melhores atletas de 2012
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AMADOR

Atletas receberam as 
homenagens do COB em 
festa no Rio de Janeiro

Sheilla Castro, bicam-
peã olímpica com a Seleção 
Feminina de Vôlei, e Arthur 
Zanetti, campeão olímpico 
na ginástica artística (argo-
las), são os melhores atletas 
brasileiros de 2012. Após 
votação através de um colé-
gio eleitoral e do público, via 
internet, o anúncio dos ven-
cedores foi feito na cerimô-
nia do Prêmio Brasil Olímpi-
co, organizada pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) 
na noite da última terça-
feira, no Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro. Este ano 
o tema da cerimônia foi ‘Rio 
– A vez de todos’, em alu-
são aos Jogos Olímpicos Rio 
2016. O evento homenageou 
também os medalhistas nos 
Jogos Olímpicos Londres 
2012, além de personagens 
que marcaram o ano do es-
porte brasileiro.

Oposto da Seleção Fe-
minina de Vôlei, Sheilla foi 
uma das peças fundamen-
tais na campanha vitoriosa 
em Londres 2012. Após ver 
o Brasil quase eliminado 
ainda na primeira fase, a 
atacante e suas companhei-
ras de equipe reagiram du-
rante a competição e con-
seguiram repetir a medalha 
de ouro obtida em Pequim 
2008, com uma vitória de 
virada sobre os Estados 
Unidos na final por 3 sets 
a 1. Com isso, Sheilla tor-
nou-se bicampeã olímpica, 
feito realizado por apenas 
12 atletas brasileiros, entre 
eles cinco companheiras de 
seleção. “Estou muito fe-
liz em ganhar este prêmio. 
Confesso que estava bas-
tante tensa porque concor-
ri com duas meninas muito 
fortes. Quero compartilhar 
essa conquista com todas 
as jogadoras da seleção e ao 
técnico, já que se trata de 

um esporte coletivo”, disse 
Sheilla, dedicando o prêmio 
à avó.

Arthur Zanetti também 
fez história em Londres 
2012 ao conquistar a me-
dalha de ouro nas argolas, a 
primeira medalha olímpica 
da ginástica brasileira. Em 
Londres, já havia vencido o 
evento-teste dos Jogos Olím-
picos. Ainda em 2012 ob-
teve a medalha de prata na 
Copa do Mundo de Cottbus, 
na Alemanha. “É um pra-
zer enorme receber o Prê-
mio Brasil Olímpico. Queria 
agradecer a todos que tor-
ceram por mim e aqueles 
que me ajudaram, principal-
mente meus  companheiros 
de equipe. A ginástica é um 
esporte individual, mas sem 
eles eu não teria consegui-
do”, disse Zanetti.

Além dos vencedores, 
concorreram ao prêmio Me-
lhor Atleta do Ano Sarah 
Menezes (judô) e Yane Mar-
ques (pentatlo moderno), 
no feminino, e Esquiva Fal-
cão (boxe) e Thiago Perei-
ra (natação), no masculino. 
“Esta cerimônia celebra vá-
rios de nossos heróis”, disse 
Carlos Arthur Nuzman, pre-
sidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro. “Temos enorme 
confiança no resultado de 
nossos atletas, que são a 
principal razão dos Jogos 
Olímpicos. Esta é uma ca-
minhada que parece longa, 
mas será curta até os Jogos 
Olímpicos Rio 2016”, com-
pletou Nuzman.

Além do presidente 
do COB e de diversos atle-
tas, estiveram presentes 
à cerimônia o ministro do 
Esporte, Aldo Rabelo, re-
presentando a presidente 
Dilma Rousseff; a secretária 
estadual de Esporte e Lazer, 
Márcia Lins, representando 
o governador Sérgio Cabral; 
o secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Romário 
Galvão Maia, representan-

do o prefeito Eduardo Paes; 
o presidente da Autorida-
de Pública Olímpica, Már-
cio Fortes; presidentes de 
Confederações Brasileiras 
Olímpicas, presidentes de 
clubes, patrocinadores, en-
tre outros.

A escolha dos melhores 
atletas em cada uma das 43 
modalidades e a definição 
dos três indicados em cada 
categoria, masculina e fe-
minina, para concorrer ao 
Troféu Melhor do Ano no 
Esporte foi realizada por 
um júri composto por jorna-
listas, dirigentes, ex-atletas 
e personalidades do espor-
te. Este voto teve peso de 
50% na eleição final para os 
melhores do ano, depois de 
serem computados os votos 
do público pela internet.

 Em sua 14ª edição, 
o Prêmio Brasil Olímpico 
2012 prestou homenagens 
ainda a outras categorias. 
Marcos Goto, técnico do gi-
nasta Arthur Zanetti, foi es-
colhido pelo COB o Melhor 
Técnico Individual. Já José 
Roberto Guimarães, treina-
dor da Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei, foi esco-
lhido o Melhor Técnico de 
Esportes Coletivos.

 A campeã mundial e 
medalhista olímpica de pra-

ta no basquete, Hortência 
Marcari, recebeu o troféu 
Adhemar Ferreira da Silva, 
dedicado a ex-atletas cujas 
carreiras foram marcadas 
pela ética, respeito ao próxi-
mo, companheirismo e sen-
tido de coletividade. “É uma 
honra muito grande receber 
esta homenagem. Eu já ti-
nha esquecido o que é sentir 
esta emoção”, disse Hortên-
cia, às lágrimas. “Meus fi-
lhos não me viram competir, 
mas hoje puderam assistir à 
mãe recebendo essa grande 
homenagem”.

 Em reconhecimento 
à iniciativa da Confedera-
ção Brasileira de Atletismo 
(CBAt) e por indicação do 
COB, o projeto MiniAtletis-
mo recebeu o Troféu COI – 
Esporte e Desenvolvimento 
Sustentável, oferecido pelo 
Comitê Olímpico Interna-
cional. O objetivo do proje-
to é tornar o esporte mais 
praticado nas escolas e le-
vá-lo a lugares sem infra-
estrutura e equipamentos, 
a partir da capacitação de 
treinadores e professores 
de Educação Física. O pro-
jeto é voltado a crianças 
entre 7 e 12 anos e já capa-
citou 2.652 professores em 
53 clínicas realizadas em 
18 estados brasileiros.

FOTO: Divulgação

1999 – Maurren Maggi (atletismo) e Gustavo Kuerten (tênis)

2000 – Leila Barros (vôlei) e Gustavo Kuerten (tênis)

2001 – Daniele Hypolito (ginástica artística) e Robert Scheidt (vela)

2002 - Daniele Hypolito (ginástica artística) e Nalbert (vôlei)

2003 – Daiane dos Santos (ginástica artística) e Fernando Meligeni (tênis)

2004 - Daiane dos Santos (ginástica artística) e Vanderlei C. de Lima (atletismo)

2005 – Natália Falavigna (taekwondo) e João Derly (judô)

2006 – Laís Souza (ginástica artística) e Giba (vôlei)

2007 – Jade Barbosa (ginástica artística) e Thiago Pereira (natação)

2008 – Maurren Maggi (atletismo) e Cesar Cielo (natação)

2009 – Sarah Menezes (judô) e Cesar Cielo (natação)

2010 – Fabiana Murer (atletismo) e Murilo Endres (vôlei)

2011 - Fabiana Murer (atletismo) e Cesar Cielo (natação)

Os vencedores

Sheila, do Vôlei 
e Zanete, da 
Ginástica, foram 
os escolhidos em 
votação nacional

Os brasileiros tiveram 
uma noite para esquecer na 
rodada da última terça-feira 
da NBA. Todos os quatro re-
presentantes do país que esti-
veram em quadra saíram der-
rotados, com destaque para 
mais uma atuação dominante 
do ala-pivô Anderson Varejão 
no revés do Cleveland Cava-
liers para o Toronto Raptors 
por 113 a 99.

Líder em rebotes desta 
temporada, Varejão sofreu 
uma lesão em seu joelho di-
reito logo no primeiro quar-
to e foi levado aos vestiários. 
Atuando com uma proteção, 
o brasileiro voltou à quadra 
e, mesmo no sacrifício, foi 
o melhor jogador dos Cavs 
com 22 pontos e 10 rebotes 
em 39 minutos. Foi o 16º du-
plo-duplo do ala-pivô.

Os bons desempenhos 
do brasileiro e de Kyrie Ir-
ving, que marcou 23 pon-
tos, não foram suficientes 
para evitar a derrota dos 
Cavaliers diante da me-
lhor atuação coletiva dos 
Raptors. O time canadense 
contou com cinco atletas 

pontuando em duplo dígi-
to, com destaque para os 
23 pontos de José Calderón.

Os outros brasileiros 
que estiveram em quadra 
nessa terça também saíram 
derrotados. Tiago Splitter 
foi novamente titular do 
San Antonio Spurs e viu sua 
equipe perder para o Den-
ver Nuggets por 112 a 106. 
O pivô fez 10 pontos e apa-
nhou quatro rebotes.

Nenê Hilário foi melhor 
que o compatriota e, mesmo 
saindo do banco de reser-
vas, marcou para o Washin-
gton Wizards. O brasileiro, 
que ainda busca seu melhor 
ritmo de jogo após período 
afastado por lesão, não con-
seguiu impedir o revés de 
sua equipe para o Atlanta 
Hawks por 100 a 95.

Já Leandrinho jogou por 
apenas 11 minutos na der-
rota do Boston Celtics para 
o Chicago Bulls por 100 a 
89. O brasileiro marcou seis 
pontos e distribuiu três as-
sistências, mas acertou ape-
nas um dos seis arremessos 
de quadra que arriscou.

Equipes dos brasileiros 
perdem jogos na NBA

BASQUETE

O ano esportivo na-
cional terminará no dia 31 
de dezembro, com a reali-
zação da 88ª Corrida Inter-
nacional de São Silvestre. 
A principal prova de rua 
da América Latina reunirá 
cerca de 25 mil corredores 
de todo o país e de diver-
sos países, confirmando 
sua tradição, força e gran-
de representatividade. 
A disputa deste ano terá 
como grande novidade a 
largada pela manhã, pela 
primeira vez em sua his-
tória, a partir das 6h50 
(de Brasília), na Avenida 
Paulista, local também de 
término dos 15km de per-
curso pelas ruas e avenidas 
da capital paulista.

Mais do que uma 
competição de alto nível, 
capaz de atrair estrelas de 
vários países, a Corrida de 
São Silvestre é uma festa 
do esporte e um evento 
de todos. Por isso, além de 
contar com feras nacionais 
e internacionais, especial-
mente de países africanos 
como Quênia, Tanzânia, 
Etiópia e Marrocos, ainda 
terá atletas de todos os 
estados e países no Con-
tinente, que querem ter-
minar o ano de forma sau-
dável e divertida pela ruas 
paulistanas.

Este ano, pela primei-
ra vez, a organização e a 
Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) fe-
charam um acordo para 
possibilitar a presença de 
atletas, um homem e uma 
mulher, de cada estado 
e dos países da América 

do Sul para compor a Eli-
te “B”. Para integrar este 
grupo, entretanto, os cor-
redores precisaram fazer a 
inscrição e enviar um cur-
rículo de tempos mínimos, 
obtidos nos últimos 12 
meses em provas oficiais. 
O tempo exigido para o 
pelotão, no masculino, 
foi de 51 minutos para os 
15km no masculino e 59 
minutos no feminino.

Ao longo de sua his-
tória, a Corrida Interna-
cional de São Silvestre 
teve de encarar algumas 
mudanças, sendo 12 de 
percurso e 18 de distân-
cia, em razão do próprio 
crescimento. A primeira 
delas ocorreu em 1989, 
quando passou a ser rea-
lizada de tarde, possibi-
litando maior segurança 
para os atletas e públi-
co. Agora em 2012, o 
evento acontecerá pela 
manhã, como as grandes 
provas no mundo.

Entrega de kits 
A programação de 

entrega do kit de partici-
pação está prevista para 
ser realizada conjunta-
mente com cortesia da 
entrega do chip descar-
tável nos dias 28 e 29 de 
dezembro, das 9h às 19h, 
e no dia 30 de dezembro, 
das 9h às 16h, no Ginásio 
Estadual Geraldo José de 
Almeida - Rua Manoel da 
Nóbrega, 1361 - São Pau-
lo. Não haverá inscrições 
e entrega de kit de parti-
cipação no dia do evento 
e nem após o seu término.

Corrida internacional 
terá 25 mil corredores

SÃO SILVESTRE



Almeidão fora do Paraibano
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Reforma do estádio não 
ficará pronta em tempo 
hábil para competição

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, não deverá mes-
mo sediar jogos do Campeo-
nato Paraibano de 2013. Isto 
foi o que afirmou na noite da 
última terça-feira, o secretá-
rio estadual da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel-PB), Ti-
bério Limeira, em entrevista 
concedida ao canal fechado 
da RCTV, durante o programa 
Rede Esportes. Segundo ele, 
a burocracia com a licitação 
atrasou um pouco o início das 
obras e assim inviabilizou en-
tregar o estádio no prazo que 
o governo queria.

“O Almeidão vai passar 
por uma profunda reforma, 
coisa que nenhum governo 
fez isto, desde a sua inaugu-
ração. Vamos transformar 

aquela praça numa coisa 
moderna, com segurança e 
muito conforto para o torce-
dor. Infelizmente não ficará 
pronto logo agora no início 
do ano, mas o torcedor vai 
ganhar um novo estádio, com 
mudanças dentro e do lado 
de fora também”, argumen-
tou o secretário.

Segundo Tibério Li-
meira, o trabalho vai come-
çar logo pelo gramado, que 
hoje está totalmente des-
truído e tem uma praga. “As 
máquinas para a reforma 
do gramado já estão aí. Nós 
vamos ter de retirar tudo 
para exterminar esta praga 
e vamos plantar uma gra-
ma especial de acordo com 
as normas da Fifa. Tudo de 
alto nível, vai valer a pena 
esperar.”, disse.

Um outro presente para 
o torcedor pessoense em 
2013 será a reforma da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho. 

Segundo o secretário, a re-
forma será tão ampla que vai 
possibilitar o centro a aten-
der o dobro de crianças que 
hoje atende e aumentar o nú-
mero de modalidades ofere-
cidas. Mas o grande destaque 
desta reforma diz respeito ao 
futebol. É que o antigo está-
dio José Américo vai voltar a 
sediar jogos. 

