
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
24o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,062 (compra) R$ 2,064 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,990 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,739 (compra) R$ 2,736  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

23h28

11h04

1.9m

1.9m

baixa 04h49 0.8m

l  IFPB realiza processo seletivo no domingo para mais de 15 mil’ inscritos

l Estação Cabo Branco inscreve para turma de férias do curso de dança

l Correios e Telégrafos inaugura hoje nova agência postal em Jacumã

l A felicidade não se compra e Luzes da Cidade são exibidos no Estacine

Ano CXIX
Número 280

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

MP denuncia 37 acusados de 
integrar grupos de extermínio

Os envolvidos são acusa-
dos de integrar três grupos de 
milicianos investigados pela 
Operação “Squadre”, realiza-

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Camelôs vendem ali-
mentos, roupas e aparelhos 
eletrônicos em vários locais 
da cidade. PágInA 13

Ambulantes 
ocupam áreas 
do Centro de 
João Pessoa

final de ano

baixa 17h19 0.8m

A situação é considerada preocupante por causa das poucas 
chuvas previstas para início do próximo ano. PágInA 15

Aesa aponta que 10 açudes 
estão em situação crítica

Edson Ramalho 
volta a realizar 
transplantes 
de córneas

PágInA 14

PM apreende 
drogas e armas 
em 3 presídios 
paraibanos

PágInA 4

UFCG envia 
lista tríplice dos 
candidatos à 
Reitoria ao MEC

PágInA 16 Contorno de Jacumã será concluído em março PágInA 15

Papai noel dos Correios entrega presentes a crianças carentes na capital PágInA 13

PágInA 5 PágInA 8

Concerto de 
Natal na UFPB 
terá a participação 
de cinco grupos

Noite de muitas
homenagens na 
entrega do Prêmio 
AETC de Jornalismo

da pelo Ministério Público da 
Paraíba, pela Polícia Federal e 
pela Secretaria da Segurança 
e Defesa Social. PágInA 25

Será que acaba 
hoje mesmo?

A opinião dos pessoenses 
sobre o fim do mundo

Destruição do planeta 
é uma possibilidade

PágInA 9 PágInA 3   

Aeroportos de JP, CG e Patos
receberão novos investimentos

sEToR AéREo

PágInA 18

2º Caderno

Filme mostra amizade entre jovem e tigre PágInA 8   

foTo: Marcos Russo

foTo: alberi Pontes/Secom-PB

foTo: divulgação



O mundo pode acabar hoje, para os 
réus da Ação Penal 470, caso o presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), minis-
tro Joaquim Barbosa, acate o pedido de pri-
são imediata dos condenados no processo 
do Mensalão, feito pelo procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel.

É crescente a expectativa dos brasilei-
ros em relação ao desfecho do maior es-
cândalo da história política recente do país. 
Hoje, Joaquim Barbosa tornará público o 
teor, a fundamentação e a motivação do 
pedido de Roberto Gurgel, como também o 
conteúdo de sua decisão, que promete ser 
breve.

O pedido de prisão dos réus condena-
dos no julgamento do Mensalão, encerrado 
esta semana, foi encaminhado pelo pro-
curador-geral na quarta-feira passada. No 
julgamento, o STF condenou 25 pessoas, 
das quais 11 a regime fechado, entre eles o 
ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu.

Caso aceite o pedido do Ministério Pú-
blico Federal, Joaquim Barbosa deverá de-
terminar a prisão imediata dos 11 conde-
nados a regime fechado, podendo, também, 
conforme o noticiário político nacional, in-
dicar um pedido de vagas, para os réus que 
foram condenados a cumprir pena em regi-
me semiaberto.

Neste fim de semana, o Brasil assisti-
rá à prisão de homens que até bem pouco 
tempo atrás figuravam entre os políticos 
mais poderosos do país, como é o caso de 
José Dirceu? O julgamento do Mensalão 

cansou Joaquim Barbosa, mas o presidente 
do STF garantiu que não arredará um pé de 
suas obrigações.

É grande o suspense. Joaquim Barbo-
sa afirmou que se o pedido do Ministério 
Público Federal for curto, sua decisão será 
rápida, dependendo apenas da argumenta-
ção. A informação é de que o pedido enca-
minhado por Roberto Gurgel tem apenas 
20 páginas. Se a questão se resumir a ta-
manho...

No caso do Mensalão, o STF, na medi-
da do possível, deu uma resposta positiva 
à ânsia de justiça do povo. Por isto, quanto 
mais avançava o julgamento da Ação Penal 
470, mais aumentava a confiança dos bra-
sileiros na mais alta corte do país. Ao con-
trário do Congresso Nacional, por exemplo, 
no caso Cachoeira.

Se por algum artifício jurídico ou fra-
queza de decisão a data de prisão dos réus 
condenados na Ação Penal 470 permane-
cer indefinida, o feitiço poderá virar contra 
o feiticeiro. O STF poderá perder o apoio 
popular e Joaquim Barbosa, o Batman tupi-
niquim, se transformar no Coringa, “inimi-
go público número um”.

Existem versões para todos os gostos, 
no rumoroso processo do Mensalão. Inde-
pendentemente de cada uma delas, o Brasil 
deu provas de que possui instituições sóli-
das, geridas por homens de bem. No caso, o 
STF. Espera-se que não ocorram reviravol-
tas, e, para o povo, reste a desilusão de mais 
um sofisma.

Se o mundo se acabar hoje, eu não quero 
ter tempo para lastimar. Não quero maldizer do 
mistério das coisas e muito menos vou querer 
pensar que tudo foi inútil até agora. Eu quero 
lembrar, embora rapidamente, que alguns dos 
nossos rastros ficarão em cima do nada, para 
que a futura civilização nos tome como o exem-
plo do que fizemos de bom, mas também do 
que causamos para que o mundo se acabasse 
hoje.

Mas se o mundo não se acabar hoje, eu 
não quero zombar dos que proclamaram o nos-
so último dia. Eu quero avaliar que, em algum 
momento, eles apenas desenharam os símbo-
los do nosso descaso, dos nossos excessos e da 
autocontemplação sobre nossos umbigos.

Se o mundo se acabar hoje, eu não vou 
querer o tiro de misericórdia. Não vou correr 
para a igreja mais próxima e procurar tardia-
mente um deus que pouco tenho procurado. 
Tampouco não vou culpar esse mesmo deus, 
porque espero ter a compreensão de um juízo 
final que não evitei. Mas vou querer um pouco 
de perdão, ao menos alguma coisa, pois tenho 
a ciência desse sentimento que algumas vezes 
pratiquei na vida, embora saiba de outras que 
não tive tempo de exercitá-lo... Ou não tive 
coragem. Ou me acovardei.

Mas se o mundo não se acabar hoje, eu 
quero ter a dignidade de acreditar num mila-
gre. Eu quero pensar que mais uma vez houve 
compaixão, e que será o momento da trans-
formação há tanto tempo clamada. Eu quero 
realmente crer, se o mundo não se acabar hoje, 
que tudo estava escrito para não ser o final, mas 

para ser o começo da conduta humana que até 
hoje não se realizou plenamente.

De toda forma, ainda que o mundo venha 
se acabar hoje, eu realmente vou querer pensar 
que fiquem as nossas marcas, mas sejam 
apenas marcas exemplares e não as formas de 
matérias feitas; que restem pedra sobre pedra 
e nunca o ferro sobre o ferro, a lata sobre a lata, 
jamais o metal tão degenerado nem a torre 
sobre a torre, a ponte sobre a ponte, o lixo sobre 
o rio.

Que haja isenção, equidade e justiça, se 
o mundo não se acabar hoje. E justiça célere, 
baseada na convicção de que tudo poderia ter 
voado nos ares, ou afundado nas profundezas 
do chão, mas não afundou nem subiu aos ares e 
isso vai nos dizer que ainda temos um crédito.

Que haja corrente, se o mundo hoje se aca-
bar. Ainda que sejam impossíveis os apertos de 
mão, mas factível seja compreender que houve 
ausência de abraços e acenos e beijos e divisão 
de direitos ao longo dos séculos e milênios inevi-
tavelmente finitos.

Neste vinte e um de dezembro de dois mil 
e doze, se o mundo não se acabar, um novo traço 
terá sido riscado no centro do mapa-múndi, e 
será o instante de olhar para ele hoje e sempre, 
como o sinal de uma advertência sobre o antes e 
o depois, pois ele será a linha divisória para tudo 
o que havemos de ser a partir de agora.

Bem, mas... enfim: espero ao menos que 
esta carta chegue ao seu destino, no caso do 
mundo se acabar hoje. Que este meu último 
texto, escrito antes do fim, ao menos encontre 
tempo de ser publicado... E lido! r

É crendice popular: quando Deus 
fecha a porta abre uma janela, a significar 
que a mão Divina nunca abandona suas 
criaturas, e não obstante a seca inclemen-
te que flagela o Cariri da Paraíba e a mor-
te, pela fome, de seus rebanhos, o nosso 
caririzeiro volta a sorrir, não obstante o 
rosto enrugado por lágrimas e carências 
incontidas.

O governador Ricardo Coutinho 
autorizou a estrada asfaltada ligando 
Monteiro a São Sebastião do Umbuzeiro, 
Sâo João do Tigre, Camalaú, Congo, Caraú-
bas, São Domingos do Cariri e Cabaceiras, 
num total de mais de 200 km de rodovia, 
implantando uma obra de há muito so-
nhada, o Anel Viário do Cariri paraibano.

Significa tão vultoso investimento 
mais empregos melhorando a renda de 
muitas famílias, mais negócios para os 
seus pequenos empreendedores, enfim, 
enquanto a chuva não vem e as águas do 
São Francisco se enrolam nas teias secula-
res da burocracia e má vontade do Gover-
no Federal, o bravo homem do Cariri da 
Paraíba sobrevive através dessa alternati-
va criada pelo Governo do Estado.

Lembro-me muito bem, quando do 
meu tempo de parlamentar, as lideranças 

políticas dos municípios, ora contempla-
dos, sem exceção, exigiam de mim todo 
o empenho possível para concretização 
desse Anel Viário, não tendo na época 
conseguido êxito. Muito embora tenha 
feito a minha parte, quanto à demanda, 
e à realização de inúmeras outras obras 
que ainda hoje me dão tranquilidade de 
consciência e alegria de ser filho da terra, 
tendo dela recebido votos em abundância 
para viabilizar seus mandatos parlamen-
tares.