“Nosso pensamento é 
recuperar o campo trans-
formando-o em um estádio 
como já foi no passado. A 
Vila Olímpica vai poder se-
diar jogos de competições 
oficiais, porque a reforma in-
clui mudanças no gramado e 
nas arquibancadas, etc. Com 
certeza, o estádio poderá re-
ceber jogos de menor porte, 
acabando com a carência de 
estádios de futebol em João 
Pessoa. Teremos então a Gra-
ça, o Almeidão e também a 
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho”, enfatizou.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Secretário estadual de Esporte, Tibério Limeira, disse que o Almeidão terá as obras iniciadas pelo gramado

A diretoria do Campinense solicitou 
ao treinador Oliveira Canindé a indica-
ção de dois  jogadores experientes e de 
“bilheteria”, que possam servir de refe-
rência no grupo para a próxima tempo-
rada. O objetivo é trazer um zagueiro, 
estilo “xerifão”, que coloque ordem na 
defesa e um meia, que organize o time e 
deixe os jogadores na cara do gol. Para 
o meio de campo o alvo do campeão es-
tadual/2012 é Bismarck, que defendeu 
o Guarany de Sobral/CE na Série C do 
Campeonato Brasileiro deste ano. Peças 
essenciais para encerrar o ciclo de con-
tratações da Raposa, visando a estreia 
do time na Copa do Nordeste/2013, que 
terá início no dia 20 de janeiro, diante 
do Feirense da Bahia, no Estádio Jóia da 
Princesa, em Feira de Santana, no inte-
rior baiano. A partida estava programa-
da para o Estádio Amigão, em Campina 
Grande, mas a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) decidiu mudar o local 
do jogo do grupo D do Nordestão.  

Quem está integrado ao elenco é o 

atacante Selmir, de 33 anos, com passa-
gem pelo Guarani de Campinas/SP, Atléti-
co Paranaense/PR, Figueirense/SC, ABC de 
Natal/RN e que estava no Atlético Tuba-
rão de Santa Catarina. Ele chegou para 
substituir os atacantes Leandrinho, que 
alegou problemas familiares, e Danilo Pi-
tbull, que não passou nos exames médi-
cos. Satisfeito com a formação do grupo 
que está sendo montado o presidente da 
Raposa, William Simões, pede paciência a 
torcida, já que os reforços estão chegan-
do e o clube ainda corre atrás de atletas 
de “bilheteria” que possam fazer a dife-
rença fora e dentro de campo. 

Segundo ele, o Campinense terá o 
Nordestão e o Campeonato Paraibano 
pela frente na próxima temporada. “Te-
remos duas disputas importantes para as 
pretensões do Campinense e temos que 
nos estruturar. Estamos trabalhando para 
formar um time forte, competitivo e vito-
rioso, que possa contar com jogadores de 
nível técnico qualificado e que leve o tor-
cedor aos estádios”, avaliou o dirigente. 

raposa quer contratar jogador 
de grande referência no país

CAMPINENSE

O Rubro-Negro quer lotar os estádios em seus jogos na Copa do Nordeste e no Paraibano

Com cerca de quinze dias 
para o início do Campeonato 
Paraibano/2013, previsto para 
o dia 6 de janeiro, o treinador 
do Treze, Sérgio Cosme, ain-
da pretende fazer um ou dois 
amistosos, antes da estreia na 
competição, contra o Paraíba 
de Cajazeiras, no Estádio Pre-
sidente Vargas, em Campina 
Grande. Os jogos podem acon-
tecer nos dias 27 e 30 deste 
mês, no Estádio Amigão, já que 
o PV está em reformas para 
sediar as partidas do alvinegro 
serrano no Estadual/2013. Ele 
afirmou que não adianta testar 
o grupo contra selecionados 
do interior ou times que não 
tenham uma estrutura, com 
possibilidades até de possíveis 
lesões que podem prejudicar o 
trabalho da comissão técnica. 

O objetivo é acertar com 
clubes tradicionais do futebol 

nordestino, como Baraúna-RN, 
CSA-AL ou América de Natal
-RN. “Quero observar o time 
contra equipes do mesmo ní-
vel do Treze. Não temos tempo 
para ficar testando, mas defi-
nir a equipe para a estreia no 
Estadual”, disse. Com relação 
a reforços, Sérgio, aguarda a 
chegada de um meia e dois ata-
cantes que os dirigentes estão 
correndo atrás. 

Quem está integrado ao 
elenco é o lateral esquerdo 
Ramon Zanardi, 21 anos, que 
veio do Fluminense de Feira 
de Santana-BA, com passagem 
também pelo Criciúma-SC. 
Ele espera contar com as no-
vas aquisições para começar a 
formar o time que vai encarar 
o representante cajazeirense. 
“Quanto mais cedo contar com 
o grupo melhor será o trabalho 
que estamos desenvolvendo. 
Queremos correr contra o tem-
po para definir os onze que co-
meçarão a competição”, avaliou. 

Nos treinamentos diários 
que estão ocorrendo no cam-
po do Colégio Motiva, na Serra 
da Borborema, o comandante 
trezeano vem colocando em 
prática o aproveitamento dos 
garotos das divisões de base 
para atuarem com os jogado-
res do time principal. 

O volante Felipe Alemão 
e o meia Emanoel Birungueta, 
futuras promessas do Treze 
na próxima temporada, estão 
sendo observados e assimilan-
do a filosofia de trabalho do 
bicampeão estadual (2010 e 
2011). Segundo ele, são reve-
lações que podem se tornar os 
futuros craques feitos em casa. 
“Temos que incentivar e dar 
oportunidade para os garotos 
que desejam mostrar serviço. 
A cada treinamento os atletas 
estão assimilando e aprovei-
tando as oportunidades que 
estamos dando para brigarem 
pelas vagas durante a disputa”, 
comentou Sérgio. 

Treze pretende fazer mais 
3 amistosos antes da estreia

O Galo da Borborema quer chegar no Paraibano totalmente forte para dificultar a vida dos adversários

Botafogo faz festa para apresentar os novos uniformes
A torcida do Botafogo 

deve lotar hoje o Teatro de Are-
na do Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, para ver a festa de 
lançamento do novo uniforme 
do Botafogo para a temporada 
2013, prevista para começar 
às 19h30. A diretoria espera 
a presença de 900 torcedores, 
que é a lotação máxima do lo-

cal. A festa terá um desfile com 
participação de modelos na-
cionais, com destaque para a 
Panikat, Dani Bolina.

Segundo o vice-presiden-
te de marketing, Geraldo Mou-
ra Ramos, este é só o início de 
uma série de promoções de 
marketing que o clube preten-
de fazer este ano, fazendo com 

que o torcedor participe mais 
do dia a dia do Belo. “Nós esta-
mos no caminho certo e apro-
veitando a excitação do tor-
cedor e a ansiedade por dias 
melhores, vamos fazer com 
que o Botafogo cresça bastan-
te”, disse.

Para disciplinar a entra-
da do torcedor no Teatro de 

Arena do Espaço Cultural, a 
diretoria do Botafogo decidiu 
que só terá acesso os torcedo-
res que tiverem 10 volantes 
da Timemania colocando o 
Belo como o time do coração. 
“Aqueles torcedores que por 
ventura não possam comprar 
nas loterias, o Botafogo vai dis-
ponibilizar uma bilheteria no 

Espaço Cultural para que eles 
comprem os volantes e assim 
participem da festa”, disse Ge-
raldo Moura Ramos.

Amistoso
O Botafogo se prepa-

ra para realizar seu segundo 
amistoso da temporada. Será 
no próximo sábado, em Parna-

mirim-RN, contra o Alecrin de 
Natal. Hoje o elenco folga pela 
manhã e à tarde treina no cam-
po do IFPB. Amanhã o técnico 
Marcelo Vilar vai comandar 
um coletivo apronto pela ma-
nhã no Estádio Juracisão em 
Mandacarú. A viagem para o 
Rio Grande do Norte será no 
sábado, no final da manhã.
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Diretoria ainda não 
definiu a situação do 
gerente de futebol Zinho

Depois de uma longa re-
união na noite da última ter-
ça-feira, que durou cerca de 
quatro horas, a nova cúpula 
de futebol do Flamengo de-
cidiu manter Dorival Júnior 
como técnico do clube para 
próxima temporada. A per-
manência de Zinho como ge-
rente de futebol ainda será 
discutida, num encontro de 
Wallim Vasconcellos com o 
atual dirigente para acertar a 
parte financeira.

“Foi muito boa a nos-
sa reunião. Já conhecia o 
Dorival Júnior e não tinha 
nenhuma dúvida de que o 
treinador iria permanecer 
para o próximo ano, até por-
que possui contrato até o fim 
de 2013. Ele se encaixou na 
nossa filosofia. Sobre o Zi-
nho, ficou combinado que 
ele se reunirá com o Wallim 
Vasconcellos para debater a 
parte financeira, por isso ain-
da não posso confirmar que 
ele irá continuar”, afirmou o 
Paulo Pelaipe, diretor execu-
tivo do Flamengo.

Uma das questões que 
poderia ter provocado a saí-
da de Dorival Júnior do Fla-
mengo era a permanência 
do preparador Celso de Re-
zende, pessoa de confiança 
do treinador. Porém, Paulo 
Pelaipe afirmou que conta 
com Celso para integrar a 
equipe fixa do Flamengo e 
uma proposta será feita para 
ele continuar como contra-
tado do clube.

Nenê deve trocar a 
França pelo Brasil

O meia-atacante Nenê deve 
mesmo deixar o Paris Saint-Ger-
main. Ontem, o jogador manifestou 
o desejo de buscar espaço em outro 
clube. Ele é pretendido pelo Santos e 
já teria até acertado salários com a 
equipe paulista.

“Adoro a cidade, o PSG e sua 
torcida, que sempre me tratou com 
muito respeito. Pessoalmente e pe-
las redes sociais, venho recebendo 
inúmeras mensagens de torcedores 
pedindo para que eu permaneça. É 
uma decisão difícil, mas acho que 
chegou o momento de seguir um 
novo caminho em minha carreira”, 
explicou o camisa 10.

O fato de seu contrato ter-
minar apenas em julho de 2013 
não deve ser um empecilho para ele 
conseguir se desvincular do clube 
parisiense já em janeiro, quando o 
mercado de transferências interna-
cionais irá reabrir. 

Foto: Vipcomm

São Paulo apresenta 
oficialmente Lúcio

O zagueiro Lúcio foi anuncia-
do oficialmente como reforço do São 
Paulo na última terça-feira e, ontem, 
foi apresentado aos jornalistas no 
Salão Nobre do Morumbi. Vestindo 
a camisa tricolor ainda sem número 
definido, o jogador falou por cerca 
de 40 minutos sobre seu retorno 
ao futebol brasileiro após 12 anos 
jogando na Europa e, mais do que 
isso, revelou um de seus maiores 
objetivos em 2013: o retorno à se-
leção. 

E para quem achava que o 
novo ‘xerife’ tricolor poderia estar 
um pouco fora de forma por ter 
ficado fora dos gramados pelos úl-
timos quatro meses, o veterano de 
34 anos provou que sua condição é a 
melhor possível. Trocando a camisa 
na frente dos jornalistas presentes 
no Salão Nobre do Morumbi, ele exi-
biu um vigor físico de ‘garoto’ e ga-
rantiu que está pronto para mostrar 
o melhor do seu futebol dentro de 
campo com o uniforme tricolor.

“Queremos um prepa-
rador físico que seja do Fla-
mengo. O Celso de Rezende é 
uma boa opção para assumir 
como contratado e não ape-
nas como integrante da equi-
pe de Dorival. O Flamengo 
tem que ter uma equipe fixa, 
como já é o nosso prepara-
dor de goleiros, o Cantarele. 

Faremos uma proposta para 
o Celso e queremos que ele 
fique”, ressaltou Pelaipe.

Na reunião, a nova cú-
pula do futebol do Flamengo 
começou a trabalhar a ques-
tão do elenco. Dorival Júnior 
já disse que gostaria de con-
tar com um grupo de até 28 
jogadores. Segundo Pelaipe, 

nomes de jogadores para se-
rem dispensados, inclusive, 
já foram apresentados e o di-
retor acredita que tudo esteja 
resolvido até a reapresenta-
ção do time, no dia 3 de janei-
ro de 2013.

“Começamos a traba-
lhar nessa reunião a ques-
tão do elenco. Alguns nomes 

foram apresentados para 
continuar, outros para se-
rem dispensados. Já estamos 
também negociando alguns 
nomes para reforçar posi-
ções carentes no atual grupo 
de jogadores. Isso tudo, cla-
ro, acredito que esteja resol-
vido até a reapresentação do 
Flamengo”, concluiu.

O técnico Dorival Júnior acertou com o Rubro-Negro carioca e ficará no Ninho do Urubu para mais uma temporada

Aos 39 anos, Dida vai 
reforçar o Grêmio

O Grêmio anunciou ontem a 
contratação do goleiro Dida, que 
disputou o Campeonato Brasileiro 
pela Portuguesa. O clube gaúcho não 
divulgou informações sobre o con-
trato. Dida chegou a Porto Alegre na 
última terça-feira, e ontem participou 
do Jogo Contra a Pobreza na Arena do 
Grêmio, sua nova casa.

Na terça-feira, a direção do 
Grêmio e o jogador se aproximaram 
do acordo após Dida reduzir sua pedi-
da salarial. O diretor executivo de fu-
tebol Rui Costa disse, na ocasião, que 
o goleiro compreendeu a realidade do 
Tricolor e gostou do projeto. O Grêmio 
é um dos seis clubes brasileiros na 
Taça Libertadores em 2013.

Contratado pela Portuguesa 
no fim de maio após dois anos de 
aposentadoria, o goleiro de 39 anos 
teve boas atuações no Brasileirão, 
afastou a desconfiança e chamou a 
atenção de clubes rivais. Logo no fim 
do campeonato o presidente da Lusa, 
Manuel da Lupa, já antecipava que o 
destino seria o Grêmio.

Depois da negociação de Victor 
com o Atlético-MG, o Grêmio promo-
veu Marcelo Grohe, de 25 anos, ao 
posto de titular do gol. Formado na 
base do clube, ele encerrou bem o 
ano e é elogiado pela direção.

De férias em Fortaleza, Felipe as-
siste à debandada do elenco vascaí-
no. Em entrevista a um jornal local, o 
Maestro garantiu que tem a intenção 
de ficar, mas, nem por isso, deixou de 
criticar a situação do clube. O meia 
apoiou a decisão dos companheiros 
que foram à Justiça e alfinetou a dire-
toria ao dizer que o Vasco precisa de 
reforços, não de dirigentes.

“Esses jogadores não devem ser 
criticados de forma nenhuma. Garanto 
que esses jogadores que estão saindo 
fizeram o possível e o impossível para 
continuar. Apesar de o presidente ter 
me dado motivo para botar o Vasco na 
Justiça, quero ficar. Gosto e respeito essa 
torcida. Chego ao Rio ainda esta sema-
na. Pretendo conversar com o René Si-
mões. Quero saber se vou ser útil ao clu-
be. Quero ficar, a não ser que não esteja 
nos planos do René Simões”, afirmou.

E sobre a contratação de René Si-
mões, Felipe, um dos maiores defenso-
res de Daniel Freitas - que entrou de 
férias sem nova função e pode não 
voltar mais -, foi enfático:

“Chegou o Ricardo Gomes, be-
leza. Ele e o (diretor) Daniel (Freitas) 
faziam uma boa dupla. Mas vejo que 
não existe planejamento. Essa troca de 
dirigentes... Não tenho nada contra o 
René Simões... Mas, para quê? Tem que 
contratar jogadores e, não, dirigente”.

Felipe deixou claro ainda que não 
foi um dos 13 jogadores contemplados 
com o pagamento do último salário 
e disse que não recebe há três meses. 
Para ele, faltou respeito à sua história 
com a camisa cruz-maltina.

“Fiquei muito chateado com essa 
situação. O presidente poderia até ter 
feito isso, desde que chamasse os outros 
para conversar e explicasse: “Não temos 

Felipe diz que o Vasco precisa 
de reforços e não de dirigentes

Dorival é mantido no Flamengo
PARA A PRÓXIMA TEMPORADA

receita para pagar a todos. Vamos fazer 
uma vaquinha para segurar alguns”. Do 
jeito que foi feito, é a mesma coisa que 
uma pessoa te dever dinheiro, passar 
por você na rua e não falar nada. Fomos 
campeões da Copa do Brasil com os sa-
lários atrasados. Disputamos o Brasilei-
ro com os salários atrasados. Há muito 
tempo, isso não é novidade no Vasco. 
Pela minha história, por ser o maior ven-
cedor da história do Vasco, eu merecia 
mais consideração. Num elenco com 36 
jogadores, se 13 recebem, o que fazem 
os outros 23? Entram na Justiça? Qual é 
o critério para pagar? Por que o trata-
mento é diferente? Isso desmotiva, des-
gasta. Dá vontade de ir embora. Mas, 
pelo carinho que tenho pela torcida, 
mais uma vez eu vou deixar isso para 
lá”, afirmou o jogador.

O contrato de Felipe com o Vasco 
vai até o fim do ano que vem.

Meia Felipe não poupou críticas a diretores
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A diretoria do Santos não 
se dá por vencida e insiste na 
contratação do atacante Robi-
nho. Após ver o Milan recusar 
sua última proposta, de 6 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 16 
milhões), que não chegou perto 
dos 10 milhões de euros (apro-
ximadamente R$ 27 milhões) 
pretendidos pelos rossoneros, 
os brasileiros preparam uma 
nova oferta. Desta vez, a cúpula 
santista deve apresentar uma 
proposta de 7,5 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 20,3 milhões).

Apesar de a quantia não 
atingir os valores estipulados 
pelo Milan, os alvinegros estão 
confiantes de que, desta vez, 
o clube italiano pode ceder às 
suas investidas. No Brasil, Fla-
mengo, Atlético-MG e, agora, 
Internacional também apare-
cem como candidatos a ficar 
com o futebol do atacante.

Além de aumentar a ofer-
ta endereçada aos milanistas, o 
Santos está disposto a pagar R$ 
800 mil de salários para Robi-

nho. O jogador, porém, gostaria 
de receber R$ 1,1 milhão por 
mês, livre de impostos. Entre-
tanto, o atleta de 28 anos acei-
taria negociar um acordo sala-
rial com o clube praiano.

A possível contratação de 
Robinho amenizaria o clima de 
pressão, principalmente por 
parte da torcida, que clama por 
reforços. Com o clube fora da 
Copa Libertadores da América 
do ano que vem, a direção tem 
sido alvo de muitas críticas e os 
bastidores da Vila Belmiro es-
tão cada vez mais agitados.

Por esta razão, o comitê 
de gestão santista concordou 
que a melhor alternativa para 
o momento seria, realmente, 
investir na volta de Robinho, 
mesmo com a negociação 
sendo considerada fora dos 
padrões para um jogador com 
relativa idade avançada. Só que 
o retorno técnico que o atacan-
te daria e o fato de ser um ídolo 
dos torcedores justificariam ta-
manho investimento.

Santos ainda insiste 
em contratar Robinho

NOVA PROPOSTA

Jogador já manifestou interesse em sair do Milan e jogar no Brasil

Foto: Divulgação
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na próxima semana

Governo paga folha de dezembro
Aposentados e pensionistas 
recebem na próxima 5a feira  
e o pessoal da ativa na 6a

Nádya Araújo
Especial para A União

 
O Governo do Estado 

paga na próxima semana a fo-
lha de pessoal de dezembro. 
Os salários dos aposentados 
e pensionistas serão credita-
dos nas contas bancárias na 
quinta-feira (27). Na sexta 
(28) recebem os servidores 
da ativa da administração di-
reta e indireta. 

Com o pagamento da fo-
lha de dezembro, o governa-
dor Ricardo Coutinho encerra 
o ano de 2012 atendendo ao 
compromisso de pagar a folha 
de pessoal sempre dentro do 
mês trabalhado. “Fechamos o 
ano com um saldo muito posi-
tivo administrativamente. Rea-
lizamos concursos públicos e 
nomeamos aprovados. Tam-
bém instituímos uma data 
base para reajuste salarial, 
ainda no primeiro mês do 
ano, e estamos pagando re-
troativos que estavam atra-
sados há anos. Estes são ape-
nas alguns dos avanços que 
demos em 2012”, destacou a 
secretária da Administração, 
Livânia Farias. 

Superação
A atual gestão vem su-

perando dificuldades na área 
financeira como a redução 
do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), mas em 
contrapartida registrou um 
aumento na arrecadação do 
ICMS, fruto de medidas eco-
nômicas que tornaram pos-
sível a injeção de R$ 1 bilhão 
na econômica estadual, só 
em dezembro. 

O valor é o somatório da 
folha de pessoal de dezem-
bro, os pagamentos do abo-
no natalino do Bolsa Famí-
lia, do 14º e 15º salários da 
educação, além da segunda 
parcela do 13º dos servido-
res estaduais, paga no dia 
11. A folha de novembro foi 
depositada nos dias 29 e 30. 
“Injetamos na economia um 
valor considerado com a in-
tenção de movimentar seto-
res importantes como o co-
mércio e consequentemente 
gerar emprego e renda. É 
preciso lembrar que esses 
pagamentos são frutos da 
saúde financeira do Estado, 
adquirida a partir do esfor-
ço que tivemos nestes dois 
anos de governo”, concluiu a 
Livânia Farias.  Governo paga dezembro e encerra 2012 atendendo ao compromisso de pagar a folha no mês trabalhado

FOTO: Marcos Russo

A Paraíba atingiu 100% de re-
gularidade cadastral na prestação 
de contas dos convênios com o 
Governo Federal em menos de um 
ano. O resultado é inédito na histó-
ria da prestação pública paraibana 
e garante a manutenção das ope-
rações financeiras do Estado com 
a União. “É a primeira vez que a 
Paraíba alcança o quadro de adim-
plência plena”, afirmou o gerente 
estadual do Programa de Ajuste 
Fiscal da Controladoria Geral do Es-
tado (CGE), José de Sousa Dantas.

De acordo com Dantas, até 
2011, a Paraíba registrava até 25 
ocorrências por mês no Cadastro 
Único de Convênio do Governo 
Federal – Cauc. A adimplência 
total veio após a implantação do 
sistema Web Regularidade, que 
substituiu o controle fiscal manual 
pela regularidade online, em fe-
vereiro de 2012. 

“Aos poucos, os órgãos cria-
ram a consciência da regularida-
de”, explicou Dantas.  Em dezem-
bro, com mais de 200 servidores 
capacitados e trabalho conjun-
to de monitoramento diário em 

plantões de 24 horas, o Governo 
da Paraíba zerou as pendências 
no Cauc. O cadastro integra o Sis-
tema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal 
(Siafi), gerenciado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). 

Como funciona 
O sistema coordenado pela 

CGE evita, de forma mais eficaz, a 
ocorrência de pendências que pre-
judiquem as parcerias financeiras 
entre os governos. Os órgãos com 
problemas no Cauc são notificados 
instantaneamente pela ferramen-
ta, o que antes dependia de ofícios 
para notificação. Os órgãos que 
não atenderem ao pedido de regu-
larização imediata são bloqueados 
no SIAF Estado e ficam impedidos 
de realizar operações para paga-
mento de diárias e salários.

pB entre os 10 mais 
Em 2012, a Paraíba pulou do 

14º para o 9º lugar no ranking 
de transparência nacional da Ong 
Contas Abertas.  Para José de Sousa 
Dantas, a implementação de ferra-

mentas como o Web Regularidade 
contribui para o controle interno 
e transparência das ações gover-
namentais. “O sistema é mais um 
recurso que colabora com a trans-
parência das ações que o Governo 
do Estado busca incessantemente, 
através da agilidade e eficácia de 
suas ações. Agora é trabalhar mais 
para ampliarmos e mantermos as 
conquistas deste ano”, concluiu 
Dantas. 

manual na rede
O Web Regularidade acompa-

nha as regularidades jurídica, fis-
cal, econômico-financeira e admi-
nistrativa pelos órgãos, entidades, 
fundos, da administração direta e 
indireta, inclusive outros poderes 
do Estado da Paraíba, no total de 
326 CNPJ’s, em um universo de mais 
de 1,6 mil pendências possíveis. 
Para facilitar o acesso ao sistema, a 
Gerência Executiva de Crédito Pú-
blico e Situação Fiscal (Gecrefi) da 
CGE elaborou um manual, disponí-
vel em http://www.cge.pb.gov.br/
site/downloads/legislacao/manual_
webregularidade.pdf.

PB zera inadimplência cadastral
Com a União

Um levantamento feito 
pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(CAGED) mostrou que em 
novembro de 2012 foram ge-
rados 1.908 empregos cele-
tistas, correspondendo a ex-
pansão de 0,52% em relação 
ao estoque de assalariados 
com carteira assinada no mês 
anterior. Segundo a CAGED o  
desempenho foi proveniente 
da expansão do emprego prin-
cipalmente nos setores de co-

mércio, costumeiramente bas-
tante movimentado no final de 
ano, e também no setor de ser-
viços. Foram cerca 900 postos 
e aproximadamente 780 servi-
ços no último mês. Totalizan-
do, na Cidade de João Pessoa, 
uma faixa de 5.940 admissões. 

Na série ajustada, que 
incorpora as informações de-
claradas fora do prazo, nos 
primeiros onze meses deste 
ano, houve um acréscimo de 
19.394 postos, equivalente a 
5,51% de novos empregos. 

Ainda na série com ajus-
tes, nos últimos 12 meses 

verificou-se o crescimento de 
5,31% no nível de emprego 
ou 18.712 postos de traba-
lhos. 

As comemorações de na-
tal e festas de virada de ano 
fazem as vendas aumentarem 
significativamente.

A construção civil que 
no mês de outubro foi res-
ponsável pelo segundo lugar 
no ranking de admissões, em 
novembro, caiu uma posição e 
hoje comanda o terceiro lugar 
com 2.800 pessoas contrata-
das para esta área somente no 
mês de novembro.

Caged registra alta de empregos
em noVemBro

Nos primeiros 
onze meses 
deste ano, 
houve um 
acréscimo de 
19.394 postos, 
equivalente 
a 5,51% de 
novos empregos

A Cooperativa de Pesca 
Unipesca, de Cabedelo, pro-
gramou para sábado (22), 
a primeira viagem do Alba-
cora, embarcação que foi 
reformada com recursos do 
Empreender PB. O programa 
investiu um total de R$ 200 
mil na reforma da embarca-
ção que passa a ter capaci-
dade para armazenar até 40 
toneladas de pescados. A tri-
pulação do barco é formada 
por 15 tripulantes e a perma-
nência em alto mar é de cer-
ca de 30 dias.

O gestor do Empreender 
Paraíba, Tárcio Handel Pes-
soa, faz hoje, às 15h, uma vi-
sita técnica nas dependências 
da Cooperativa Unipesca, em 
Cabedelo, para acompanhar 
os preparativos da viagem. 
O técnico operacional do 
Programa, Thadeu Vinícius, 
informa que a Unipesca é 
formada por 100 pescadores 
locais, que não dispunham 
de recursos financeiros para 
custear a reforma e uma pes-
ca deste porte. “O Empreen-
der Paraíba  financiou a re-
forma do navio de pesca. O 
objetivo é a pesca de atum na 
costa marítima. Nós já finan-
ciamos ao longo deste ano, 
um total de vinte pescadores 
artesanais. O Albacora é a pri-
meira embarcação de grande 
porte”, revelou Thadeu.

Em 2013 
O gestor do Empreen-

der Paraíba , Tárcio Handel 
Pessoa informa que  várias 
ações estão sendo planeja-
das para 2013. O gestor pon-
tua a agilidade nas próximas 
liberações, principalmente 
nas que já haviam iniciado, 
e que agora devem ser con-
cluídas. “Nosso objetivo é 
transformar o Empreender 
Paraíba como franquia públi-
ca e migrar de subsecretaria 
do Governo do Estado para 
agência de fomento nos mol-

des das Diretrizes do Banco 
Central, a exemplo da Desen-
bahia”, destacou o gestor.

Tárcio revela que o Go-
verno do Estado está consi-
derando a criação de novas 
linhas de crédito, inclusive 
que atenda os profissionais 
liberais que procuram ajuda 
do Programa, mas não se en-
caixam nos modelos que pos-
suímos atualmente. O gestor 
considera 2013 um ano de 
consolidação do Empreen-
der PB, que nasceu com o 
objetivo de promover o de-
senvolvimento econômico e 
social sustentável do E stado.

Se inscrever 
O Empreender PB aten-

de toda e qualquer área de 
negócios que o interessado 
pretenda investir de algum 
município paraibano. Inicial-
mente a pessoa deve acessar 
o site http://www.empre-
ender.pb.gov.br/ e realizar 
sua inscrição. Numa segun-
da etapa participa de uma 
palestra até a liberação do 
crédito. A duração para aqui-
sição do valor solicitado é de 
90 a 120 dias considerando 
a participação nas pales-
tras gerenciais, seguido dos 
cursos de capacitação (Best 
Game). 