Peço vênia às demais lideranças do 
Cariri Oriental para citar um dos prefei-
tos, da minha época, o de Cabaceiras, Jor-
ge Gilson Farias, que em nome de todos, 
nas reuniões da Amcap, verbalizava esse 
pleito e me mandava as resoluções apro-
vadas, para que eu as encaminhasse ao 
Governo Estadual de então, o que sempre 
o fiz com a veemência e a urgência.

Mesmo, hoje, sem nenhuma auto-
ridade partidária, pois até sem partido 
estou, mas como simples filho do Cariri 
da Paraíba, louvo o esforço do atual 
governador em viabilizar uma obra cuja 
prioridade social e econômica vem sendo, 
através dos tempos, reclamada por uma 
das mais pobres regiões do Estado.

Editorial

Se o mundo se acabar hoje...

Fim de mundo em Brasília

Cariri: enfim o Anel Viário
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Ainda que sejam impossíveis os apertos de mão, mas factível seja compreender 
que houve ausência de abraços e acenos e beijos e divisão de direitos”.
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Muitos  têm se perguntando se 
a Câmara Federal não cumprir a 
determinação do STF, de cassar 
os mandatos dos deputados 
condenados no Mensalão, o que 
acontecerá? O caminho será o 
seguinte. A Procuradoria Geral 
de Justiça tem a incumbência de 
abrir processo por crime de res-
ponsabilidade, em caso de des-
cumprimento da decisão judicial.
Além disso, o chefe do Legislativo 
que deixa de cumprir a medida 
pode pagar multa de R$ 10 mi-
lhões e perder o cargo. Mas, cer-
tamente, o pepino não cairá nas 
mãos do falastrão Marco Maia, 
pois, até que  se cumpra o trâmite 
para o trânsito em julgado, o pre-
sidente da Câmara será outro.

Relembrando o ex-governador 
Tarcisio Burity, para quem o 
governante que não brigou 
com o antecessor foi Tomé de 
Sousa, já são evidentes as pri-
meiras rusgas entre os prefei-
tos  Lucianos – o que entra e 
o que sai. Nomes in pectori de 
Agra estão sendo ignorados 
pelo Cartaxo.  

Não é dos melhores o quadro de 
saúde do cantor Dominguinhos, 
internado ontem no na UTI do 
Hospital Santa Joana, em Recife. 
Com infecção pulmonar e arritmia 
cardíaca. O artista vinha com um 
visual abatido, em razão de se-
quelas de um câncer de pulmão. 

O mundo pode até acabar 
hoje,  mas essas constan-
tes confraternizações de 
f im de ano,  com as mes-
mas pessoas,  somente 
trocando de lugar  e  patro-
cínio,  parecem interminá-
veis.

Para não dizer que Reforma Agrária não dá certo. Famílias do assen-
tamento Oiteiro de Miranda, no município de Lucena, comemoraram 
o encerramento do segundo projeto do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) do Governo Federal com festa e almoço coletivo. As 
44 famílias conseguiram captar, durante o ano, R$ 180 mil. 

O  s e n a d o r  Vi t a l  F i l h o ( P M D B ) 
d e ve  e s t a r  re f l e t i n d o  q u e ,  à s 
ve ze s ,  a  s u p e re x p o s i ç ã o  t r a z 
s e u s  r i s co s  n a  e s te i r a .  O  f i a s-
co  d a  C P I  d o   C a c h o e i r a ,  m ot i vo 
d e  d e b o c h e  n a c i o n a l  e  q u e  e l e 
p re s i d i u ,  é  u m a  p ro v a  i n co n -
te s te . 

PASSO A PASSO

MELINDRES

MUITA REZASAIDEIRA

LUCRO NO CAMPO

SEM DIREÇÃO

Uma avaliação internacional 
indica que o Brasil é um dos 
países mais perigosos para 
o exercício do Jornalismo. 
Somente este ano 11 pro-
fissionais de Imprensa fo-
ram assassinados no país. 
Para mensurar isso, basta 
dizer que em assassinatos 
no Afeganistão, Iraque ou 
Gaza, o número de vítimas 
chega a oito.
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Significa tão vultoso investimento mais empregos melhorando a renda 
de muitas famílias, mais negócios para os pequenos empreendedores”.



Ulisses Capozzoli
Doutor em Ciências pela USP

Fim do mundo 
oje, 21-12-2012, é a data marcada para o fim do mundo, segundo alguns 
intérpretes do calendário Maia. Porém, se você está lendo essa entrevista, 
é sinal de que o planeta e a humanidade ainda não deram o último suspiro 
(daqui para meia-noite muita coisa pode acontecer, não é verdade?). Mas será 
que existe mesmo essa possibilidade? Segundo o doutor em Ciências pela 
USP e editor-chefe da revista Scientific American Brasil, Ulisses Capozzoli, 
é possível que isso aconteça, mas não com uma data marcada. “De fato, há 
riscos reais para o fim da civilização. Um deles pode ser de curtíssimo prazo, 
representado pelo impacto de um cometa ou de um asteroide. A Terra já 
passou por várias extinções em massa produzida pelo choque desses astros 
(a Lua está cheia de cicatrizes desses choques no passado, quando eles eram 
frequentes). 
Além disso, o Sol está em um de seus picos de explosão máxima (que ocorre, 
em média, a cada 11 anos). Ou seja, um cenário perfeito para regressões a um 
passado de ignorância, misticismo e terror. 
Portanto, o que está por trás do fim do mundo é a sobrevivência de uma 
mentalidade pré-científica, ou seja, a ciência ainda não chegou ao alcance 
das pessoas de maneira geral. Esse tipo de coisa era muito comum na Idade 
Média, época da chamada ciência mágica. Os padres da Igreja Católica faziam 
previsões horrorosas a cada vez que um cometa aparecia no céu. Badalavam 
os sinos das igrejas e espalhavam que o mundo iria acabar. Os ricos, com o 
peso de consciência pela maneira como acumularam seus bens, corriam atrás 
dos padres para fazer doações e evitar que fossem arder no inferno por toda 
a eternidade. Os padres, mesmo argumentando que o mundo estava para 
acabar, aceitavam as doações de braços abertos e as coisas se ‘resolviam’.
Além disso, há um descontentamento com a tecnologia e a queda da qualidade de 
vida (crise, violência, falta de perspectiva materialista) o que faz com que se corra 
atrás de soluções mágicas, neste caso o tal ‘Calendário Maia’. Tudo mistificação 
estimulada pela cultura de massa, sensacionalista e sequiosa de dinheiro”.
Na entrevista a seguir, Ulisses Capozzoli fala mais sobre o assunto. 

De onde surgiu essa ideia 
que o mundo iria acabar nesta 
data?

A ideia básica surgiu de um 
calendário maia interpretado de 
forma indevida e que levou al-
guns oportunistas a divulgar a 
ideia de que o 21 de dezembro 
marcaria o fim do mundo. Mas 
coisas desse tipo já ocorreram 
muitas vezes, portanto essa é 
apenas uma repetição.

 
Já tivemos outras previ-

sões dessas, o que isso revela 
sobre a sociedade?

Esse tipo de interpretação é 
o que se pode chamar de reali-
dade mágica, um comportamen-
to típico da era pré-científica, 
quando acontecimentos eram 
interpretados arbitrariamente, 
sem qualquer relação com a ob-
servação de fenômenos naturais. 
Representa, hoje, uma impotên-
cia da ciência em sensibilizar 
a sociedade humana para uma 
perspectiva de racionalidade na 
interpretação dos fenômenos na-
turais. 

Na idade Média, antes de 
1686 (quando isaac Newton pu-
blicou sua lei da gravitação uni-
versal) toda vez que aparecia um 
cometa no céu os padres anun-
ciavam o fim do mundo e bada-
lavam os sinos das igrejas para 
advertir os fiéis. Os ricos, com a 
consciência pesada pela forma 
como ajuntaram seu patrimô-
nio, corriam para fazer doações 
e assim livrar-se das chamas do 
inferno. O mundo ia acabar (na 
interpretação da igreja) mas, os 

religiosos aceitavam as doações 
com satisfação. Essa não é uma 
interpretação pessoal minha, 
mas parte da história da ciência, 
particularmente da história da 
astronomia na idade Média.

O que a ciência diz a respei-
to disso?

Sobre o fim do mundo? O 
mundo (a Terra, para ser mais 
específico) um dia será destruída 
pela evolução do Sol. Mas isso só 
deve ocorrer em alguns bilhões 
de anos. O Sol deve evoluir para a 
forma de uma gigante vermelha e, 
nesse caso, vai expandir e chegar, 
talvez, até a órbita de Vênus. Com 
isso a Terra será calcinada, ou 
seja, a atmosfera e os oceanos vão 
evaporar. Quando o Sol tiver uma 
explosão final, depois disso, sob a 
forma de uma estrela anã-branca, 
será apenas um pequeno ponto 
brilhante no interior de uma nu-
vem de gás conhecida como ne-
bulosa planetária. 

Mas isso, como dito antes, 
ocorrerá em bilhões de anos no 
futuro e, nessa época, a humani-
dade, há muitíssimo tempo, terá 
se mudado para a órbita de ou-
tras estrelas e se espalhado pela 
Galáxia. Ou também terá sido 
extinta. As coisas todas têm co-
meço, meio e fim e isso pode ser 
válido também para o universo. 
Ainda que, no caso do universo, 
possa ocorrer uma explosão cria-
dora (Big Bang) seguida de uma 
expansão (o que está ocorrendo 
agora) e uma contração que no-
vamente poderia resultar numa 
explosão. Essa é uma cosmologia 

Veja o filme 
2012, por 
exemplo, um 
lixo completo 
e absurdo. 
Explora essa 
ideia do fim

 H

considerada pelos cosmólogos 
neste momento, entre várias ou-
tras alternativas.

O que esse tipo de boato 
pode provocar na sociedade?

Seguramente boatos como 
esses provocam ansiedade e, em 
ocasiões anteriores, suicídios, 
coisa que pode voltar a ocorrer 
agora. Mas essas interpretações 
já nascem de uma incompreen-
são sobre a realidade, por isso se 
trata de uma impotência da ciên-
cia para sensibilizar a sociedade 
humana num relato sobre o que 
é o universo, como são suas luas, 
quando surgiu a vida, quando os 
humanos apareceram e qual nos-
so destino provável no universo. 
A incompreensão de todo esse 
processo (entre eles o desenvolvi-
mento da ciência e da tecnologia) 
é que leva a essas soluções mági-
cas do seguinte tipo: “As coisas es-

tão muito confusas, então é hora 
de Deus dar um jeito nisso. Aca-
bar com tudo e recomeçar tudo 
outra vez”. Essa ideia de recome-
ço de tudo está ligada a uma ideia 
muito primitiva, relatada pela 
mitologia, sobre uma pretensa 
época de ouro da humanidade, ou 
seja, uma época em que reinava a 
felicidade absoluta, na inocência 
dos humanos que o conhecimento 
(a maçã do conhecimento, no re-
lato bíblico) pôs tudo a perder.

 O que está por trás do fim 
do mundo?

O que está por trás da ideia do 
fim do mundo é tanto uma margi-
nalização de parcelas significati-
vas da humanidade em relação ao 
conhecimento científico. Mas essa 
marginalização, ou seja, essa igno-
rância também é explorada de for-
ma desumana por parte da indús-
tria cultural com fins exclusivos 
de ganhar dinheiro. Veja o filme 
2012, por exemplo, um lixo com-
pleto e absurdo. Explora essa ideia 
do fim do mundo com um relato 
desonesto, equivocado, sensacio-
nalista e por isso mesmo indevido. 
Mas muita gente foi aos cinemas e 
com isso rendeu lucros aos esper-
talhões. As pessoas que estão com 
medo  do fim do mundo vão mor-
rer é de vergonha de ter acreditado 
numa coisa tão absurda.

 Por que as pessoas acre-
ditam nessas previsões pessi-
mistas?

A crise econômica, política e 
ambiental porque passa a socie-

dade humana leva as pessoas a 
acreditar em relatos fantásticos. 
A razão principal para explicar 
essa situação, no entanto, é a ig-
norância, motivada pela impossi-
bilidade de parcelas enormes da 
sociedade humana ter acesso aos 
meios de boa cultura, ou seja, ter 
acesso a livros de boa qualidade, 
frequentar escolas onde possam 
ter boa formação. De outro lado, 
a indústria cultural despojada de 
princípios e de ética profissional, 
criam quadros sensacionalistas 
para explorar os já miseráveis.

 
Há uma real possibilidade do 

mundo acabar?
Agora, baseado no calendá-

rio maia, nenhuma possibilida-
de. A Terra pode se chocar com 
um asteroide, ou cometa, por 
exemplo, e isso produziria um 
desastre mundial. Mas essas coi-
sas não acontecem da noite para 
o dia. Por isso mesmo, talvez 
pastores, padres e outros sen-
sacionalistas religiosos, sempre 
prontos para explorar a ignorân-
cia das pessoas, podem tirar o ca-
valo da chuva. As pessoas devem 
aproveitar para observar um 
belo dia nascer ou se pôr. Obser-
var a beleza do céu estrelado, a 
magia das chuvas que alimentam 
o solo com a água fundamental 
para a vida. As pessoas não de-
vem levar em conta esses boatos 
sem sentido. Devem aproveitar 
cada momento e viver a vida em 
paz, e não procurar problemas 
que sequer existem, para preo-
cupações que não fazem sentido.
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EXCLUSIVO

Neide Donato
neidedonato@gmail.com

é previsto desde a idade média



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 21 de dezembro de 2012

Em cima da hora

Celulares,  drogas e armas artesanais
APREENDIDOS EM PRESÍDIOS

Trabalho foi realizado pela 
Seap e Polícia Militar em 
um período de 24 horas 

Num período de 24 ho-
ras, a Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap) apreendeu 11 
celulares e 36 espetos, entre 
outros objetos ilícitos, em 
operações nos presídios em 
três cidades: uma da região 
metropolitana da capital, ou-
tra no Brejo e uma no Sertão. 
Ontem, com apoio da Polícia 
Militar, a Seap efetuou no 
Presídio Vicente Claudino, 
em Guarabira, os agentes pe-
nitenciários apreenderam 30 
espetos, 5 facas artesanais e 
5 celulares.

Em Santa Rita, na quar-
ta-feira (19), as ações foram 
dirigidas pelos próprios 
agentes penitenciários de 
plantão sob o comando da 
diretora Edna Veloso. Numa 
das celas foram apreendidos  
5 celulares, 2 fones de ouvido 
e 6 trouxinhas de maconha. 
Uma sindicância será aberta 

para apurar a responsabili-
dade disciplinar dos presos 
quanto a posse dos objetos 
ilícitos.

Em Patos, na tarde de 
quarta-feira , as ações foram 
viabilizadas pelos agentes 
penitenciários e equipe do 
Grupo Penitenciário de Ope-
rações Especiais (Gpoe), 
com apoio da Polícia Militar. 
Durante a varredura numa 
das celas  foram encontra-
dos 6 espetos, 1 faca artesa-
nal,  6 chips e 1 celular. Como 
a ação tem relação com uma 
agressão a outro apenado, 
dois envolvidos identifica-
dos foram conduzidos à De-
legacia de Patos, onde foram 
autuados em flagrante por 
Lesão Corporal.

De acordo com o geren-
te do Sistema Penitenciário, 
tenente coronel Arnaldo So-
brinho, as ações tem seguido 
um cronograma determina-
do pelo secretário Washing-
ton França, para assegurar 
a manutenção do clima de 
tranquilidade  nas unidades 
prisionais. Ele falou que na 

terça-feira (18), uma opera-
ção semelhante resultou na 
apreensão de cerca de 1kg 
de maconha prensada, 100g 
de cocaína e ainda dois ce-
lulares que teriam sido en-
tregues por um mototaxista, 
que deixou a encomenda na 
portaria da unidade prisio-
nal um dia antes. 

Detenção 
O agente está detido e vai 

responder por quatro crimes, 
entre eles, o de associação ao 
tráfico. O secretário Washing-
ton França lamentou a situa-
ção, mas destacou a impor-
tância do trabalho realizado 
pelos agentes ao identificar 
a atividade ilícita. “A secreta-
ria não está de olhos fecha-
dos para incidentes deste 
tipo. O agente vai responder 
um inquérito administrativo 
para que responsabilidades 
sejam apuradas. A Seap não 
compactua com servidores 
corruptos e o trabalho da di-
reção da unidade e do Gpoe 
deve ser enaltecido”, revelou 
o secretário.

O Hemocentro da Paraíba está 
conclamando a população para doar 
sangue neste final de ano. Segundo a 
chefe do Núcleo de Ações Estratégi-
cas, Divane Cabral, a preocupação da 
unidade de saúde é manter o estoque 
regular para atender a demanda que 
costuma aumentar nessa época do ano.

De acordo com ela, nos meses de 
dezembro e janeiro, devido às festas de 
final de ano e as férias escolares, mui-
tas pessoas viajam e esquecem de doar 
sangue. Em contrapartida, aumenta a 
demanda por causa do número de aci-
dentes registrados nesse período.

A diretora geral, Sandra Sobreira, 
afirmou que o Hemocentro vai funcio-
nar normalmente neste final de ano. 
As únicas exceções são os dias 24 e 31, 
quando o expediente será das 7h ao 
meio dia. “Portanto, estamos fazendo 
um apelo às pessoas para que compa-
reçam ao Hemocentro e façam a sua 
doação de sangue para que possamos 
atender, de forma tranquila, a toda a 
demanda dos hospitais”, enfatizou.

Para reforçar ainda mais as doa-
ções, o Hemocentro continua com a 

campanha “Doar Sangue é Fazer o Bem 
Sem Olhar a Quem”, lançada no dia 25 
de novembro durante a semana em 
alusão ao Dia Nacional do Doador de 
Sangue. Outra ação é a realização das 
coletas externas que acontecem duran-
te todo o mês de dezembro. Ao todo 
foram 11coletas e as últimas três acon-
tecerão no dia 22, na Paróquia do Bair-
ro José Américo, em João Pesoa (até o 
meio dia); dia 26, no Hospital Napoleão 
Laureano e dia 29, na Igreja dos Mór-
mons, no Bairro  João Paulo II. 

A Rede Hemocentro da Paraíba é 
responsável por atender 40 hospitais, 
cobrindo 100% dos leitos do Sistema 
Único de Saúde e mais os leitos de pla-
nos de saúde cadastrados. Para tanto, 
é composta por uma rede de dez he-
monúcleos distribuídos nos municípios 
de Guarabira, Picuí, Monteiro, Princesa 
Isabel, Patos, Piancó, Itaporanga, Caja-
zeiras, Sousa e Catolé do Rocha, além 
de um regional em Campina Grande.  
A Hemorrede recebe em média sete 
mil doações de sangue por mês, o que 
é suficiente para atender a demanda 
dos hospitais públicos e privados.

Hemocentro faz campanha 
para atrair mais doadores

fIM DE ANO

FOTO: Kleide Teixeira/Secom-PB

Para reforçar as doações, continua a campanha “Doar Sangue é Fazer o Bem Sem Olhar a Quem”

A Companhia Paraiba-
na de Gás (PBGás) deverá 
iniciar em 2013 um progra-
ma de parcerias com todas 
as empresas que trabalham 
com serviços de redes sub-
terrâneas. O objetivo é preve-
nir acidentes provocados por 
interferências de terceiros, 
com a finalidade de evitar 
impactos ou suspensões em 
serviços de utilidade pública 
durante a execução de obras.

O primeiro encontro 
aconteceu neste mês de de-
zembro, na sede da compa-
nhia, entre a sua diretoria e 
executivos da OI, empresa de 
telecomunicações responsá-
vel pela instalação de redes 
e equipamentos em vias pú-
blicas e rodovias da Paraíba. 
A visita teve a intenção de 
integrar as ações das duas 
empresas no sentido de pre-
venirem acidentes em suas 

respectivas estruturas.
Tanto a OI como a PBGás 

são empresas que estão em 
constante processo de am-
pliação dos seus serviços no 
Estado, segundo observou o 
diretor técnico comercial da 
companhia de gás natural, 
Germano Sampaio de Lu-
cena. “Naturalmente, como 
empresas que vêm crescen-
do, elas estão sempre reali-
zando a instalação de novas 
redes em locais que às vezes 
coincidem, daí a necessida-
de de uma harmonia para 
evitar impactos nos serviços 
de telefonia e, também, na 
distribuição de gás natural”, 
explicou.