 Os gestores do progra-
ma realizam também um 
levantamento socioeconômi-
co, confecção do processo e 
aprovação da capacidade de 
obtenção do crédito. O pro-
grama trabalha atualmente 
com as linhas de crédito indi-
vidual, coletivo, artesanato, 
gás natural e Empreender 
Mulher, este último em par-
ceria com a Secretaria da Mu-
lher e Diversidade Humana. 
O contato com o Empreender 
Paraíba pode ser pelo telefo-
ne (83)3218-4428 e redes 
sociais: Facebook – ‘Empre-
ender Paraíba’ e Twitter – ‘@
EmpreenderPB’.

Empreender PB financia 
reforma de embarcação

pesCadores de CaBedelo



Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066122
Responsavel.: EDVAN FERREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 299690264-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066119
Responsavel.: EMMELLY DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 057677114-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065964
Responsavel.: FERNANDO BARRETO PESSOA
CPF/CNPJ....: 929130914-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065091
Responsavel.: GILSON SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 674230274-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065966
Responsavel.: GILSON SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 674230274-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065992
Responsavel.: HOSPITAL  LAR SERVICO DE SAUDE 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008985082/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            468,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065267
Responsavel.: ISIS DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 047087014-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            165,06
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065102
Responsavel.: JOSE SARMENTO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 250668204-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065092
Responsavel.: JEFFERSON ALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010905232/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065856
Responsavel.: JOAO EDSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 030947524-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065088
Responsavel.: LUIZ FRANCISCO DE SANTANA FILHO
CPF/CNPJ....: 132132964-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065261
Responsavel.: LUIZ FERREIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 058900474-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            405,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065786
Responsavel.: MAG FERRAGENS & CONSTRUCAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008979457/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            917,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065888
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065099
Responsavel.: MAXIMA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS
CPF/CNPJ....: 008943080/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            159,50
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065979
Responsavel.: MARIA DAS DORES CAMPOS
CPF/CNPJ....: 092341444-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065089
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA ANDRADE 
TENORIO
CPF/CNPJ....: 059671124-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065109
Responsavel.: MEDEIROS FERRAGEM
CPF/CNPJ....: 006913346/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,37
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066022
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO MAIA FLORINTI
CPF/CNPJ....: 004614840/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066073
Responsavel.: PAULO JAIRO QUERINO DO NASCIME
CPF/CNPJ....: 930855084-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065410
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR 102A
CPF/CNPJ....: 645400654-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            451,24
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066005
Responsavel.: SUENIA DA SILVA CANDIDO
CPF/CNPJ....: 013414939/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            961,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064473
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  20/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065145
Responsavel.: AUDIOSONIC NORDESTE EQUIP.
CPF/CNPJ....: 010748095/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,58
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065144
Responsavel.: CELIA ALVES TARRADT
CPF/CNPJ....: 251873334-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065108
Responsavel.: DAVI RAMOS BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 070867664-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065996
Responsavel.: ERINALDO FRANCISCO DO NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ....: 365518214-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065103
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DE LIMA ME
CPF/CNPJ....: 012886945/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            179,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065239
Responsavel.: FRANCISCO XAVIER DE LIMA ME
CPF/CNPJ....: 012886945/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            179,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065238
Responsavel.: GREDERSON ROBERTO 103E
CPF/CNPJ....: 205999478-02
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            135,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065094
Responsavel.: JOCEAN CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 176340594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065275
Responsavel.: JEG MATERIAL HIDRAULICO
CPF/CNPJ....: 040958233/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            868,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066028
Responsavel.: MARIA GORETTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 261261438-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065235
Responsavel.: NORMANDO PAULO SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 701696574-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065273
Responsavel.: NIVALTON CASTRO MARINHEIRO
CPF/CNPJ....: 422509271-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065399
Responsavel.: ROSALIA M SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053793354-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065989
Responsavel.: SEMPRE NA MODA
CPF/CNPJ....: 015063904/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             71,00
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065116
Responsavel.: THIAGO DE ARAUJO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 015561249/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065253
Responsavel.: WELLINGTON GUEDES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 005577214/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065271
Responsavel.: ANA CARINA DE OLIVEIRA AVELINO
CPF/CNPJ....: 009845124-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065963
Responsavel.: ANTONIO IZIDIO
CPF/CNPJ....: 083998444-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065308
Responsavel.: ADRIANA CARLA ANDRADE DE 
MENDONCA
CPF/CNPJ....: 016853069/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065779
Responsavel.: ANA CRISTINA DUARTE
CPF/CNPJ....: 486818734-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065090
Responsavel.: ATIVA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010957665/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            697,99
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066101
Responsavel.: CRISTIANE DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 046407934-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             49,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065118
Responsavel.: EDVAN FERREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 299690264-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.733,30

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2012Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2012
OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de água através de carro pipa para 

assistências as vitimas da seca ocorrida no ano de 2012 através do convênio de número 017/2012 ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura  - SEIE-PB e Prefeitura Municipal de Patos - PB

 
VENCEDORES: 
- MALTA LOCADORA LTDA com o valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), vencendo no ítem: 1;,  

perfazendo o Valor Global de 15.000,00 (Quinze Mil Reais)  
 
PRAZO: ate 31 de dezembro de 2012
RECURSO: FPM, ICMS, IPTU, RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09 de Novembro de 2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 01928/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
CONTRATADO: MALTA LOCADORA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa visando o fornecimento de água através de carro pipa para 

assistências as vitimas da seca ocorrida no ano de 2012 através do convênio de número 017/2012 ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura  - SEIE-PB e Prefeitura Municipal de Patos - PB

 
VALOR: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), vencendo no ítem: 1;
PRAZO CONTRATO: ate 31 de dezembro de 2012
RECURSO: FPM, ICMS, IPTU, FUS, SUS
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 078/2012
DATA DA ASSINATURA: 09 de Novembro de 2012

CIBELLE FERREIRA GUIMARAES - CNPJ/CPF Nº 13.615.708/0001-07 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 3216/2012 
em João Pessoa, 5 de setembro de 2012 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Beneficiamento 
e Comércio de Polpa de Frutas. Na(o) - RUA PADRE BELIZIO, 519 - CENTRO Município: ALAGOA 
GRANDE - UF: PB. Processo: 2012-003541/TEC/LS-0034

DI LORENZO SERPA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 14.385.537/0001-21. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 4836/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 02 (duas) unidades habitacionais e sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) – Rua José Matias Guedes, S/N, QD 156, LT 103 - Gramame 
Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2012-008433/TEC/LI-1806.

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

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065021
Responsavel.: JOAO LUIZ DE FRANCA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 885339564-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065229
Responsavel.: JOSE TEATINO CAVALCANTE FILHO
CPF/CNPJ....: 759729804-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,30
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 065716
Responsavel.: LUCIA DE FATIMA PEREIRA WANDERLEY
CPF/CNPJ....: 005316346/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            771,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065814
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.196,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064717
Responsavel.: NILDO DA SILVA PONTES
CPF/CNPJ....: 039392404-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.706,99
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064542
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,77
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064862
Responsavel.: TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 003395789/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            169,14
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065762
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  20/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADAILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 400702554-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            161,38
Apresentante: INMETRO
Protocolo...: 2012 - 065732
Responsavel.: BOOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 016099655/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065824
Responsavel.: BR PROTENSAO LTDA
CPF/CNPJ....: 012375411/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.603,56
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065174
Responsavel.: CIPRIANO AMANCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 079986942-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            560,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065192
Responsavel.: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015271630/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.040,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064941
Responsavel.: ESPINHARAS CONSTRUCOES E 
REPRESENTA
CPF/CNPJ....: 002584463/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.128,35
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065306
Responsavel.: GRIFF REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 012663613/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,20
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065659
Responsavel.: HELEN MONTEIRO E SILVA FERREIR
CPF/CNPJ....: 016801616/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.395,76
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065499
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.356,67

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um veículotipo ambulância para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0213 - Fundo Municipal de Saúde de Mataraca; 

10.302.0428.2.1.031 - Aquisição de Veículo para Saúde (Ambulância e Unidade Móvel); 4.4.90.52.00 - Eq-
uipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Mataraca e:
CT Nº 00037/2012 - 19.12.12 - Cavalcanti Primo Veículos Ltda - R$ 46.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 002/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2012, que objetiva: executar 
serviços nas Reformas e Ampliações dos PSFs II e IV deste Município, conforme planilhas do termo 
de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 233.977,00. Fica desde já convidado o 
representante legal da empresa vencedora para a assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 19 de Dezembro de 2012.

RINALDO DE LUCENA GUEDES
Prefeito

CENIPA
EDITAL

A Central dos Idosos, Pensionistas e Aposentados do Estado da Paraíba ― CENIPA, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados, em dia com suas responsabilidades 
financeiras junto à entidade, para Assembleia Geral Eletiva que definirá os membros da sua Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, para o Quatriênio de 2013 a 2017, nas eleições que serão realizadas 
no dia 20 de janeiro de 2013, de 08 horas da manhã às 17 horas, na sede da Associação situada 
na Rua João Teixeira de Carvalho, 349 ― Conjunto Pedro Gondim, nesta capital.

Os interessados deverão requerer suas inscrições e registros de chapas ao presidente da 
Comissão Organizadora da Eleição, na sede da CENIPA, até às 17 horas do dia 10 de janeiro do 
próximo ano.    

Conforme disposto do Estatuto Social, os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva. 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 

A Diretoria

FAAPI-PB
EDITAL  

A Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado da Paraíba 
― FAAPI-PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados, em dia com 
suas responsabilidades financeiras junto à entidade, para Assembleia Geral Eletiva que definirá os 
membros da sua Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o Triênio de 2013 a 2016, nas eleições 
que serão realizadas no dia 20 de janeiro de 2013, de 08 horas da manhã às 17 horas, na sede da 
Federação situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 349 ― Conjunto Pedro Gondim, nesta capital. 

Os interessados deverão requerer suas inscrições e registros de chapas ao presidente da 
Comissão Organizadora da Eleição, na sede da FAAPI-PB, até às 17 horas do dia 10 de janeiro 
do próximo ano. 

Conforme disposto do Estatuto Social, os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva. 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012  

A Diretoria

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00018/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2012, que objetiva: Aquisição de um 
veículotipo ambulância para atender as necessidades da Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Cavalcanti Primo Veículos Ltda - R$ 46.450,00.

Mataraca - PB, 19 de Dezembro de 2012.

ROSINETE DAS GRAÇAS GOMES MENDES
Gestora

A MOREIRA E RUFFO’S LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.288.490/0001-61 Torna público que à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4866/2012, em 
12 de dezembro de 2012, com validade de 180 (cento e oitenta) dias para a atividade de: EDIFICA-
ÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na – AVENIDA MANOEL CAVALCANTI DE SOUZA - CABO 
BRANCO - Município: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-008551/TEC/LP – 1325.

A MOREIRA E RUFFOS LTDA – CNPJ: Nº 03.288.490/0001-61. Torna público que a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 270/2012 em João Pessoa, 13 de 
dezembro de 2012 – Prazo: 01 (UM) ano. Para a atividade de Edificação residencial multifamiliar 
com sistema de esgotamento sanitário interligado a rede coletora de esgotos da Cagepa. Na Rua: 
Coronel Miguel Sátiro, nº 360 Edifício Milanesi – Cabo Branco Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-067173.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CRIAÇÃO E FUNDAÇÃO DE UMA OSCIP 

Estamos convocando todos os interessados para participar da realização da Assembléia Geral 
de Fundação de uma OSCIP, que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) de dezembro de 2012, 
na Sede Social da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, sito na Rua 
Heitor Gusmão,64 Bairro Costa e Silva, em João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, com inicio 
previsto para começar às19h00, em primeira convocação, com a presença mínima de 10(dez) 
cidadãos, e em segunda convocação às 20h00, com qualquer número de interessado presentes, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I-Discussão sobre a Criação e Fundação de uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público;

II-Discussão e aprovação do Estatuto Social;
III-Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012.
Atenciosamente,

Sósteni dos Santos Bezerra

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 23/12/2012 – APARECIDA – 7h30 às 13h – Fazenda: Aparecida, Ruas: Alípio Vigolvi-
no, Alzira Ferreira Dos Santos, Ana Pereira Queiroga, Ana rio Pires, Antonio Amâncio Pires, Antonio 
Francisco Filho, Antonio Francisco Pires, Augustinha Batista da Silva, Central, da Lavanderia, da 
Praça Publica, Aparecida, da Pedra, do Gás, Fina Flor, Francisco B Aparecida, Francisco Batista, 
Francisco Batista Silva, Francisco Joventino, Francisco Juvêncio Ferreira, Francisco Pires Nóbrega, 
Izidro Sá, João Gomes, João Henrique, João Olinto de Almeida, João Pessoa, José Alves Carneiro, 
José Benedito de Sousa, José Carneiro, José Elias de Figueiredo, Josefa Cassimiro de Almeida, 
Luiz Figueiredo Rocha, Manoel Cosmo, Manoel Damião de Sousa, Manoel Garcia, Olinto José de 
Almeida, Professor Vicente Lira, Raimundo Batista, Raimundo Batista, Raimundo Francisco Pires, 
Santo Antonio, Vereador José Vieira Lins, Sítios: Baixio, Baixo Dos Alipios, Biino, Canto, Serrote 
Dos Bois, Várzea do Ramo; BELÉM DO BREJO CRUZ – 7h30 às 12h – Ruas: 13 de Maio, Antonio 
Dos Santos, Antonio Pedro da Silva, Bernardino Batista, Campos Sales, do Campo, do Matadouro, 
Francisco da Cunha, Francisco Viana Santo, Heleno Tome, Idalino Menezes, Irineu Ferreira, João 
Amâncio Pires, João Gomes do Nascimento, Jonas Pereira da Silva, José Vicente Fernandes, Luiz 
Ferreira, Manoel Antonio Dos Santos, Manoel Batista, Manoel Dos Santos, Manoel Viana, Miguel 
B Dutra, Miguel B Forte, Miguel Batista, Nova, Sítios: Belém, Craver, Gravie III, Tereza; MANAÍRA 
– 7h30 às 13h – Ruas: Adelino Dos Santos, Ademar Pereira Pinto, Alice Ferreira Rabelo, Alto da 
Boa Vista, Antonia Pereira da Silva, Antonio de Souza Brasil, Antonio Serafim Brasil, Antonio Silvino 
Cosme, Augusto Santos Diniz, Auri Antas Cordeiro, Belarmino Nogueira, Bernardino Dos Santos 
Diniz, Cícero Antas Diniz, Cícero Soares Barbosa, Evangelista Pereira da Silva, Felix da Silva Cabral, 
Firmino Antas Diniz, Francisco Pereira de Souza, Frei Damião, Frei João José da Costa, Heleno 
Guabiraba, Jandui Suassuna, João F Ramalho, João Ferreira Rabelo, Joaquim Paixao, José Barbosa, 
José Ferreira Moreno, José Francisco Nogueira, José Paulo, José Rosas, Laura Dantas Cordeiro, 
Luiz de Souza Primo, Luiz Dos Santos Diniz, Luiz Ferreira Rabelo, Manoel Antonio Simão, Manoel 
Barbosa, Manoel Valdevino da Silva, Maria Corolina da Solidade, Monsenhor Rabelo, Monsenhor 
Sebastião Rabelo, Padre Cícero, Padre Quincas, Padre Tavares, Professor Cícero Rabelo, Profes-
sor Cícero Rabelo, Professor Cícero Rabelo Nogueira, Renato Cesar, Tavares Arruda, Sebastiana 
Maria da Conceição, Sebastião Arantes Cordeiro, Sebastião Oton Siqueira, Sebastião Rabelo, 
Silveira Alves Lisboa, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antonio, Tabelião Teobaldo Tavares Duarte, 
Tobias Barreto, Sítios: Boa Vista, Santa Cruz; PATOS – 7h às 10h – Ruas: Antonio Martins, Deca 
Simplício, João Odorico, José Mesquita, Vereador Severino Rodrigues, Zózimo Gurgel; PEDRA 
BRANCA – 8h30 às 13h – Sítio: Capoeira.