Ele esclareceu que esse 
encontro foi o primeiro de 
uma série de convites que a 
PBGás fará para empresas 
que prestam outros serviços, 
a exemplo de água e energia 

elétrica. “Toda empresa que 
possui rede interna no Esta-
do, e que fizer intervenções 
a qualquer momento, estará 
em perfeita sintonia conosco 
a partir desse programa”, co-
mentou.

O PAIT, como é chama-
do o Programa de Prevenção 
de Acidentes por Interferên-
cia de Terceiros, é o projeto 
que está sendo estruturado 
para envolver não apenas a 
parceria das empresas, mas 
também as prefeituras e as 
próprias comunidades. “O 
programa é amplo. Em médio 
prazo, vamos ter os mapas ur-
banos com a rede da PBGás, 
que estarão disponibilizados 
para todas as empresas, a 
Prefeitura e também as co-
munidades que conhecerão 
todas as áreas de risco antes 
de realizarem trabalhos de 
escavação”, finalizou.

PBGás celebra parceria com 
a OI para prevenir acidentes

EM REDES
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As Aventuras de Pi, filme 
de Ang Lee, estreia hoje 
nos cinemas
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Concerto de Natal da UFPB terá apresentação 
de cinco grupos na Sala Radegundis Feitosa

Guitarrista Zé Filho 
se apresenta hoje em 
João Pessoa

AETC-JP premia os 
melhores do ano na 
imprensa paraibana
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MÚSICA TALENTO

Os departamentos de 
Música e Educação Mu-
sical da Universidade 
federal vão apresentar 
hoje à noite o primeiro 
Concerto de Natal da 
instituição, às 19h30, 
na nova sala para con-

certos Radegundis feitosa. Os grupos 
Iamaká de música medieval e renascentis-
ta, o Coro Villa-Lobos e o Sonantis, o Grupo 
de Metais e uma Orquestra de Câmara 
criada exclusivamente para o evento vão 
apresentar desde músicas sacras, como 
os salmos 23 e 150, até peças tradicionais.

A apresentação será especial por 
diversos motivos. A começar por ser a 
primeira vez que executarão um concer-
to tão grande para homenagear o natal. 
Depois, por simbolizar um momento es-
plendoroso do Departamento de Músico, 
que reúne hoje um elogiado corpo de 
docentes e discentes e que está prestes 
a ter uma das melhores estruturas físicas 
entre as universidades do país.

FOTO: Divulgação

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

Celebração musical

E, por fim, pela união dos que fazem 
os departamentos, que se propuseram a 
fazer um espetáculo grandioso, em que 
irão formar até parcerias. Por exemplo, 
integrantes dos Coros vão tocar junto 
com a orquestra de câmara, formada 
por diversos músicos que se propuse-
ram a mostrar ao público o que a UFPB 
tem de melhor.

Os responsáveis por comandar o 
Concerto de Natal são os regentes Car-
los Anísio e Eli-Eri Moura. A empolga-
ção com a apresentação é tanta, devido 
à dimensão e à beleza que entregam ao 
evento, que Eli-Eri disse que a expec-
tativa é de manter a apresentação no 
calendário.

“Nesse formato que vamos apre-
sentar nesta sexta-feira, será nosso 
primeiro Concerto de Natal. O diretor 
do Centro de Comunicação, Turismo 
e Artes, David fernandes, sugeriu que 
fizéssemos e todo o pessoal se juntou 
para fazê-lo. Vamos ver se a gente cria a 
tradição de, no último dia de aula antes 
do natal, fazermos um concerto que 
nem esse”, disse Eli-Eri Moura.

“E sem querer ser pretensioso, 

temos um dos melhores recursos hu-
manos do país. Temos todos os instru-
mentos, exportamos alunos e professo-
res, recebemos como alunos diversos 
professores. E vamos ter um grande 
complexo, de excelência. Nada mais 
natural do que intensificar a presença 
na comunidade. Na próxima temporada, 
teremos grandes projetos”, completou.

Os grupos se apresentarão separa-
damente e em parcerias. O espetáculo 
começa pelo grupo especializado em 
música Renascentista, o Iamaká. É for-
mado por três cantores, quatro flautis-
tas, um violonista e um percussionista. 
Eles vêm desenvolvendo um importan-
te trabalho de resgate do repertório de 
música medieval e renascentista em 
João Pessoa. Um dos integrantes é o pró-
prio Eli-Eri Moura, que toca flauta-doce.

“O grupo estreou no dia da música 
do ano passado, no dia 22 de novem-
bro. Passamos o primeiro semestre 
ensaiando e estreamos em junho. 
fizemos grandes apresentações de lá 
para cá. Para esse espetáculo, estamos 
resgatando músicas renascentistas 
sobre o natal”, disse Eli-Eri Moura.

Em seguida, o Coro Villa-Lobos. 
É um dos mais tradicionais de nossa 
cidade. Sob a batuta do maestro Carlos 
Anísio, tem atuado ao lado de várias 
orquestras, com a Sinfônica da Paraíba, 
apresentando um repertório tradicio-
nal e especializado.

Já o Coro Sonantis é ligado ao Labo-
ratório de Composição Musical da UFPB 
(Compomus). Sob a regência de Eli-Eri 
Moura, tem apresentado diversos pro-
jetos de sucesso, como o ‘Requiem para 
um Trombone’, ‘Cantata Bruta’ e o ‘Eu, 
Augusto’. “Esse espetáculo para o ‘Eu, 
Augusto’, foi muito grande. Deu o que 
falar. Os músicos tocaram em meio à 
plateia”, lembrou.

Já o grupo de Metais juntará alunos 
e professores do Departamento de Mú-
sica da UFPB, sob a coordenação do pro-
fessor Sandoval Moreno. E a orquestra 
de Câmara contará com 40 músicos. Os 
ensaios do coro começaram há cerca de 
duas semanas e, nesta última, começa-
ram as dos 40 músicos que executarão 
diversas obras, entre elas o ‘Noite feliz’, 
com a participação de todos que subi-
rão ao palco nesta noite.

O Iamaká vai mostrar a música 
medieval e renascentista no 

concerto que terá participação 
de outros grupos
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Vivências

A onda de violência que atinge várias regiões no 
mundo, inclusive o Brasil, atemoriza cada vez mais 
as populações. O massacre que ocorreu na última 
sexta-feira, 14/12, em uma escola de Newtown, no 
Estado de Connecticut/EUA, deixou-nos conster-
nados. Após matar a mãe em casa, um jovem de 20 
anos invadiu o local e assassinou 26 pessoas. Entre 
elas, 20 crianças. Em seguida, suicidou-se. Fervoro-
samente, oramos a Deus, pedindo conforto espiritual 
às famílias das vítimas na superação de tamanho 
drama.

 Buscam-se respostas que esclareçam por que 
chegamos a tal ponto de desatino. Se fizermos aná-
lise mais aprofundada das causas que levam a essa 
brutalidade, à fome e a tantos outros infortúnios, 
notaremos tratar-se principalmente da própria ins-
tabilidade emocional da criatura.

Pari passu com as políticas públicas de seguran-
ça, do acesso à educação de qualidade para todos e 
programas que trabalhem na erradicação da mi-
séria, é imprescindível zelar pelas Almas. Cuida do 
Espírito, reforma o ser humano. E tudo se transfor-
mará para melhor.

Robbie Parker, pai de uma das vítimas, Emi-
lie, menininha de 6 anos, no trágico episódio no 
colégio norte-americano, ao dirigir-se à mídia, 
corajosamente demonstrou o exemplo que nos 
deve nortear. Emocionadíssimo, encontrou forças 
para oferecer apoio a todas as famílias afetadas 
pelo massacre, incluída a do atirador: “Ao seguir-
mos em frente a partir do que aconteceu aqui, o 
que aconteceu com tanta gente, que isso não seja 
algo que nos defina, mas que nos inspire a ser me-
lhores, que tenhamos mais compaixão e sejamos 
mais humildes”.

Apesar do momento atribulado pelo qual pas-
samos, é preciso não perder a fé, como acima de-
monstrado, e batalhar pela vitória do Bem. Aos que, 
porventura, não consigam ainda compartilhar dessa 
crença, dedico reflexão de minha autoria, constante 

do livro “Cartilha de Reeducação Espiritual”: Pou-
co a pouco, a organização egoísta da sociedade foi 
abalando o acervo de tradições reunido por todos 
os que lutaram e sofreram na construção dos povos. 
Tudo isso vem sendo sacudido, e a muitos pode pa-
recer que entramos em indesviável rota de colisão e 
que a Humanidade inteira se desfará definitivamen-
te em destroços. Mas tal não se dará, por pior que as 
coisas se mostrem. O que irá colidir e destruir-se é a 
civilização da maldade. (...) E como escreveu Pedro 
Apóstolo, em sua Segunda Epístola, 3:13: “Espera-
mos novos céus e novas terras, nos quais habita a 
Justiça”.

Oração
Convido os amigos leitores e leitoras para, 

juntos, entoarmos uma tocante prece de Fran-
cisco de Assis (1181-1226), patrono da Legião 
da Boa Vontade. Ele amava muito as criancinhas. 
Versão de Alziro Zarur (1914-1979):

“Senhor, fazei de mim um instrumento da 
Vossa Paz;/ Onde haja ódio, consenti que eu 
semeie Amor;/ Perdão, onde haja injúria;/ Fé, 
onde haja dúvida;/ Verdade, onde haja mentira;/ 
Esperança, onde haja desespero;/ Luz, onde haja 
treva;/ União, onde haja discórdia;/Alegria, onde 
haja tristeza. 

“Ó Divino Mestre!/ Permiti que eu não procu-
re/ Tanto ser consolado quanto consolar;/ Com-
preendido quanto compreender;/ Amado quanto 
amar./ Porque é dando que recebemos;/ Perdoando 
é que somos perdoados;/ E morrendo é que nas-
cemos para a Vida Eterna”.

Em tempo: quanto ao “fim do mundo”, segun-
do o Calendário Maia, em 21 de dezembro cor-
rente, podemos dormir em paz, porque o nosso 
esforçado planeta vai continuar. Aliás, quem 
pode acabar com ele somos nós mesmos (Isaías, 
24:5 e 6).

Teria o mundo começado por 
uma briga? Tudo leva a crer que 
sim. Algumas correntes da tese de 
criação do mundo chegam a acredi-
tar nessa briga.

Eu acredito que o início foi 
gerado por um Deus criador de tudo 
que existe neste mundo, e que não 
tem fim.