QUARTA-FEIRA, 26/12/2012 – BOM JESUS – 12h às 17h – Conjunto: Das Casas Populares, 
Rua: João Vieira, Sítios: Escurinho, Manga Dos Tangue; SOUSA – 12h às 16h – Avenidas: Nelson 
Meira, Ruas: Duque de Caxias, Emidio Cartaxo, Euclides Bezerra da Silva, Francisco Antonio Bezerra, 
Joana Darc da Silva, Joaquim Nabuco, Nabor Meira, Nelson Meira, Pedro Queiroga Oliveira, Vitoria 
Alves da Silva, Vitoria Bezerra; VIEIRÓPOLIS – 11h30 às 16h – Sítios: Barro Vermelho, Pompéia, 
Riacho do Tamanduá, Riacho Dos Alcinos, Sobrado, Santa Gertrudes.

QUINTA-FEIRA, 27/12/2012 – ÁGUA BRANCA – 8h às 13h – Sítio: Serrote Alto; BREJO DO 
CRUZ – 8h às 13h – Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Haroldo F Maia, João Bosco Fernandes, Maria 
Socorro F Maia, Olivia Fernandes Maia; IMPUEIRAS – 7h30 às 13h – Rua: Maravilha, Sítios: 
Balsamo, Bom Sossego, Ipueiras Vii, Maravilha, Paxicu; ITAPORANGA – 8h30 às 10h30 – Sítio: 
Catolé; PATOS – 8h às 9h30 – São Sebastião; SÃO JOSÉ DE SABUGI – 8h30 às 11h – Sítios: 
Lagoa de Brejinho, Latadinha, Visgueira; SOUSA – 8h às 11h – Ruas: Antonio Ribeiro, Augustino 
Alves, Augustinha Alves, Coronel Augusto Braga, Maria de Jesus, Maria de Jesus Basílio, Rita de 
Cássia, Valdemiro Queiroga Figueiredo – 9h às 11h – Sítio: Caiçara dos Batistas; SANTANA DOS 
GARROTES – 8h às 12h – Sítio: Serra Branca; SANTA HELENA – 13h às 17h – Sítios: Almas, Baxio 
Dos Albuquerque, Caçaré, Campo Formoso, Cipó, Lagoa da Goma, Lagoa do Arroz, Novo Horizonte, 
Pé Serra, Pereiros, Saco, Serragem, Umari, Várzea da Ema; UIRAÚNA – 8h às 13h – Sítio: Tigre; 
VÁRZEA – 14h às 16h – Ruas: 11 de Janeiro, Afonso Candido, Anísio Marinho, Francisco Chagas 
Brito, José Tiburcio Medeiros, Manoel Galvão, Vereador Manoel Marinho, Sítios: Serraje, Umari.

SEXTA-FEIRA, 28/12/2012 – EMAS – 7h30 às 11h – Fazenda: Pendência, Sítio: Pendência; 
ITAPORANGA – 12h às 16h – Comunidade: Catolé, Sítio: Catolé; MANAÍRA – 7h30 às 13h – Sítios: 
Bamba, Lagoa do Leonardo, Lagoa do Serrote, Lagoa do Serrote V, Olho D’água, São Joaquim; 
MATO GROSSO – 9h30 às 12h – Ruas: Antoniel Inácio de Lima, Antonio Opereira Nunes, Antonio 
Pereira, Antonio Serafim de Lima, Cirilo José de Lima, Cosmo Vicente da Penha, João Agripino, João 
Serafim de Lima, José Silvino da Silva, Mato Grosso, Mato Grosso, Micena Virgovino da Silva, Nova, 
Otaniel Inácio de Lima, Severino Pereira da Silva, Sítios: Alto do Cruzeiro; NAZAREZINHO – 8h30 
às 13h – Sítios: Caiçara, Cajazeiras, Retiro, Trapia; SÃO JOSÉ DE CAIANA – 7h30 às 13h – Ruas: 
3 Poderes, São Francisco, Sítios: Açude da Mata, Boa Ventura, Boa Vista, Borracha, Cachoeirinha, 
Cajueiro, Cajueiro de Baixo, Cajueiro de Cima, Carrapato, Croata, Das Matas, Frade, Gameleira, 
Mata Velha, Poço Redondo, Riacho Dos Porcos, São Francisco, Surrão; OLHO D’ÁGUA – 8h às 12h 
– Sítio: Tapera; POMBAL – 7h30 às 13h – Rua: São Pedro, Sítios: Baldinho, Cipó, Córrego Fechado, 
Curupati, Curupati Viii, Lagoa Cavada, Riacho do Meio; PRINCESA ISABEL – 8h30 às 11h30 – Sí-
tios: Padre, Várzea; SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 14h30 às 17h – Sítios: Cavaco, Espinheiro Novo; 
SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h às 12h – Ruas: Adriano Brocos, Antonio Mendes, Horacio Amaro, 
Luiz Quezado, Santa Madalena, Sítio: Santana de Cima; SÃO MAMEDE – 8h30 às 13h – Sítios: 
Juazeirinho Fechado, Juazeiro, Lajedo do Mar, Rajada, Riacho do Meio, Saco da Serra Branca.

SÁBADO, 29/12/2012 – DIAMANTE – 7h às 13h – Avenida: do Cruzeiro, Ruas: Agostinho Tomaz, 
Antonio Vicente, Celestina M de Barros, do Comercio, Ernesto Souza Diniz, José de Souza Costa, 
Laura da Costa Mangueira, Posidônio José da Costa, Prefeito Dionísio Mangueira Diniz, Selestina 
Mangueira, Sítio: Diamante; MANAÍRA – 7h30 às 10h30 – Sítio: Areias; SÃO JOSÉ DE CAIANA – 
10h30 às 13h – Sítio: Mata Velha; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 11h30 às 17h – Rua: João Miguel do 
Nascimento, Sítios: Aroeiras, Barros, Batista, Boa Sorte, Boqueirão, Fundão, Gameleira, Goiabeira, 
Lagoa de Fora, Lagoa de Fora, Pé de Serra, Riacho da Corda, Riacho da Corda de Cima, Serrinha 
– 13h30 às 16h – Sítio: Cachoeira dos Índios.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 23/12/2012 – JOÃO PESSOA – 5h30 às 12h – Gramame – Avenida: Elson Gouveia 
Falcone, Ruas: Antonio Isaias da Costa, Costureira Maria Rodrigues Alves, Doutor Max Heinrich 
Zagel, Eliane Nascimento Araujo, Eunice Maria Santiago, João Bezerra de Souza, Manoel Mascena 
de Franca, Manoel Patrício dos Santos, Manoel Rodrigues de Lacerda, Oceane Nascimento da 
Silva, Professora Daura Alcides de Almeida – 6h às 12h – Tambauzinho – Avenida: Julia Freire, 
Ruas: Antonio Gama, José Cavalcanti Chaves, Manoel Paulino Junior, Professor Álvaro de Carvalho 
– 13h às 17h – Miramar – Avenida: Presidente Epitácio Pessoa, Ruas: Doutor Eliseu Lira, Manoel 
dos Anjos, Radialista Horacio Leal Polari; RIO TINTO – 13h às 17h – Sítio: Passagem da Cobra; 
SALGADO DE SÃO FÉLIX – 14h às 17h – Fazenda: Campos; SAPÉ – 8h às 11h30 – Renato Ribeiro 
– Loteamento: Renato Ribeiro Coutinho, Ruas: Antonio Matias, Boa Vista, Clementino Barbosa, 
Elza Rabelo, João da Silva Melo, João Pedro Teixeira, José Caetano Figueiredo, Josefa Alves da 
Costa, Otavio Severino de Sales, Santo Antonio.

QUARTA-FEIRA, 26/12/2012 – BAÍA DA TRAIÇÃO – 8h às 12h – Aldeia: Akajutibiro, Lotea-
mento: Jardim Prainha, Ruas: da Prainha, Maria das Dores Borges, Osvaldo Trigueiro; CALDAS 
BRANDÃO – 7h30 às 8h – Fazenda: Izabela, Ruas: Arnaud Caldas, do Poço, José Francisco de 
Paiva, Manoel Felix dos Santos, Maria Viegas de Paiva, Prefeito José Ferreira, Silvano Felix da 
Silva – 8h30 às 9h30 – Avenida: São Jose, Ruas: Arnaud Caldas, Cônego José Maria Mesquita, do 
Rio, Manoel Dantas, Maria Viegas de Paiva, São Jose; GURINHÉM – 9h às 10h30 – Ruas: Nova, 
Rosinaldo Andre Xavier, Severino Dias Oliveira, Vila Nova, Sítio: Jardim – 10h às 11h30 – Rua: 
Prefeito Jorge Ribeiro; MAMANGUAPE – 8h30 às 11h – Ruas: Felisbela Suzana dos Prazeres, Otavio 
Monteiro, São Jose, Visconde de Itaparica, Sítio: Engenho Novo; MATARACA – 7h30 às 14h – Rua: 
Massaranduba, Sítio: Ituana; MULUNGU – 7h30 às 12h – Sítios: Tome, Viana; PITIMBU – 8h30 
às 13h – Sítios: Cruz do Cabloco, João Gomes, Mucatu, Rouxinol, Santa Edwirgens; RIO TINTO 
– 8h30 às 12h – Sítio: Curral de Fora; SANTA RITA – 8h às 14h – Marcos Moura – Ruas: Afonso 
Campos, Antonio Teixeira, Braz Cubas, Carlos Drummond de Andrade, Deputado José Leite de 
Sousa, Diomar Neves, Egidio Madruga, Frei Egidio Madruga, Geraldo Pinto, Guiomar Neves, João 
Crisostomo Ribeiro Coutinho, Lauro Correia Albuquerque, Noel Rosa, Padre Gusmao, Padre Geraldo 
Pinto, Pedro Paulo de Almeida, Prefeito Antonio Teixeira, Prefeito João Crisostomo, Senador Afonso 
Arinos; SOBRADO – 8h30 às 12h – Fazendas: Pai Herói, São Domingos, Sítios: Antas do Sono, 
Areia Branca, Cordeiro, Lagoa do Padre – 14h às 17h – Sítios: Campo Grande, Campo Grande II.

QUINTA-FEIRA, 27/12/2012 – ALHANDRA – 4h30 às 10h – Granja: Santo Antonio, São Severino, 
Ruas: Nossa Senhora da Assunção, Silvino Bezerra da Silva, Sítios: Dois Unidos, Mata Redonda, 
Santa Terezinha, Sufoco; MAMANGUAPE – 8h30 às 11h30 – Avenida: Senador Rui Carneiro, Ruas: 
Elias Antonio da Costa, Frederico Ozanan, Garapu, Governador Álvaro de Carvalho, Otavio Alves 
dos Santos, Presidente Getulio Vargas, São Joao, Senador Cunha Vasconcelos, Tenente Cícero 
de Ataíde, Sítio: Garapu; MARI – 8h30 às 13h – Sítios: Caldeirão, São João; RIO TINTO – 8h às 
12h – Sítios: Jacena, Maracujá, Passagem, Passagem da Cobra, Salema, Salema Maracujá; SANTA 
RITA – 9h às 13h – Boa Vista – Ruas: do Cajueiro, Elequias Junior, Emmanuel Lisboa de Lucena, 
Estelita Lundrgen, Ezequias Junior, Nova, Pedro Balbino Ribeiro, Senador Adalberto Ribeiro – 15h às 
17h – Jardim Europa II – Avenida: Industrial Arnaldo Maroja, Ruas: Arnobio Maroja Filho, Deputado 
Arnaldo Bonifacio, Doutor Sobral Pinto, Duque de Caxias, Embargador Milton Cabral, Israel Diniz, 
Jornalista Helio Fernandes, Milton Cabral, Osvaldo Trigueiro; SOBRADO – 8h às 11h30 – Avenida: 
Francisco Manoel, Ruas: Andre de Carvalho, do Coqueiro, do Grupo, Julio Guabiraba, Manoel de 
Sales, Manoel Rodopiano Sales, Sítios: Catingueira, Lagoa do Padre, Pedra Grande, Sobrado.