Acredito nesse 
Deus todo poderoso, 
e que ninguém tem 
mais poder do que 
ele. Ele cria, ordena, 
extingue, castiga e 
faz o bem a todos 
indistintamente.

No entanto, 
não acredito nessa 
figura chamada 
diabo, que aparece 
com muitos outros 
apelidos.

Para acreditar 
no diabo é preciso 
crer que o mundo nasceu com uma 
briga entre Deus e esse elemento 
desprezível, que aos olhos de alguns 
religiosos tem tantos poderes nesse 
conjunto mundial.

E para crer nessa divisão en-
tre o Mestre dos Mestres e o de-
mônio, tenho que aceitar a ideia 
de que o “cão” é muito poderoso. 
Isso não existe. Somente o Cris-
to Jesus criou e administra tudo 

que existe nos mundos.
E se existe esse binômio divisor 

dos poderes, o mundo teve início 
por uma briga entre os dois. E na 
atualidade, a força do mal já está 
vencendo a batalha, pois o corpo 
mundial está “pegando fogo”, atra-
vés das drogas, guerras e a violência 

de um modo geral. E 
quem pode negar que o 
chamado bem está sen-
do estrangulado pelo 
mal, e abandonado pe-
las forças da paz?

É uma guerra cons-
tante em toda parte. 
Matar o ser humano na 
atualidade é uma tarefa 
fácil. A impunidade é a 
proteção aos aliados do 
mal.

E a guerra avança 
com força. Os grupos 
estão bem divididos. E 
essa divisão automática 

vem dos tempos iniciais. Quem a 
criou? Vejamos como tudo funciona 
para os dois lados, o do bem e o do 
mal. Existe o bem combatido pelo 
mal: o fogo e a chuva, um sendo 
derrotado pelo outro. O homem e 
a mulher, a divisão inigualável. O 
preto e o branco. O bonito e o feio. 
O céu e o inferno. O rico e o pobre. 
A vida e a morte. A luz e as trevas. O 
dia e a noite.

E tudo isso prova que o nasci-
mento geral já veio como forma de 
briga, pois entre os dois sempre exis-
tiu a disputa, obrigatoriamente.

Vejamos mais alguma coisa 
com cheiro de disputa, desde a 
criação, já que todo tema é dividido 
entre o bem e o mal. E as forças do 
mal estão se agigantando. Os deuses 
do bem estão perdendo a força! As 
forças do diabo estão sendo muito 
divulgadas e protegidas, e isso é de 
péssima qualidade. A todo mo-
mento que os defensores do bem 
divulgam a força do inimigo, estão 
elevando o seu cacife, e a capacida-
de criadora para nos atacar cada vez 
mais.

 As pregações deveriam ficar 
somente em torno do Deus do bem, 
ignorando completamente esse 
inimigo da ilusão que é divulgado 
abertamente por cristãos, com 
especialidade, que se ocupam até 
demais em divulgar os nomes vários 
dessa força inimiga de Deus.

 Prefiro afirmar que o Deus 
verdadeiro tem poderes totais. Não 
pode ter um adversário com força 
igual, pois ele criou tudo sozinho, 
por isso não admitia disputa.

E se disputa existe, fica prova-
do que tudo isso foi criado com uma 
briga. Por isso não pode haver paz 
nunca neste mundo, que parece não 
ter dono.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Terra da 
libertação

José
NunesNão perder a fé

Mistérios e segredos do mundo

E tudo isso
prova que o 
nascimento geral 
já veio como 
forma de briga, 
pois entre os 
dois sempre 
existiu a disputa, 
obrigatoriamente
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Artigo

Depois de uma viagem de cinco dias 
pelos confins de Monteiro, acompanham-me 
imagens da paisagem. Região, como outras, 
a pedir clemência. Lugar onde mora um 
povo que se agarra a um tico de esperança 
enquanto aguarda que o Sol inclemente se 
distancie.

Quando a noite chega, espera-se que 
demore o amanhecer porque o Sol abrasador 
desponta na colina esturrica, onde há resto 
de vegetação. Nas serras o que existe são gra-
vetos e sussurros de animais lamentando a 
falta de chuva.

Enquanto o carro corta a estrada, deixan-
do uma cauda de poeira, escuta-se a música 
dos seixos ao contato com os pneus, brusca-
mente interrompendo o silêncio. Arregalo os 
olhos para ver o aspecto da terra onde quase 
nada existe.

Mas nem tudo neste lugar desolado as-
susta. Nem é triste. Torna-se beleza porque 
amamos nossa terra e nela nos criamos. Nela 
vivemos e nela haveremos de morrer.

 Saí dos livros e das conversas para a 
constatação da vida neste lugar, misterioso e 
abundante em imagens que tento recriar de 
um enredo sem fim na imaginação.

Para este Cariri esturricado, motivo de 
lamentos de poeta, trouxe meu coração de 
brejeiro para nunca mais daqui me afastar. 
Aprendi a gostar deste lugar como se fosse 
um pedaço de minha Serraria, que também 
perde seu verde quando o Sol depois de de-
vastar o Sertão, por ali passa em direção ao 
Mar.

Mas nem tudo é devastação. O amanhe-
cer se prolonga nas orações e preces daque-
les que nunca perdem a fé. Sabem que tudo 
passa. Em breve o tempo retornará ao seu 
normal. As águas reacendem esperanças.

Como no cântico de lamentação entoado 
na Igreja, enquanto a oração pela libertação 
está no peito dos oprimidos, o Sertão seco do 
Nordeste espera pela chuva. A chuva é a re-
denção. É suspiro de alívio, é nascer de uma 
luz radiante depois de uma longa espera.

No meio deste mundão esturricado é 
visível a vontade de viver dos seres que ali 
habitam. Pessoas que se agarram ao menor 
sinal de vida, e dividem o pouco que pos-
suem entre si.

Presenciei em Prata uma família que so-
brevive com a criação de cabras num espaço 
de 20 por 40 metros, e ainda cedeu lugar 
para o vizinho sem terras criar uma vaca. A 
solidariedade criou raízes onde ainda existe 
probabilidade de sobrevivência. Gente recí-
proca na dependência, vivendo com o pouco 
que têm.

Olhando para aquela família facilmente se 
percebe o raiar de um povo forte, que as intem-
péries da Natureza levam a solidariedade.

Cresci com esse sentimento de partilha. 
Da terra de onde vim, trago o ensinamento 
de que o pouco que se tem pode ser dividido 
com os que menos têm. Gestos aprendidos 
com meus pais.

Vendo os gestos daquele criador de ca-
bras, de mãos calejadas e de olhar radiante, 
lembrei-me de que é preciso espalhar espe-
rança e acreditar nas utopias. O afago do co-
ração ameniza a dor mais pujante. Ninguém 
sobreviverá sozinho. É preciso que todos 
trabalhem pela terra da libertação.



Zé Filho mostra o repertório dos seus 
discos em show gratuito hoje na capital

      Cinema
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Roteiro

O guitarrista Zé Filho se 
apresenta hoje, a partir das 
17h, na loja Qualysom. Na 
apresentação, com entrada 
franca, que faz parte do Pro-
jeto Sexta Cultural, que chega 
à última edição do ano, ele 
vai mostrar um apanhado 
dos seus três CDs: Guitar Per-
formance (1997), Guitar Per-
formance (remasterizado, 
2001) e Q_Out (2007).

Segundo Zé Filho, a 
apresentação consiste em 
uma seleção de músicas dos 
seus três trabalhos já lança-
dos. O guitarrista também 
adiantou que estará venden-
do o seu novo DVD, projeto 
novo e dinâmico. “Atualmen-
te eu estou lançando um 
DVD multimídia e vou estar 
vendendo por lá. Hoje em dia 
as pessoas tem a necessida-
de de algo mais dinâmico, e 
esse trabalho é assim. Aqui 
em João Pessoa ninguém 
nunca tinha feito isso. Tem 
áudio, vídeo, os playbacks 
e as partituras com o preço 
promocional de R$ 10. Todo 
evento que eu faço sempre 
procuro vender mais barato 
pra ser mais acessível”. No fi-
nal da apresentação o músico 
também diz que haverá um 
espaço destinado à uma “Jam 
Session”, onde qualquer um 
pode pegar um instrumento 
e participar.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Hugh Jackman é confirmado no elenco 
de X-Men: Days Of Future Past

Depois de Ian McKellen e Sir Patrick Stewart serem con-
firmados em X-Men: Days Of Future Past pelo próprio Bryan 
Singer, agora é a vez Hugh Jackman, ou melhor, Wolverine. 
Dessa vez, o diretor confirmou a presença do personagem em 
uma postagem no Twitter. Days Of Future Past unirá o elenco 
da primeira trilogia dirigida por Bryan Singer com o de X-Men: 
Primeira Classe. O motivo seria a trama, cuja base é viagem 
no tempo, afinal o novo longa será baseado na série de Chris 
Claremont e John Byrne lançada pela Marvel Comics em 
1981, chamada Dias de um Futuro Esquecido. Famke Janssen 
também pode fazer uma participação como Jean Grey, mas 
nada está certo ainda.

A nova era dos festivais 
independentes

Nas décadas de 60 e 70 os festivais de música eram as maiores 
vitrines para os novos artistas e funcionavam como trampolim que 
alçava músicos desconhecidos a condição de bola da vez da indústria 
fonográfica. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e muitos ou-
tros apareceram pela primeira vez para o grande público depois de 
participarem de alguns desses festivais. Essa época passou, as gran-
des gravadoras entraram em declínio e a produção independente se 
fortaleceu com o surgimento da internet, dos pequenos selos e prin-
cipalmente dos inúmeros festivais que passaram a ser os principais 
difusores da nova música brasileira nos últimos 20 anos.

O Festival Abril Pro Rock, em Recife, foi um dos pioneiros no gê-
nero e virou referência para muitos outros eventos que surgiram na 
sequência. Artistas como Chico Science e Nação Zumbi, O Rappa e Pla-
net Hemp, foram revelados ao Brasil e ao mundo depois de realizarem 
apresentações memoráveis no festival pernambucano. Pouco tempo 
depois surgiu o MADA (Música Alimento da Alma) em Natal e o Rec 
Beat também em Recife, seguindo a mesma linha do Abril Pro Rock, 
mesclando novos artistas com outras bandas conhecidas, atraindo a 
mídia especializada e até “olheiros” de festivais europeus que passa-
ram a garimpar aqui possíveis atrações para os seus eventos. Rapida-
mente inúmeros outros festivais independentes surgiram por todas 
as regiões do país, tornando-se os verdadeiros catalisadores da nova 
música brasileira.