SEXTA-FEIRA, 28/12/2012 – JOÃO PESSOA – 6h às 10h – Pedro Gondim – Avenida: Presidente 
Epitácio Pessoa, Ruas: Coronel Otto Feio da Silveira, João Vieira Carneiro, Juiz Ovidio Gouveia, 
Professor, José Gama Prado – 7h30 às 12h – Grotão – Avenidas: Fortaleza, Silva Mariz, Valdemar 
Galdino Naziazeno, Ruas: Adão Viana da Rosa, Antonio Cavalcante Queiroga, Aracaju, Bancário 
Amaury de Souza, Bayeux, Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, do 
Arame, Expedito Delmiro dos Santos, Flaviano Rabelo, Fortaleza, Ivanildo Virginio Gomes, João 
Maurilio Leite, João Paulo I, João Paulo II, Josefa Dias Correia, Laudina da Cunha Santos, Maceió, 
Manaus, Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora 
de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário, Natal, Parteira Maria do Patrocínio de Jesus, Pedro 
Pereira da Silva, Porto Alegre, Professora Daura Alcides de Almeida, Salvador, Severino Bento de 
Morais, Terezina, Sítio: Barriguda dos Frades – 14h às 17h – Cruz das Armas – Avenidas: Alcides 
Bezerra, Lima Filho, Ruas: Buenos Aires, Manoel Pereira de Oliveira, Professor Manoel Pessoa 
de Oliveira, Silva Mariz; MARCAÇÃO – 8h30 às 11h30 – Centro – Avenidas: João Ferreira Santos, 
Ruas: João Primo Soares, Maria Auta da Silva dos Santos, Nova – 13h às 15h30 – Avenida: João 
Ferreira Santos, Ruas: Aristides Bezerra de Farias, do Porto, Francisco Correia, João Cavalcanti de 
Souza, Manoel Bevenuto do Prado, Sítio: Brasília; SAPÉ – 8h às 11h – Centro – Avenidas: Doutor 
Napoleão Laureano, Rio Branco, Ruas: Augusto Vieira, Francisco Madruga, Marluce Leitão de 
Oliveira, Urbano Guedes, Sítio: Alagoinha.

SÁBADO, 29/12/2012 – JOÃO PESSOA – 5h às 8h – dos Estados – Avenidas: Presidente 
Epitácio Pessoa, Rio Grande do Sul, Rua: Desembargador Toledo – 8h às 12h – Alto do Mateus 
– Conjunto: Juracy Palhano, Ruas: Antonio Adelino de Lunas, Coronel Joca Velho, Coronel Joca 
Velho, Comerciante José Francisco da Silva, Doutor José Edson Hipólito Ribeiro, Francisca Morais 
de Lima, Francisco José das Neves, Honorato Silva, Maria Pereira da Silva, Ricardo Marques de 
Souza – 14h às 17h – Bancários – Ruas: Aristides Madureira Barros, Bancária Rosa Lima dos 
Santos, Esmeraldo Gomes Vieira, Farmacêutico Antonio Leopoldo Batista, Genivaldo Correia Lima, 
Guilherme Pessoa Serrano, João Batista Maia, José Vitorino de Araujo, Luiz Primola da Silva, Maria 
Eliete de Coutinho Fabricio, Rosa Lima dos Santos – 14h às 17h – Ernani Sátiro – Ruas: Ana Espí-
nola Navarro, Artur Barbosa Pereira Freire, Cabo João Damásio da Silva, Coronel Antonio Correia 
Brasil, Jane Vieira, Lourenço Cesar, Luiz Epaminondas, Luzia Otavio de Oliveira, Maciel Pinheiro; 
PEDRO RÉGIS – 9h30 às 13h – Sítio: Carnaúbas; SOBRADO – 8h30 às 13h – Rua: Figueira, 
Sítios: Carucu, Figueira, Fogueira.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

 
 

CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO 
 

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, solicita o 

comparecimento do senhor Normando Paulo de Souza Filho, portador da 

CTPS nº 85.457, série 00030-PB no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

caracterização do abandono de emprego previsto no Artigo 482, letra I da 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

João Pessoa, 18 de dezembro de 2012. 
Francisco de Queiroz Pires 

Gerência de Pessoal 



A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 23/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h às 8h – Catolé – Ruas: Benjamin Constant, 
Cazuza Barreto, Guilhermino Barbosa, Miguel Couto, Paulo de Frontin, Prudente de Morais, Tomas 
Soares de Souza – 7h30 às 9h30 – Catolé – Avenida: Elpidio de Almeida, Ruas: Arius, Cícero 
Jacinto, Jose Francisco Ramos, Jose Pereira de Araujo, Leocadio Gomes da Silva, Professor 
Francisco Camilo.

SEGUNDA-FEIRA, 24/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 9h – Catolé – Ruas: Jose Eudocio 
Leite, Manoel Alves Oliveira, Maria de Lourdes Águia, Loureiro – 8h30 às 10h30 –Rua: Benício 
Ribeiro de Brito – 13h às 16h – Estação Velha – Ruas: 24 de Maio, Emanoel Soares dos Santos 
Filho, João Caetano Andrade, João Maria de Souza Ribeiro, Paraíba, Piauí, Raimundo Nonato, 
Severino Rodrigues de Albuquerque.

QUARTA-FEIRA, 26/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 8h30 – Bodocongó – Ruas: Abidias 
da Silva Campos, Comp Rosil Cavalcante, Emiliano Rosendo da Silva, João Souto Maior, Joaquim 
Mendonça, Jose Lino da Costa, Maria Gonçalves Melo – 8h às 10h – Serrotão – Ruas: Antonio 
Alves de Lima, João Francisco da Silva, João Pedro Ferreira da Silva, Josemar dos Santos Franca, 
Manoel Mota, Maria F L Queiroz, Padre Antonio, Santa Terezinha – 9h às 11h – Correia Lima – 
Ruas: Antonio M Sobrinho, Aurélio Trovão Leal, Jose Anchieta Pachu, Jose Francisco Bezerra, Jose 
Honório da Silva Zequinha, Lindolfo Francisco de Barros, Severino Bezerra Cabral, Sítios: Pedra do 
Sino – 9h30 às 11h30 – Ramadinha II– Ruas: Armanda Amorim Pereira, Bonifacio Gomes Araujo, 
Jose Mota, Mario Coura, Mario Rodrigues Coura, Protassio Pereira, Severina Souza Sales, Severino 
Ramos de Medeiros, Vicente Gomes Almeida – 12h30 às 15h – Dinamérica – Rua: Antônio José 
Santiago – 14h40 às 15h40 – Jardim Tavares – Rua: José Silvestre Soares; LAGOA SECA – 13h 
às 15h – Ruas: Antonio Jacinto Costa, Antonio Luiz Sobrinho, Antonio Mariano, Aquilino Goncalves, 
Ceci Coutinho, Edmundo Jerônimo Nascimento, Francisco Agra, Francisco Mariano, João Alves 
Brasileiro, João Francisco de Oliveira, Jose Caetano de Andrade, Pedro Adauto Souto, Severino 
Felismino da Silva, Sítios: Anacleto, Vizinho – 14h30 às 16h30 – Ruas: Alice Minervina de Araujo, 
Elidio Soares da Silva, Ivete de Araujo Carvalho, João Batista da Silva, Marcos Antonio da Costa 
Bertulino, Regina Guimarães Silva, Severino Jerônimo da Costa; QUEIMADAS – 6h às 8h – Avenida: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Braz Cardoso Taveira, Carlos Ernesto de Melo, Geraldo Jose 
dos Santos, Joaquim Francisco Soares, Juscelino Kubitschek, Orlando Ramos, Oscar Francisco 
de Paula, Paraíba – 7h30 às 9h30 – Fazenda: Calvo, Sítios: Calvo, Malhada, Malhada Grande.

QUINTA-FEIRA, 27/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 8h30 – Cruzeiro – Ruas: Antonio 
Cirilo Gomes, Doutor Antonio Figueiredo Agra, Evaldo Gonzaga de Albuquerque, Francisco Alves, 
João Lucena, Manoel Adolfo da Costa – 8h30 às 8h30 – Bodocongó – Ruas: Engenheiro Lourival 
de Andrade, Geraldo Costa de Oliveira, Isolda Barros Torquato, João Sergio de Almeida, Mailton 
Pereira Farias, Professora Elza Feitosa de Vasconcelos, Raimundo Gomes Pereira, Severino Lu-
cena Vaz Ribeiro – 8h às 10h – Novo Cruzeiro – Ruas: Antonieta Amorim de Souza, Antonieta de 
Araujo Lucena, Flavio Antonio Agra Ramos, Joel Pereira Cavalcante, Luzinete Barbosa da Silva, 
Maria Ivete Pedrosa Albuquerque, Milton Xavier de Lira – 8h às 10h – Cruzeiro – Ruas: Absalao 
Emerenciano, Aderaldo Vasconcelos Diniz, Ana Vilar, Doutor Hamilton de Souza Neves, Doutor João 
Cariri, Doutor João Cariri, Francisco Alves, Francisco Paulino de Barros, Jose Goncalves Lucena, 
Reverendo Inácio Cavalcanti Ribeiro.

SEXTA-FEIRA, 28/12/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 8h30 – Itararé – Avenida: Senador 
Argemiro de Figueiredo, Ruas: Antonio Matias Figueiredo, Francisco Alves Ramalho, Maria da 
Guia Costa Figueiredo, Narciso Costa Figueiredo – 7h às 10h – Liberdade – Ruas: Aprígio Pereira 
Nepomuceno, Idelfonso Souto Maior, Josef Thomas, Manoel de Freitas Ramos, Pedro Brasil; LAGOA 
SECA – 7h às 10h – Sítios: Almeida, Alvinho, Pau Ferro; SÃO JOSÉ DA MATA – 12h30 às 14h30 
– Rua: Monsenhor Sales; VILA CABRAL – 8h às 10h – Ruas: Abdisio Militao Prazeres dos Santos, 
João Clementino dos Santos, Jose Henrique Melo, Jose Pessoa de Vasconcelos, Luiz Gonzaga da 
Costa, Manoel Chaves, Maria Rabelo Azevedo, São Jerônimo, São Luiz.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 23/12/2012 – ALAGOA GRANDE – 6h30 às 10h – Ruas: Doutor Francisco Monte-
negro, Macário de Castro, Manoel Nobrega – 9h30 às 12h – Ruas: Antonio Vicente Ferreira, Ernani 
Cavalcante Chaves, Francisco Carlos da Silva, João Nepomuceno, José de Deus Nascimento, Pro-
fessora Ana Alves Cavalcante, Severino Queiroz, Walberto Nobrega Zenaide; ESPERANÇA – 6h30 
às 11h – Ruas: 13 de Maio, 7 de Setembro, Adelmo Batista, Benjamin Constant, da Pátria, Elísio 
Sobreira, Eufrásio Câmara, Francisco Almeida, Hercílio Fernandes, Juviniano Sobreira, Lourival 
Passos, Matias Fernandes, Presidente João Pessoa, Presidente Prudente Morais, São Sebastião, 
Tomaz Rodrigues; NOVA FLORESTA – 6h às 11h – Ruas: Benedito Marinho, Eloi Claudino Dantas, 
Elpídio Sabino, Felinto Florentino, Francisco Dantas Assis, Francisco Gomes de Lima, Francisco 
Gomes de Vasconcelos, Governador Pedro Gondim, João Severino Santos, José Anchieta, José 
Gregório dos Santos, José Sabino da Silva, Padre José de Anchieta, Presidente João Pessoa, 
Santos Dumont, São Sebastião.

SEGUNDA-FEIRA, 24/12/2012 –ESPERANÇA – 7h30 às 12h – Sítios: Logradouro, Maniçoba, 
Meia Pataca, Pedra Pintada; GUARABIRA – 7h30 às 12h – Sítio: Serraria.

QUARTA-FEIRA, 26/12/2012 – ALAGOA NOVA – 7h às 11h30 – Sítio: Macaco; MONTEIRO 
– 13h30 às 16h – Sítio: Pitombeira; CATURITÉ – 13h às 16h – Sítios: Curralinho, Curralinho II; 
ALAGOA NOVA/SÃO JOSÉ DE LAGOA ROÇA – 7h às 11h30 – Sítio: Santarém.

QUINTA-FEIRA, 27/12/2012 – ARARUNA – 7h30 às 11h – Conjunto: Mariz, Fazenda: Mannaim, 
Ruas: Helder Targino Maranhão, Maria de Jesus Fialho da Costa, Pedro Vieira de Luna, Sítio: 
Córrego da Raposa

AREIAL – 7h30 às 11h – Sítio: Furnas; AROEIRAS – 7h às 12h – Ruas: Antonio Goncalves, 
Cônego Antonio Ramalho, do Aricuru, do Rosário, Henrique de Sousa, João de Souza Barbosa, 
Monte Castelo, Presidente Epitácio Pessoa, São Domingos, Sebastião Barbosa de Moura, Vicente 
Ferreira de Lima, Sítio: Aricuru; BANANEIRAS – 7h30 às 12h – Sítios: Gambá, Salto do Bode; ES-
PERANÇA – 7h às 12h – Sítio: Pintado – MONTEIRO – 7h30 às 10h30 – Sítio: Barro; SÃO JOSÉ 
DE LAGOA ROÇA – 13h às 17h – Sítios: Caracol, Tanques; SUMÉ – 13h30 às 17h – Fazendas: 
Macambira II, Santa Rosa, Sítios: Macambira, Riacho da Roca, Santa Rosa.

SEXTA-FEIRA, 28/12/2012 – AREIA – 7h às 12h – Sítio: Barra de Câmara; DUAS ESTRADAS 
– 7h30 às 10h – Sítio: Juca; GADO BRAVO – 8h às 11h30 – Sítio: Cacimba – 13h às 16h30 – Sítio: 
Rosilha; ITATUBA – 7h às 11h – Sítio: Juca; LAGOA DE DENTRO – 13h às 17h30 – Ruas: Alfredo 
Chaves, Antonia Coelho, Capitão Ló, do Comercio, Francisco Duarte, João Vieira, José Batista 
Chaves, Olimpio Guedes, Presidente John Kennedy, Professora Maria do Carmo, São Joao, Sítio: 
Maria da Cruz; SÃO JOÃO DO CARIRI – 15h às 17h – Sítio: Jurema.