Cuiabá viu nascer o Festival Calango que revelou ao mundo ar-
tistas como o Macaco Bong e Vanguart. Em Uberlândia o Festival Jam-
bolada trouxe à tona o som do Porcas Borboletas. Já o Goiânia Noise, 
na capital de Goiás, virou a referência no seu Estado apresentando o 
som das bandas MQN e Black Drawing Chalks. Em Natal o Festival Do 
Sol foi a primeira vitrine das bandas potiguares Dusolto e Camarones 
Orquestra Guitarrística. Os festivais: PMW, Gig Rock, Casarão, El Mapa 
de Todos, Nova Consciência, Mundo, Se Rasgun, Macondos Circus, Co-
quetel Molotov, Campeonato Mineiro de Surf, Porto Musical entre ou-
tros, engrossaram o caldo desse novo panorama da música brasileira 
e deram origem a Associação Brasileira dos Festivais Independentes 
(Abrafin), sendo a primeira iniciativa a agregar vários festivais com o 
intuito de fortalecer e profissionalizar o circuito, estimulando o sur-
gimento de outros eventos do mesmo naipe. Recentemente a Abrafin 
foi extinta dando lugar a Rede Brasil de Festivais Independentes, que 
já nasceu com mais de 300 festivais de todas as regiões do país. Na 
Paraíba fazem parte da rede o Festival Mundo em João Pessoa, o Cajá 
Rock em Cajazeiras, Encontro da Nova Consciência e Aberto de Surf 
em Campina Grande.

Para além da mídia oficial, que usa os grandes meios de comu-
nicação para promoverem artistas e bandas criadas em laboratórios, 
os festivais independentes são hoje os melhores lugares, tanto para 
os novos artistas mostrarem seu trabalho e se conectarem com um 
universo paralelo que cresce e se fortalece cada vez mais, como para 
o público que tem contato com o melhor da música contemporânea 
brasileira.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

A exposição Multi-
versos, do artista plás-
tico paraibano Carlos 
Djalma, pode ser vista 
até fevereiro de 2013 na 
Estação das Artes. horá-
rios de visitação são de 
terça à sexta-feira, das 
9h às 21h. Nos feriados 
e finais de semana, das 
10h às 21h. A indivi-
dual, que é uma parte 
das comemorações dos 
35 anos de carreira do 
artisa, é composta por 
mais de 40 quadros – 
todos pintados quando 
ele morava na cidade 
de Bolonha, Itália –, que 
contam um pouco da 
sua história. A entrada é 
gratuita. 

Carlos Djalma expõe 
Multiversos na 
Estação das Artes

O terceiro Riddicki, 
que teve início com o 
sucesso de Eclipse Mor-
tal e continuou com 
A Batalha de Riddicki, 
ganhou data de estreia. 
O longa-metragem será 
lançado no formato con-
vencional e Imax no dia 6 
de setembro de 2013.  O 
roteirista e diretor David 
Twohy comanda, e Vin 
Diesel estrela. O longa 
voltará ao clima de ter-
ror de ‘Eclipse Mortal’. O 
diretor David Twohy, que 
dirigiu os dois primeiros 
filmes, também retorna. O 
título do filme seria Dead 
Man Stalking, mas foi al-
terado para Riddicki. 

Terceiro Riddicki vai 
estrear no início de 
setembro de 2013

Mídias em destaque

Drops & notas

Zé Filho diz ter o costu-
me de tocar com playback, 
mas que hoje será com uma 
banda formada por Adriano 
Ismael (baixo), Almir César 
(bateria) e Igor Wendel (te-
clado). O Show terá a duração 
de pouco mais de uma hora, 
porque, nas palavras do mú-
sico: “Show instrumental não 
pode ser muito longo, é muita 
informação de uma vez”.

Sobre o show em si, Zé 
Filho esclarece que o am-
biente de hoje será diferente. 
“O show numa loja é diferen-
te, você fica muito próximo 
das pessoas, não tem aque-

la distância do palco. É uma 
oportunidade de tocar perti-
nho das pessoas, há uma tro-
ca de energia devido a essa 
informalidade do show, e isso 
é muito bom”, explica. 

Diferente do show que 
realizou em agosto, no proje-
to Intervalos Instrumentais, 
do Sesc, lá o show foi com ilu-
minação e palco. “O de hoje a 
gente sempre bate-papo com 
a galera, então também é 
uma boa oportunidade para 
o público de fazer perguntas 
e conversar com a gente. Em 
shows convencionais isso 
não é possível”, conclui.

FOTO: Rafael Passos

Em cartaz

O Impossível 

Ewan MacGregor no filme de Juan Antonio Bayona

Maria, Henry e seus três filhos estão de  
férias na Tailândia. Mas na manhã do dia 
26 de dezembro de 2004, enquanto 
todos relaxam na piscina do hotel, um 
tsunami de proporções devastadoras 
atinge a costa. A família terá de lutar, 
ao lado de dezenas de milhares de 
estranhos, para se manter unida. Diante 
de uma das maiores tragédias de todos 
os tempos, sentimentos irão aflorar e 
dar forças para enfrentar uma situação 
tão adversa.

Foto: Divulgação
O IMPOSSÍVEL (The Impossible, ESP/EUA, 
2011) - Gênero: Drama. Duração: 107 min. 
Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Juan Antonio Bayona, com Naomi Watts, 
Ewan McGregor, Tom Holland. Maria, Henry e 
seus três filhos estão de férias na Tailândia. 
Mas na manhã do dia 26 de dezembro de 
2004, enquanto todos relaxam na piscina 
do hotel após as festividades de Natal, um 
tsunami de proporções devastadoras atinge 
a costa. A família terá de lutar, ao lado de 
dezenas de milhares de estranhos, para se 
manter unida. CinEspaço 1: 14h40, 17h, 
19h20 e 21h40. Manaíra 4: 14h45, 17h15, 
19h45 e 232h15. Tambiá 4: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45.

AS AVENTURAS DE PI (Life of PI, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 129 min. Classifi-
cação: Livre. Dublado e legendado. Direção: 
Ang Lee, com Tobey Maguire, Irrfan Khan, 
Gérard Depardieu, Suraj Sharma. Pi Patel 
é filho do dono de um zoológico em Pondi-
cherry, na Índia. A família decide vender o 
empreendimento e se mudar para o Canadá, 
onde poderiam vender os animais para 
reiniciar a vida. Entretanto, o cargueiro onde 
todos viajam acaba naufragando devido 
a uma terrível tempestade. Pi consegue 
sobreviver em um bote salva-vidas, mas 
precisa dividir o pouco espaço disponível 
com uma zebra, um orangotango, uma hiena 
e um tigre de bengala. CinEspaço 4: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 5: 13h15, 
16h, 18h45 e 21h30. Tambiá 2: 13h40m 
16h, 18h20 e 20h40..

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: 13h30, 17h 
e 20h30. Manaíra 6: 14h, 17h30 e 21h. 
Manaíra 7/3D: 12h45, 18h30 e 22h20. 
Manaíra 8: 19h e 22h30. Tambiá 1: 13h50, 
17h10 e 20h30. Tambiá 6/3D: 14h10, 
17h30 e 20h50.

OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. 

Direção: Andrucha Waddington, com Marcelo 
Adnet, Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes. 
Marco Polo é um sujeito bem-humorado, 
sedutor e manipulador, que sempre tenta 
levar vantagem. Em um de seus golpes, 
ele cruza com Beto um homem tímido e 
inseguro, que acabou de ser rejeitado por 
sua amada Laura, e tem vários problemas 
com a família. Vendo a situação financeira 
privilegiada de Beto, Marco Polo promete 
conversar com Laura, e tentar convencê-la 
a voltar para o colega. Enquanto isso, ele 
tira vantagem do outro. Mas os planos 
mudam quando Marco Polo conhece esta 
mulher. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h 
e 22h. Manaíra 2: 12h30, 14h30, 16h40, 
19h15 e 21h15. Manaíra 7: 23h30. Tambiá 
3: 18h40 e 20h40.

A ORIGEM DOS GUARDIÕES (Rise of the 
Guardians, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 97 min. Classificação: Livre. 

Dublado. Direção: Peter Ramsey. Papai Noel 
e o Coelho da Páscoa reúnem um grupo de 
seres folclóricos, como Jack Frost e a Fada 
do Dente, para combater o Bicho-Papão, 
que tenta fazer com que o mundo viva 
em sombras eternas. Manaíra 7: 16h10. 
Manaíra 8: 12h15, 14h15, e 16h50. Tambiá 
1: 14h40 e 18h40.

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 transfor-
mada 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 bata-
lha. . Manaíra 1: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. 
Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

Cairé Andrade
Especial para A União

Zé Filho faz um apanhado de seu trabalho autoral

Zé Filho começou a to-
car guitarra em 1985. O seu 
primeiro CD foi lançado em 
1997, o segundo em 2001 e 
o terceiro em 2007. Ele tam-
bém tem um DVD lançado 
em 2006, além de outro, que 
não ficou pronto ainda, mas 
que pretende lançar no co-
meço do ano.

O músico afirma ser o 
primeiro músico da família. 
“Quando eu vim morar em 
João Pessoa, eu fui estudar 
na escola de música da UFPB 
e a professora queria que eu 
tocasse algum instrumento 
de orquestra, mas eu queria 
violão. Aí quando eu peguei 
numa guitarra pela primei-
ra vez, aos 14, 15 anos, eu 
pensei ‘é isso mesmo’”, conta. 
Isso tudo aconteceu no meio 
da febre do rock nacional, 
então ele afirma ter sofrido 
influências de bandas como 
Paralamas do Sucesso, Capi-
tal Inicial, Kid Abelha, além 
do rock internacional. “De-
pois conheci os guitarristas 
solo, como Joe Satriani, entre 
outros”, completa.