SÁBADO, 29/12/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 11h – Povoado: Canafistula; Ruas: Ana 
Amorim, José Cabral de Oliveira, Manoel J Carvalho, Miguel Bandeira Cavalcante, Osório Couti-
nho – 13h às 17h30 – Rua: Povoado de Canafistula; AREIA – 7h30 às 12h – Distrito: de Muquem, 
Fazendas: Jardim A, Olho D’água, Sítios: Água Doce, Bujari, Capim de Cheiro, Chá da Pia, Chá 
de Jardim, Gruta do Lino, Guaribas, Jardim, Junco de Baixo, Ladeira Vermelha, Lages, Lagoa de 
Barros, Lagoa de Santana, Mazagao, Muquem, Olho D’água, Olho D’água Seco, Ponta de Pedra, 
Queimadas, Queimadas de Areia, Riachao, Santa Terezinha, Santana, São Bento de Cima, Serra 
da Pia, Taboleiro, Tabuleiro do Muquem, Tanque Comprido, Timbauba; MONTEIRO – 7h30 às 10h30 
–Sítios: Batizar, Ilha Nova, Lagoa, Lagoa dos Caititus, Louro, Macapá, Riacho Verde, Ribeira, Santa 
Catarina; OURO VELHO – 12h30 às 17h – Granja: Dependência, Sítios: Alto dos Pedros, Baixo da 
Raposa, Balanço, Boi Velho, Dependência, Panta Leao, Pitombeira, Xique Xique.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO 
DA PARAIBA – FESPEM/PB, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.472.846/0001-76 com sede e foro na 
cidade de João Pessoa, à Av. Gouveia Nóbrega, 32-A, Roger, A Diretoria Executiva eleita no 1º 
Congresso na data de 29 de abril de 2010, usando de suas competências com fundamento no 
que estabelece o Estatuto aprovado no Congresso acima citado, com Registro Civil das Pessoas 
Juridicas no Cartório Toscano de Brito, cito a Rua Candido Pessoa, 31 – CEP 58010-460 na cidade 
de João Pessoa, protocolado no Livro A-104 e registrado sob nº 553.840 no livro A-360 e, Averbado 
às margens do Registro nº 998.751, do Livro A-311 no dia 17 de novembro de 2010 nos Artigos e 
complementos a seguir: parágrafo 2º do Art. 1; alínea “f” e “j” do Art. 6º; parágrafo 3º do Art. 7º; alínea 
“i” do Art. 8º; alíneas “h” e “j” do Art. 9º; Art. 12º; parágrafo 2º do Art. 13º; Art. 14º; Art. 15º; parágrafo 
3º do Art. 43 e no Art. 44, convoca todos os sindicatos legalmente constítuidos e que preencham 
as exigências estatutárias, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 08 de janeiro de 2013, na Sede desta Federação na Av. Gouveia Nóbrega, 32, Roger, João 
Pessoa/Pb, às 09:00 horas em primeira chamada e às 09:30 horas em segunda e última chamada, 
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Informes; 2 – Anular decissões 
e encaminhamentos de uma minoria da atual Diretoria.

A DIRETORIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/12

Registro CGE Nº. 12-01858-8
Objeto: Contratação de serviço contínuo especializado para Calibração e Inspeção nos Sistemas 

de Medição por Placa de Orifício das Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPMs) da 
PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação, Homologo o processo licitatório e 
Adjudico o seu objeto ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – DR/
RN/CTGÁS - ER, com proposta de preço no valor global de R$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem 
reais), vencedor do processo licitatório em epígrafe, com base no inciso VI do Art. 43 da Lei nº. 
8.666/93. João Pessoa, 18 de dezembro de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N469/2012
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 11/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos excepcionais, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES, 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 - 12-02304-2
João pessoa, 19 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

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

REGISTRO CGE Nº. 12-01871-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Especial de 

Licitação, designada pela Decisão PRE N. 024/2012, de 01.08.2012, torna público que em razão 
de modificações no Edital, fica adiada para o dia 07.02.2013– às 15:00 horas, a Concorrência Nº. 
013/2012. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços para customização com 
cessão de técnicas, processos, métodos de negócios, além de implantação, manutenção corretiva 
e preventiva do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento (GSAN), disponível no 
portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br), contemplando no mínimo 
as funcionalidades atendidas na versão 7.1.4.3, ou superior, inclusive serviços de um Data Center. 
A nova versão do Edital, está a disposição aos interessados, através do site (www.cagepa.pb.gov.
br.), e na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Maiores informações através do fone Fone/fax: 3218-1208 
– e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 19 de dezembro de 2012.
Helen Maria Teixeira Coelho

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração Musical “FORRÓ CALANGO ACESO”, para se apresentar no 
dia 24/12/2012, por ocasião dos Festejos Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 
2012. LOCAL: Rua Governador José Américo, s/n – Centro da cidade de Alagoinha/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2012. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alagoinha: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E 
FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – CNPJ nº 01.005.210/0001-35 - CT Nº 00147/2012 – 19.12.2012 
- R$ 24.000,00 – Vinte e Quatro Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita
 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2012.
OBJETO: Contratação da Atração Musical “FORRÓ CALANGO ACESO”, para se apresentar 

no dia 24/12/2012, por ocasião dos Festejos Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, 
edição 2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 18/12/2012.

PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FORRÓ DA BURGUESINHA, FORRÓ BAKANA 
E FORRÓ DA GALEGA”, para se apresentarem nos dias 24 e 25/12/2012, por ocasião dos Festejos 
Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 2012. LOCAL: Rua Governador José Américo, 
s/n – Centro da cidade de Alagoinha/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2012. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoinha: 02.05 - 13.392.0015.2029 
- 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA E BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS – CNPJ nº 
10.552.157/0001-83 - CT Nº 00148/2012 – 19.12.2012 - R$ 42.000,00 – Quarenta e Dois Mil Reais.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2012.
OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FORRÓ DA BURGUESINHA, FORRÓ BAKANA 

E FORRÓ DA GALEGA”, para se apresentarem nos dias 24 e 25/12/2012, por ocasião dos Festejos 
Natalinos, denominado “NATAL PARA TODOS”, edição 2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 18/12/2012.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00051/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de internamento hospitalar em enfermaria com 

quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, maternidade, 
ortopedia, traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com realização 
de procedimentos médicos, internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose de 
imagem e exames destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
04 de Janeiro de 2013 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00052/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de mão-de-obra de pessoa física para manu-

tenção de bens imóveis do município de Aparecida, conforme termo de referência do Edital. Data e 
Local: 04 de Janeiro de 2013 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00053/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, com forne-

cimento parcelado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. Data e Local: 04 de Janeiro 
de 2013 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00054/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de provimento de acesso à internet com confi-

guração, instalação e montagem destinada às atividades administrativas do município de Aparecida. 
Data e Local: 04 de Janeiro de 2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00055/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de medicamentos diversos, não padro-

nizados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 04 de 
Janeiro de 2013 às 14:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 
- Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00056/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e impres-

são de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 04 
de Janeiro de 2013 às 15:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2012
FILIZARDO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo  Tomada de 
Preços  nº  029/2012. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO:  DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de realização de oficinas dinãmicas, 

sócio-educativas, multi e transdiciplinares, direcionadas a construção de competências relativas 
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser humano no âmbito pessoal, social e profissional.  

VALOR GLOBAL R$: 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2012.

Ibiara – PB, 18 de Dezembro de 2012
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP – CNPJ Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº. 4932/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para 
a atividade de: Implantação de drenagem e pavimentação do Conjunto Habitacional Popular no 
Loteamento Colinas do Sul. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-008947/TEC/LI - 1867.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO – CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4891 em João Pessoa, em 13 de 
dezembro – Prazo: 365 dias, para a atividade de  Posto Avançado do DETRAN – Planalto da Boa 
Esperança - situada no Loteamento Planalto da Boa Esperança, s/n, Valentina, na cidade de João 
Pessoa/PB, processo: 2012-008084/TEC/LP/-1289.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO – CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4868 em João Pessoa, em 12 de 
dezembro – Prazo: 180 dias, para a atividade de  Escola Técnica Estadual de Campina Grande - 
situada na Rua Tranquilino Lemos, s/n, Dinamérica, na cidade de Campina Grande/PB, processo: 
2012-008542/TEC/LP/-1324.

TUBO-TEC NORDESTE IND. E C. DE A. DE PAPELÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.795.178/0001-18 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4900/2012 em João Pessoa, 17 de dezembro de 2012 – Prazo: 521 dias. 
Para a atividade de: Fabricação de artefatos de papelão, Cones e Tubos de Papelão. Na(o) –  RUA 
PREFEITO REMO RODRIGUES CHAVES, LTS 5 E 6 – CENTRO Município: PEDRAS DE FOGO – 
UF: PB. Processo: 2012-007937/TEC/LO-4091.

ROSEMARY PEREIRA – CPF Nº 024.087.524-93, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Propaganda Volante de 
Serviços (Placa: MMU-5587) – Percurso: BAYEUX E JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008898/
TEC/LO-4391.

JOSÉ ANTONIO ZAMPIERI – CNPJ/CPF Nº 219.535.200-06, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4839/2012 em João 
Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Casa de Shows, Eventos 
Culturais e Musicais. Na(o) Avenida Cruz das Armas – Nº  2314 Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-001666/TEC/LO-2585.

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.372.084/0011-
82, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4802/2012 em João Pessoa, 11 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), lubrificante e GLP. 
Na(o) Rua Hortencio Ribeiro de Luna  - Nº 3395 ROV. BR 101 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-007070/TEC/LO-3818.

VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.507.763/0001-87, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
– Edificação Multifamiliar com 08 unidades habitacionais AC-413,61m² - Planalto Boa Esperança – 
JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008948/TEC/LP-1364.

POCIANO DAVID DUTRA NUNES – CPF Nº 091.590.184-61, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Extração de 
areia em terra firme – PROC. DNPM Nº 846.275-2012 – Zona Rural – Sítio Catolé – CUITÉ – PB. 
Processo: 2012-008914/TEC/LO-4394.

PROMINA PROJETOS DE MINERAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 
10.452.351/0001-97, torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença de Operação para Pesquisa – Lavra Experimental de areia de forma mecaniza-
da área total: 49,66ha, área de                  pesquisa: 5,0ha – DNPM Nº 846.696/2011 – BARRA DE 
SANTANA - PB. Processo: 2012-008852/TEC/LOP-0081.

ALTINO DE OLIVEIRA SÁ, com CNPJ: 12.669.099/0001-06, IE: 16.043.054-2, pela qual registra 
que foram extraviados os Livros de Inscrição e Inventário. Conforme Certidão datada de 19 de 
dezembro de 2012.

PEDRO RUBENS GUEDES MACIEL NETO – CNPJ/CPF Nº 11.650.332/0001-38, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
4883/2012 em João Pessoa, 13 de dezembro de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Projeto 
de Carcinicultura localizado na Fazenda Modelo. Na(o) – Fazenda Modelo, Município: SALGADO DE 
SÃO FÉLIX – UF: PB. Processo: 2012-007881/TEC/LP-1275.

SIMÕES DE ANDRADE & CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.304.035/0001-40, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4848/2012 
em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria. Na(o) – Av. Dois de Fevereiro, 983 A – Rangel Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-001056/TEC/LO-0569.

CARDOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 02.237.257/0001-97, que há aproxi-
madamente um ano e em local que não sabe informar foi extraviado o alvará de funcionamento da 
Empresa acima mencionada, expedido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo. Conforme Certidão 
de Ocorrência Policial Nº 4262/2012 datada de 18 de dezembro de 2012.

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.080.426/0001-41, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4787/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Residencial, dotada – sistema esgoto sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) – Rua 
Arnaud Pereira de Lima S/N LT. 145 QD. 66 – LOT. Litorania Sul – MUÇUMAGRO Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008133/TEC/LO-4147.

AMORIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 41.202.938/0001-71, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação – Edificação Multifamiliar com 70 Unidades Habitacionais AC-4.532,50m² - TORRE JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-008952/TEC/LI-1869.

YTAUNA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 15.203.735/0001-90, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – 
Comércio Varejista de Materiais de Construção – AC-690m² - Valentina Figueiredo – JOÃO PESSOA 
– PB. Processo: 2012-008929/TEC/LP-1356.

IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIM (CASA DE PEDRA) – CNPJ/CPF Nº 09.036.298/0001-64, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 4549/2012 em João Pessoa, 22 de novembro de 2012 – Prazo: 717 dias. Para a 
atividade de: Aparelhamento e Comércio de Mármore e Granito, para confecção de bancadas, pisos, 
revestimento de paredes e outras. Na(o)  Rua Elpidio Alves  da Cruz – Nº 400 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008016/TEC/LO-4112.

TSLIAH ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.546.157/0001-30, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4101/2012 em 
João Pessoa, 17 de outubro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
e respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. Na(o) – Rua Via Local, 
LOTE – 07 DA QD. – C3 – Ponta de Campina Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2011-
005390/TEC/LP-0224.

NOVAES MENDONÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.340.957/0001-
09, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4804/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edificação Multifamiliar. Na(o) – Rua Valdomiro Figueiredo de Sousa, QD 35, LT 
490 – Cidade dos Colibris Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002670/TEC/LO-0800.

NOVAES MENDONÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.340.957/0001-
09, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4805/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edificação Multifamiliar. Na(o) – Rua Marina Feitosa da Silva, QD 04, LT 52 – 
Cidade dos Colibris Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002671/TEC/LO-0801.

CERAMICA SANTA BARBARA LTDA – CNPJ Nº 10.765.402/0001-30, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação Processo 
SUDEMA – 2012-008926/TEC/LO-4389, PARA Lavra de Argila, situado na Fazenda Monte Alegre, 
no Município de Mulungu, estado da Paraíba.

LEONARDO VIEIRA SOARES – CNPJ/CPF Nº 019.700.014-29, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4814/2012 
em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 1035 dias. Para a atividade de: Construção 
Unifamiliar. Na(o) Rua Pescadores, dos – LT. 03, QD. H Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Pro-
cesso: 2012-008447/TEC/LO-4248.

PROJACON CONSTRUTORA LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 10.190.291/0001-81, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4778/2012 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias.   Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/32 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Carlos Sérgio da Silva Brandão, QD. 22 LT. 218 – J.C. 
Universidade Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005719/TEC/LO-1047.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.107/0001-30, público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4913/2012 em 
João Pessoa, 18 de dezembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 60 (sessenta) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário ligado a 
rede pública da Cagepa. Na(o) – Rua Maestro Osvaldo E. da Costa S/N – QD. 110 LT. 225 – B. dos 
Estados Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008833/TEC/LO-4373.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4809/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de Captação, Adução de Água Bruta, 
Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT, Reservatório, Rede de Distribuição e Ligações Domici-
liares com ampliação/melhorias da Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional. Na(o) 
– EM TODA A CIDADE Município: PRINCESA ISABEL UF: PB. Processo: 2012-007912/TEC/LI-1757

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4810/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de Captação, Adução, Estação Ele-
vatória de Água Tratada – EEAT, Reservatório, Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares com 
implantação/melhorias da Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional com Q = 3 l/s 
ou 10,8 m³/h . Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: SANTA GERTRUDES UF: PB. Processo: 
2012-007913/TEC/LP-1278

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4811/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de Captação, Adução, Estação Ele-
vatória de Água Tratada – EEAT, Reservatório, Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares com 
implantação/melhorias da Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional com Q = 12 l/s 
ou 43,2 m³/h. Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: SÃO JOSÉ DO SABUGI UF: PB. Processo: 
2012-007914/TEC/LP-1279

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4923/2012 em João Pessoa, 18 de dezembro de 2012 - Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Instalação e ampliação da rede no bairro Padre Zé com Sistema de Esgotamento 
Sanitário . Na(o) – BAIRRO PADRE ZÉ Município: JOÃO PESSOA UF: PB. Processo: 2012-008243/
TEC/LI-1778

LUCIANO TAVARES CEZARIO (DOCE CAMPO VERDE) – CNPJ/CPF Nº 06.256.917/0001-38 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3902/2012 em João Pessoa, 02 de outubro de 2012 – prazo 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de doces de banana, de goiaba e cocada de côco. Na (o) Rua MARIETA ARRUDA 
MONTEIRO, S/N – CENTRO - Município: POMBAL – UF:PB. Processo: 2012-003240/TEC/LO-3091
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na paraíba

Mais de 160 mil multas aplicadas
De acordo com a PRF, a média 
é de 13.583 registros por 
mês ou 452 a cada dia

Em entrevista coletiva 
realizada na sede da Polícia 
Rodoviária Federal, na tarde 
de ontem, a superintendente 
do órgão, inspetora Luciana 
da Silva Duarte, informou que 
160 mil multas já foram apli-
cadas este ano pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob), 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran) e Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran). São, exatamente, 
163.004 infrações, uma mé-
dia de 13.583 registros por 
mês ou 452 a cada dia. 