“Eu não tenho um rótulo 
musical, na verdade sempre 
fui aberto à música univer-
sal, e isso amplia a minha 
linguagem musical”, diz. “Ob-
viamente eu tenho uma veia 
muito roqueira, mas eu sou 
um cara aberto. Para mim 
só tem dois tipos de música: 
a boa e a ruim”, conclui o ar-
tista.
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Premiação

Prêmio AETC de Jornalismo premiou os trabalhos mais 
impactantes da mídia paraibana do ano de 2012

Durante cerimônia na últi-
ma quarta-feira, na casa 
de recepções Maison 
Blu’nelle, o 11º Prêmio 
AETC-JP de Jornalismo - 
Martinho Moreira Franco 
revelou à imprensa pa-
raibana seus escolhidos 

para receberem o prêmio de melhores 
do ano promovido pela instituição de 
transportes. Este ano, o concurso con-
tabilizou o total de 287 trabalhos ins-
critos, tendo a categoria Texto a maior 
concorrência, com 114 inscrições.

Nesta categoria, a matéria O País 
de São Saruê – 40 anos depois, do jor-
nalista Astier Basílio, levou o primeiro 
lugar da categoria Jornalismo Impresso 
- Texto, com matéria publicada no dia 
18 de dezembro de 2011, no jornal Cor-
reio da Paraíba. Na categoria Jornalismo 
Impresso - Internet, a repórter Luciana 
Lopes Rodrigues garantiu ao Sistema 
Correio mais uma primeira colocação 
da noite, com a matéria Água potável 
vira artigo de luxo em Municípios cas-
tigados pela seca, veiculada em 21 de 
novembro, no Portal Correio.

O Radiojornalismo foi encabeçada 
pela matéria Habitantes do Lixo, do 
repórter Herbert Araújo, da Paraíba 
FM, transmitida no dia 26 de setembro. 
A categoria Telejornalismo agraciou 
a jornalista Patrícia Rocha com a pri-
meira colocação pela reportagem Força 
e fé - Crianças com Câncer, do dia 20 
de novembro, levando o prêmio para 
a TV Cabo Branco, da Rede Paraíba de 
Comunicação. 

A premiada nacionalmente O amor 
é o dom maior! Ame..., de Francisco 
França, acrescentou mais um prêmio à 
lista, ganhando o prêmio na categoria 
Jornalismo Impresso - Foto, veiculada 
no dia 24 de fevereiro de 2012. A foto 

FOTOS: Divulgação

Reconhecimento
já havia ganhado o Prêmio Jornalístico 
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 
Humanos, na categoria Fotografia, tam-
bém na primeira colocação. A menção 
honrosa, dada ao melhor trabalho que 
aborde a temática Transporte Urbano, 
foi para Saimon Cavalcanti, com a ma-
téria Saúde no Trânsito, veiculada pela 
TV Correio no dia 20 de novembro.

 Os profissionais que tiveram 
sua matéria premiada com a primei-
ra colocação, em cada uma das cinco 
categorias, levou para casa um troféu 
assinado pelo artista plástico Marcos 
Pinto e um cheque no valor R$ 3 mil. 
Os segundos colocados receberam R$ 
1,5 mil cada e os terceiros R$ 750. Para 
avaliar as centenas de matérias, textos, 
fotos e material jornalístico, uma co-
missão com diversos representantes 
é escolhida a cada ano, com represen-
tantes do Sindicato dos Jornalistas, da 
Academia Paraibana de Imprensa, um 
dos professores do Departamento de 
Comunicação da UFPB e convidados, 
que, neste ano, foram o fotógrafo Arion 
Farias e os jornalistas Nonato Guedes e 
Otinaldo Lourenço.

Estreia hoje, nos cinemas de 
todo o Brasil, o mais novo filme di-
rigido por Ang Lee (de Hulk e O Se-
gredo de Brokeback Mountain), As 
Aventuras de Pi (Life of Pi, EUA, 
2012). Numa fusão de cenas com 
atores reais e tecnologia 3D de pon-
ta, o filme chega às telonas tupi-
niquins exatamente um mês após o 
lançamento americano. O filme, ba-
seado no best-seller de Yann Martel, 
conta a história de conta a história 
de um adolescente indiano e um ti-
gre de bengala lutando para sobrevi-
ver após um naufrágio.

Com doses de fantasia, o filme 
retrata a vida de Pi (Suraj Sharma), 
que, depois de viver uma infância 
conturbada em Pondicherry, na Índia, 
embarca aos 17 anos com sua fa-
mília e os animais do zoológico que 
ela administra para o Canadá, onde 
uma nova vida os aguarda. O que ele 
não contava era com um acidente, 
que afundaria seu navio. Pi consegue 
sobreviver em um barco salva-vidas, 

Novo filme de Ang Lee mostra o relacionamento entre 
um adolescente e um tigre entregues à própria sorte

onde terá que dividir o pouco espaço que 
tem como uma zebra, um orangotango, 
uma hiena e um tigre de bengala chama-
do Richard Parker.

Os vencedores do Prêmio, que homenageou o jornalista Martinho Moreira Franco

André Luiz Maia
Especial para A União 

SERviçO

Confira a lista completa de vencedores:

Jornalismo Impresso - Texto
10 Lugar: O País de São Saruê – 40 anos depois, de Astier Basílio (Correio 
da Paraíba)
20 Lugar: Agrotóxicos contaminam e matam, de Simão Mairins e Tássio 
Ponce de Leon (Jornal Correio da Paraíba)
30 Lugar: Parque do lixão não saiu do papel, de Nathielle Ferreira (Jornal da 
Paraíba)

Telejornalismo
10 Lugar:  Força e fé - Crianças com Câncer, de Patrícia Rocha (Tv Cabo 
Branco)
20 Lugar: Seca na Paraíba, de Jaimaci Andrade (Tv Correio)
30 Lugar: Dinheiro de criança - Drogas, de Richeli Bezerra (Tv Tambaú)

Radiojornalismo
10 Lugar: Habitantes do lixo, de Herbert Araújo (Paraíba FM)
20 Lugar: Famílias prisioneiras, de Larissa Pereira (Rádio CBN)
30 Lugar: Retalhos da seca no Cariri, de Jacquelline Oliveira (Rádio Cidade 

Sumé)

Jornalismo Impresso – Internet
10 Lugar: Água potável vira artigo de luxo em municípios castigados pela 
seca, de Luciana Lopes Rodrigues (Portal Correio)
20 Lugar: Hulk revela que caso de amor com o porto começou quando 
tinha 15 anos, de Phelipe Caldas (Globo Esporte PB)
30 Lugar: Olha o sapateiro, de Raquel de Medeiros Araújo (Nas Entre-
linhas)

Jornalismo Impresso – Foto
10 Lugar: O amor é o dom maior! Ame..., de Francisco França (Jornal da 
Paraíba)
20 Lugar: Um céu pra cachorro, de Rizemberg Felipe (Jornal da Paraíba)
30 Lugar: Desrespeito ao ECA, de Leonardo Silva (Jornal da Paraíba)

Menção Honrosa
Saúde no trânsito, de Saimon Cavalcanti (Tv Correio)

Apesar do tom fantasioso e possuir 
uma bela fotografia, a sensibilidade da 
adaptação é o ponto forte. As temáticas 
principais do filme são a luta pela sobrevi-

vência, demonstrada através da relação 
do homem com o animal, a confiança 
no próximo e a jornada do crescimento 
diante das dificuldades. Segundo a críti-
ca, o diretor taiwanês naturalizado nos 
Estados Unidos conseguiu a complexa 
tarefa de tornar a história em cena tão 
envolvente quanto o livro.

Curiosidade
As Aventuras de Pi ficou conhe-

cido por causa da troca de protago-
nistas entre ele e e O Espetacular 
Homem-Aranha. inicialmente, o ator 
Andrew Garfield teve seu nome pensa-
do para o papel principal deste longa, 
mas Tobey Maguire foi o escolhido. 
Por coincidência, Garfield o substituiu 
no novo filme do Homem-Aranha no 
papel de Peter Parker. Entretanto, em 
setembro deste ano, Ang Lee alegou 
que o papel não estava funcionan-
do com o ator, além de considerá-lo 
conhecido demais para o filme. Daí, a 
participação de Tobey foi reduzida, 
aparecendo como um entrevistador.

O longa-metragem de Ang Lee é baseado na obra homônima de Yann Martel
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Fim do mundo
Mistério: catástrofe ocorrerá a que hora do dia?

Um tsunami, um impacto de 
astro espacial, a inversão dos 
polos magnéticos, a inversão 
no sentido da rotação da Ter-
ra, perturbações gravitacionais, 
uma pandemia ou, por último, 
uma tempestade solar. São es-
sas as teorias que ganharam 
mais adeptos quando o assun-
to é o fim do mundo previsto 
para acontecer hoje, dia 21 de 
dezembro de 2012. Muitas pes-
soas continuam se perguntando 
se algo, de fato, irá acontecer. 
Outras, preferiram não esperar 
e foram se refugiar na cidade de 
Pirenópolis (GO), a 142 km de 
Brasília e 128 km de Goiânia, 
pois, para aqueles que acredi-
tam que o fim seria causado por 
um tsunami, essa seria uma das 
áreas que iriam escapar do fim 
iminente.

As profecias surgiram a 
partir de interpretações de dois 
monumentos maias: a Estela 6 
(uma espécie de totem), do an-
tigo assentamento de Tortugue-
ro (no Estado de Tabasco, no sul 
do México) e a Estela 1 de Cobá, 
em Quintana Roo, também no 
México. Além disso, no calen-
dário maia não existe nenhum 
registro sobre o que viria de-
pois do dia 21. Com isso, surgiu 
a interpretação de que este se-
ria o último dia da humanidade 
e várias teorias que detalham a 
forma como o mundo irá acabar 
começaram a aparecer.

O monumento Estela 6, 
também conhecido como “a Es-
tela do fim de uma Era”, registra 
o nascimento e entronização 
de Apho Bahlam, governador 
da cidade maia no século VII. 
Acontece que o mesmo monu-
mento faz referência também à 
data “baktun 13 4 Ahau 3 Kan-
kin” (traduzida para o calendá-
rio gregoriano, ou seja, o nosso, 
equivale ao dia 21 de dezembro 
de 2012), correspondente ao 
fim de um ciclo de 5126 anos 
registrados na longa contagem 
do calendário maia. Isso, po-
rém, não quer dizer que tudo 
irá acabar, mas sim que um ci-
clo do calendário maia irá. 

Já a Estela 1 de Cobá con-
tém inscrições em todos os 

quatro cantos e conta a história 
dos governantes maias. Nesta 
pedra, há quatro referências 
ao Calendário da Contagem e 
uma delas menciona o dia 21 
de dezembro de 2012. Pelo fato 
do monumento estar bastante 
danificado, é impossível obser-
var quaisquer outros fatos que 
teriam sido inscritos após essa 
data.  A partir dos anos 70, as 
profecias começaram a se tor-
nar populares entre grupos eu-
ropeus e americanos. Para mui-
tos, os maias teriam deixado 
essas marcas para nos alertar 
sobre o que iria acontecer.