Segundo ela, as principais 
multas foram aplicadas por fal-
ta de licenciamento de veículo 
e de habilitação, dirigir falan-
do ao celular, guiar sob efeito 
de bebida alcoólica e falta de 
cinto de segurança. A campeã, 
porém, é o excesso de veloci-
dade, que tem sido a causa não 
só de despesas para motoristas 
‘apressadinhos’, mas também 
de muitos acidentes. 

A PRF apontou o regis-
tro de 52.416 multas de 1º 
de janeiro até o dia 10 de de-
zembro na Paraíba. O excesso 
de velocidade corresponde a 
23,65% deste total, e reflete 
diretamente no alto núme-
ro de acidentes e mortes nas 
rodovias federais paraibanas. 
Este ano, 209 pessoas foram 
vítimas fatais de acidentes de 
trânsito nas BRs do Estado. O 
número é 21% maior do que o 
registrado durante todo o ano 
de 2011 (170). No ranking da 
PRF, a multa por dirigir alcoo-
lizado ficou na 12ª colocação, 
com 1.166 motoristas flagra-
dos nesta condição. 

De janeiro a agosto, o De-
partamento Estadual de Trân-

sito (Detran) aplicou 11.881 
multas com suspensão da 
carteira de habilitação. Até o 
mês de novembro, o Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(BPTran) somou 24.085 no-
tificações. Já o número de au-
tos de infração lavrados pela 
Semob entre 1º de janeiro e 
14 de dezembro é de 74.622. 
O total geral não contabiliza 
as notificações feitas pelo De-
partamento de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), que in-
formou o número de notifica-
ções no Estado.

“Pista de corrida”
Keilla Melo, chefe do Nú-

cleo de Comunicação Social 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), considera alto o to-
tal de multas e reforçou que 
o universo é muito maior, 
já que o levantamento não 
contabiliza as multas apli-
cadas pelo Dnit, através dos 
equipamentos eletrônicos. E 
a tendência é que o número 
aumente ainda mais. 

“Alguns fatores explicam 
este crescimento, como a fro-
ta de veículos que não para 
de crescer e ainda o compor-
tamento dos motoristas. Eles 
são agressivos no trânsito e, 
com carros potentes, fazem 
das rodovias verdadeiras pis-
tas de corrida. Os motoristas 
não se conscientizam e o re-
flexo disso está no número 
cada vez maior de acidentes 
e mortes”, observou a inspe-
tora. A PRF permanece rea-
lizando operações em todo o 
Estado para coibir as infra-
ções. Desde a semana pas-
sada, os órgãos de trânsito – 
Detran, BPTran, Semob e PRF 
iniciaram blitze nos trechos 
mais perigosos da Paraíba, 
dentro da Operação Integra-
da Parada-Rodovida, em par-
ceria com os ministérios da 
Saúde, Transporte e Justiça. O 
ponto mais crítico da Região 
Metropolitana de João Pessoa 
fica entre a Mata do Amem e o 
município de Santa Rita.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

As principais infrações foram licenciamento atrasado, sem habilitação, dirigir ao celular, guiar embriagado e falta de cinto de segurança 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde 
(SES), vai participar das ações 
que serão realizadas pela 
Operação Rodovida, da Polícia 
Rodoviária Federal, lançada 
em todo o Brasil no último dia 
13. Nesta quarta-feira (19), 
às 15h, o secretário de Esta-
do da Saúde, Waldson Dias 
de Souza, vai participar de 
uma entrevista coletiva com a 
participação de vários outros 
órgãos que são parceiros da 
PRF. A entrevista será na sede 
da Polícia Rodoviária, às mar-
gens da BR-230, no bairro do 
Cristo, em João Pessoa.

Na entrevista coletiva, o 
secretário Waldson Dias de 
Souza fez uma explanação de 
toda a rede de saúde que o Go-
verno do Estado disponibiliza 
para atender, principalmente, 
pessoas vítimas de acidentes 
automobilísticos.

Waldson Souza destacou 
que eventos como esse são 
de extrema importância para 
orientar e alertar a população 
sobre os acidentes de trân-
sito, além de contribuir para 
a prevenção e redução de 
acidentes, especialmente de 
motos. “O Governo do Estado 
tem se preocupado com este 
assunto e a meta não é inten-
sificar as ações apenas no pe-
ríodo de festas, mas também 
em outros períodos do ano. 
Esse evento é fruto de um tra-
balho ostensivo e educativo 
com ações conjuntas entre a 
SES, PRF, DER, BPTran, os ór-

gãos que trabalham no resga-
te móvel, a exemplo do Samu 
e Corpo de Bombeiros, além 
de outros órgãos”.

De acordo com o secretá-
rio, é necessário que o traba-
lho de educação e prevenção 
relacionado aos acidentes 
seja contínuo, assim como 
a conscientização por parte 
da população, para diminuir 
o número de entrada de pa-
cientes nos hospitais vítimas 
de acidentes de trânsito.

Participações
Além da Secretaria de 

Estado da Saúde, a Operação 
Rodovida conta com a par-
ceria do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), do 
Batalhão de Trânsito da Capi-
tal (BPTran), Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (Dnit), Superin-
tendência de Mobilidade Ur-
bana (Semob) e Policia Civil.

A operação Rodovida con-
ta também com participação 
de quatro ministérios (Justiça, 
Saúde, Transportes e Cidades), 
em uma ação integrada de 
conscientização e fiscalização 
para reduzir o número de aci-
dentes no trânsito no período 
de 15 de dezembro a 13 de 
fevereiro de 2013. Os dados 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apontam que, neste pe-
ríodo, ocorre o maior número 
de acidentes de trânsito com-
parado com a média anual, de-
vido aos festejos e final de ano, 
férias e carnaval.

Parceria com o Estado 

FOTO: Evandro Pereira

Jornalista de A União 
é vítima de acidente

O editor do Caderno de Turismo 
do Jornal A União, Augusto Pessoa, 
deu entrada no Hospital Regional 
de Cajazeiras por volta de 1h30 da 
madrugada de ontem, com fraturas 
e ferimentos em várias partes do cor-
po. Ele foi vítima de uma colisão com 
animal na BR 230. No HRC, ele recebeu 
os primeiros socorros médicos, mas, 
a pedido da família, foi transferido 
para o Hospital de Trauma de Campina 
Grande, por volta das 15h.

De acordo com informações do 
Hospital Regional de Cajazeiras, seu 
estado de saúde é regular e está cons-
ciente. As fraturas foram na clavícula 
esquerda, fêmur e tíbia direita, além de 
corte e ferimentos na região frontal.

paciente pode ter 
mal da vaca louca 

O diretor médico do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, no cam-
pus I, da  UFPB, em João Pessoa, Valério 
Vasconcelos, informou no início da tarde 
de ontem que ainda há possibilidade de 
um paciente de 50 anos, internado no 
hospital, estar com o mal da vaca louca 
ainda não foi descartada.

Segundo informações de Valério 
Vasconcelos, o paciente foi encaminha-
do há 20 dias do município de Cajazei-
ras, localizado a 475 quilômetros de 
João Pessoa, com sintomas de demên-
cia rapidamente progressiva, que é um 
dos sintomas do mal da vaca louca. 
Porém, a possibilidade que esta sendo 
relevante é a do paciente ter o mal de 
Alzheimer, já que os sintomas dão conta 
de demência rápida e progressiva.

Mutirão de Vacinação 
em Cajazeiras 

A 9ª Gerência Regional da Se-
cretaria de Saúde do Estado e o Hos-
pital Regional de Cajazeiras realizaram, 
ontem, um Mutirão de Vacinação, de 
forma emergencial, para gestantes e 
crianças que não estão sendo atendi-
das, em virtude de falhas da rede de 
atenção básica municipal. A coordena-
ção esclareceu que o usuário não pode 
ser penalizado pela falta de serviços 
básicos de saúde, justificando a ne-
cessidade do atendimento.

O local de aplicação das doses 
foi o Banco de Leite Humano do Hospital 
Regional, sendo exigida a apresentação 
do cartão de vacinação. As equipes dos 
dois órgãos envolvidos atualizaram a 
vacinação de mães e filhos que procu-
raram o serviço emergencial.

O orçamento do 
Governo do Estado da 
Paraíba para o próximo 
ano é de quase R$ 10 
bilhões. O Projeto da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e o Plano Pluria-
nual (PPA 2012-2015) 
foram debatidos pelo 
secretário Estadual de 
Planejamento e Gestão, 
Gustavo Nogueira, os 
parlamentares, entida-
des sindicais e a popula-
ção em audiência públi-
ca realizada, na tarde de 
ontem, no Plenário da 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB). 

Gustavo Nogueira 
explicou que a LOA 2013 
vai destinar maiores re-
cursos às áreas prioritá-
rias de pessoal, manter 
os limites constitucionais 
de saúde e educação. 
“Mas também demos 
prioridade às áreas de 
infraestrutura logísticas 
que são as estradas para 
melhorar o fluxo de mer-
cadorias e pessoas, e in-
fraestrutura hídrica que 
é o saneamento básico”, 
comentou o secretário.

O presidente da 
Comissão de Acompa-
nhamento e Controle 
da Execução Orçamen-
tária, deputado estadual 
Gervásio Maia (PMDB), 
destacou a emenda uni-
ficada elaborada pelos 
parlamentares, que ul-
trapassa os R$ 100 mi-
lhões. “Nós fizemos um 
acordo e resolvemos 
apresentar uma única 
emenda destinada ex-
clusivamente ao comba-
te à seca no Estado”.  

O valor total da peça 
orçamentária é de R$ 9.9 
bilhões, onde 65,68% 
(R$ 6.433.035.595,00) 
se destinam ao Orça-

mento Fiscal, 28,18% 
(R$ 2.759.740.405,00) 
correspondem ao Or-
çamento de Segurida-
de Social e 6,14% (R$ 
601.716.976,00) para o 
Orçamento de Investi-
mento das empresas.

O líder da banca 
da governista, depu-
tado Hervazio Bezerra 
(PSDB), disse que a au-
diência pública foi muito 
produtiva porque foram 
esclarecidas dúvidas que 
alguns parlamentares 
ainda tinham com rela-
ção aos recursos e suas 
destinações, além de ex-
plicar para as entidades 
e a sociedade civil pre-
sente como o Governo 
do Estado tentou ajustar 
todos os investimentos.   

Na ocasião, o secre-
tário falou que a previ-
são de recursos federais 
para 2013 não é muito 
positiva. “O cenário 
absolutamente nebulo-
so, estamos diante de 
uma crise que acelera. 
As estimativas que fo-
ram feitas na época, 
em setembro, quando 
apresentamos a peça 
orçamentária na As-
sembleia terão agora 
que ser revistas. A cada 
instante ouvimos o mi-
nistro reduzir a expec-
tativa do Produto In-
terno Bruto (PIB) e isso 
impacta fortemente a 
economia da Paraíba, 
do nordeste do Brasil”, 
comentou o gestor.

Após a audiência 
pública os deputados 
iniciaram uma sessão 
extraordinária para 
discutir essas e outras 
matérias constantes na 
pauta, em Plenário. Até 
o fechamento do jornal 
os parlamentares ainda 
não haviam votado a 
Projeto da Lei Orçamen-
tária Anual  (LOA) 2013.

PB terá orçamento 
de quase R$ 10 bilhões

para 2013

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Procon-JP 
multa agências 
bancárias em 
R$ 1,8 milhão

O Procon de João Pessoa 
concluiu a “Operação no Tem-
po Certo” e multou 28 agên-
cias bancárias em R$ 1,82 mi-
lhão por desrespeito à Lei nº. 
8.744/98, conhecida como Lei 
das Filas. Os estabelecimentos 
foram flagrados e autuados pe-
las equipes de fiscalização do 
órgão durante a operação.

Das agências penaliza-
das, 12 receberam multas de 
R$ 50 mil, totalizando R$ 600 
mil. Já outras 15 agências fo-
ram multadas em R$ 80 mil, 
por serem reincidentes no 
desrespeito à lei. Além des-
sas, uma agência foi multada 
em R$ 20 mil por não dispor 
de câmara de segurança no 
entorno do estabelecimento.

Segundo o coordenador 
do Procon-JP, Marcos André 
Araújo, durante a operação, 
consumidores foram encon-
trados esperando mais de uma 
hora na fila. “É um flagrante 
desrespeito à nossa legislação, 
mas estamos atuantes. Damos 
mais uma prova de que somos 
firmes na defesa dos direitos 
dos consumidores”, destacou.

O coordenador esclareceu 
que a lei das filas estabelece 
que o atendimento nos caixas 
dos bancos deve ser feito em, 
no máximo, 20 minutos em dias 
normais, 30 minutos em dias de 
pagamento e em até 35 minu-
tos na véspera ou após feriados. 
A lei também determina que os 
bancos disponibilizem painel 
eletrônico e bilhete de senha 
com data e hora de chegada do 
consumidor ao local.

Araújo destacou que o 
Procon-JP busca sempre a 
harmonia nas relações de 
consumo entre fornecedores 
e consumidores, e que utiliza 
todos os instrumentos legais 
necessários para isso. “Reali-
zamos campanhas educativas, 
orientamos, notificamos. No 
entanto, se não há uma ade-
quação ao que prezam as leis 
do consumidor, somos obri-
gados a tomar medidas mais 
severas. As empresas devem 
ficar alertas, pois as pessoas es-
tão percebendo que, de fato, há 
órgãos dos consumidores que 
defendem seus direitos”, frisou.
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