Astrônomo desmente
Na verdade, a única pre-

visão que está cientificamen-
te comprovada para este dia é 
que ocorra o próximo solstício 
(quando o Sol está mais próxi-
mo da Terra) no Ocidente. Fora 
isso, nada demais acontecerá. 
Isso não quer dizer, porém, que 
o planeja nunca irá acabar: irá, 
sim, e com certeza. Mas isso só 
para daqui a alguns bilhões de 
anos. É o que afirma o astrô-
nomo do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFPB) Francisco Nobre

“As possibilidades reais de 
que o mundo acabe agora estão 
ligadas ao fato de que um dos 
asteroides do cinturão de Kui-
per se solte ou de que um aste-
roide desvie de sua trajetória e 
colidam com a Terra”, afirma o 
astrônomo. Esse tipo de coisa, 
porém, pode acontecer a qual-
quer momento, e não está liga-
da, de forma alguma, a uma data 
específica, como alguns acredi-
tam. Já poderia ter acontecido a 
qualquer momento assim como 
pode vir a acontecer no dia 23, 
por exemplo. 

Todas essas teorias não pas-
sam de especulações. O mundo 
irá acabar, sim, e realmente tem 
data marcada: mas só para da-
qui a 5 bilhões de anos. “Isso 
irá acontecer naturalmente, 
quando o Sol se transformar em 
uma estrela gigante vermelha e 
devorar os 4 ou 5 planetas ao 
seu redor (entre eles a Terra)”, 
alega. Antes disso, porém, é 
provável que o calor crescente 
já tenha provocado a evapora-
ção dos oceanos e o desapare-
cimento da atmosfera terrestre.

Pai reencontra os cincos 
filhos retirados da família 
no interior da Bahia

Rafaela Gambarra 
rafaelagambarra@hotmail.com

Fala Povo

“Essa história de fim do mundo é tudo invenção. É 
mais uma conversa sem sentido para tirar o foco 
dos problemas do país. Eu estou com 65 anos e 
desde que eu nasci meus pais também falavam 
que o mundo iria acabar, mas nenhuma civilização 
sabe quando. Tá escrito na Bíblia que o mundo vai 
acabar, mas a data ninguém sabe”.

“Eu não acredito nessa previsão maia não. O mundo 
acaba apenas para as pessoas que morrem, e a vida 
continua para os que ficam até chegar o dia da morte 
de cada um, mas não acredito que ele acabe e mate 
todas as pessoas de uma só vez. Acho que tem muita 
gente faturando alto com essa história do fim do 
mundo, e acho tudo isso um grande absurdo”.

“O fim do mundo é um mito inventado pelos maias. 
Acredito que um dia o mundo vai acabar porque a 
Bíblia fala que Jesus vai voltar e salvar os justos, 
mas não existe nenhuma previsão sobre quando 
isso vai acontecer e tenho certeza que a previsão 
Maia não passa de uma ficção e com certeza o 
mundo não vai acabar no dia 21 de dezembro”

“Eu nunca acreditei nessa profecia e tenho cer-
teza que só Deus será capaz de acabar o mundo. 
Essa previsão vem sendo debatida em todos os 
meios de comunicação e em todos os lugares, 
mas tudo isso não passa de uma invenção que 
jamais acontecerá. O fim do mundo, se acontecer, 
será uma decisão de Deus”.

Eu não acredito na profecia Maia. Existe uma 
tendência entre os povos de várias civilizações 
de querer controlar os fluxos de existir, de 
querer viver para sempre, mas apesar de todas 
as objeções e vontades de continuidade, sempre 
existe o momento do fim. Mas não da forma que 
prevê a civilização maia”. 

SebaStião inácio da Silva  - comerciante deiSiane de araújo  - estudante Fabiano de SouSa  - vendedor ambulante lúcia doS SantoS Pereira  - dona de casa ana Paula  - estudante 

Melancolia (2011)
Com direção do dina-

marquês Lars Von Trier, o 
título do filme faz referên-
cia ao nome de um planeta 
que se chocaria com a Terra. 
Antes do mundo acabar, po-
rém, as pessoas começam a 
ter estranhas reações.

2012 (2009) 
Esse foi, mesmo, inspi-

rado na profecia maia. Uma 
produção americana mostra 
a catástrofe que seria caso 
a profecia seja, mesmo, ver-

dade. Em uma das cenas, o 
Cristo Redentor, por exem-
plo, despenca do Corcovado, 
no Rio de Janeiro.

Presságio (2009) 
Com direção de Alex 

Proyas, o filme mostra uma 
gigantesca explosão solar 
depois da qual não sobra 
nada sobre a Terra. Os terrá-
queos que sobrevivem são, 
depois, resgatados por ETs.

Impacto Profundo (1997)  
Um supercometa colide com 

a Terra, causando uma ca-
tástrofe mundial. As gran-
des potências se unem para 
salvar o planeta. Direção de 
Mimi Leder.

Independence Day (1996) 
O planeta Terra é invadido 
por extraterrestres às véspe-
ras do dia da independência.

 Com isso, os sistemas de 
comunicação são afetados e 
as grandes cidades atacadas 
pelos alienígenas e, daí, se 
inicia uma grande batalha 
em vários países.

Apocalipse na tela do cinema

Praia de Jacaré vai 
oferecer festa para os 
últimos momentos

Essa não é a primeira vez que 
surgem profecias em relação à 
data em que o mundo irá acabar. 
No “Bug do milênio”, por exemplo, 
acreditava-se que na virada de 
1999 para 2000, ocorreria o fim do 
mundo, tanto por conta de previ-
sões apolalípticas ligadas a grupos 
religiosas como por conta de uma 
possível pane que afetaria os com-
putadores. 

Um pouco mais recente foi a 
previsão do pastor Harold Cam-
ping, segundo a qual Jesus Cristo 
retornaria à Terra às 18h do dia 
21 de maio de 2011 e os crentes 
seriam levados aos céus. A des-
truição do planeta começaria ali 
e todos os que não acreditassem 
morreriam. 

Quem não acredita nisso tudo 
ou quem acredita e, por isso, quer 
passar suas últimas horas de vida 
celebrando com seus amigos, po-
derá comparecer a uma das inú-
meras festas que estão sendo pro-
movidas em comemoração à data. 
Uma dessas é a festa “The end”, que 
ocorrerá na Praia do Jacaré, com 
48h seguidas de música e mais de 
25 grandes Djs do cenário nacional 
e internacional.

Histórias “para boi dormir”

Segundo previsões da civili-
zação Maia a contagem do quinto 
ciclo da Terra se encerra exata-
mente hoje, no dia 21.12.12, data 
em que o Sol se alinhará ao centro 
da Galáxia e da Terra, causando 
imensos desastres solares como 
erupções vulcânicas, terremotos 
e tsunamis, acabando com o pla-
neta, iniciando assim uma nova 
era chamada “Sexto Ciclo Solar”. 

Para muitos paraibanos, al-
guns dos quais avaliam a situação 
como histórias sem sentido (em 
entrevistas acima), as previsões 
maias são absurdas e não passam 
de uma lenda ou história prá boi 
dormir.

Na França 
Na França, por exemplo, a 

polícia vem preparando um es-
quema especial de segurança 
para impedir a superlotação de 
um pequeno vilarejo na cidade 
de Bugarach que, segundo gru-
pos esotéricos, oferece salvação 
para as pessoas, durante o ‘fim do 
mundo’, previsto para acontecer 
hoje pelos maias.

Muitos sites vinham circu-

lando há vários anos, rumores de 
que o vilarejo, que fica na encosta 
de uma montanha com o mesmo 
nome, seria ‘um estacionamento 
de ovnis (objetos voadores não 
identificados).

Ou seja, um local ‘sagrado’ 
que ofereceria refúgio e salva-
ção para quem quisesse escapar 
de mais um ‘apocalipse’, que vem 
sendo anunciado aos quatro can-
tos da terra e que ocorre  hoje, 21 
de dezembro, quase às vésperas 
de mais um Natal.

Cidade da França, 
segundo os eso-
téricos, oferece 
salvação e polícia 
prepara um es-
quema especial de 
segurança para 
impedir uma super-
lotação no vilarejo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Fotos: Evandro Pereira
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Prazo para pagamento se esgotou ontem
13º Salário

Brasília – As empresas 
tiveram até ontem para pa-
gar a segunda parcela do dé-
cimo terceiro salário. O De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese) calcula 
que cerca de R$ 130 bilhões 
serão injetados na economia 
com os gastos do décimo ter-
ceiro, o que representa cerca 

 
Moagem de cana
deve ser 7,9% maior

arrecadação federal 
tem alta de 0,45%

São Paulo – A quantidade de 
cana-de-açúcar processada pelas 
unidades produtoras do Centro-Sul 
do país deverá atingir 532 milhões 
de toneladas ao final da safra atual 
(em março de 2013), 7,9% maior em 
comparação à safra anterior (493,1 
milhões de toneladas). A safra tem 
início em abril e termina em março do 
ano seguinte. Os dados, divulgados 
ontem, são da União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Unica).

Em setembro, a entidade já 
havia verificado que a disponibilidade 
de cana para moagem iria superar 
as 518,50 milhões de toneladas es-
timadas. Com o clima em novembro 
mais seco que o esperado, foi pos-
sível avançar na colheita, segundo a 
entidade.

No entanto, a Unica ressalta 
que a maior parte das unidades 
produtoras já encerrou as atividades 
e, a partir de agora, a moagem será 
residual e dependerá da intensidade 
das chuvas.

De acordo com a Unica, o au-
mento no volume de cana processada 
deverá repercutir na produção de 
açúcar e de etanol. No caso do açú-
car, a produção esperada para o final 
da safra deverá chegar a 34,05 mil-
hões de toneladas, 8,9% superior à 
safra anterior. Já a produção estimada 
de etanol, até o final da atual safra, é 
21,33 bilhões de litros (3,7% acima da 
safra anterior), sendo 12,48 bilhões de 
etanol hidratado (queda de 4,8%) 
e 8,85 bilhões de litros de anidro, 
crescimento de 18,5%.

Apesar do aumento na 
produção de cana, o faturamento das 
empresas do setor deverá ser menor 
em relação ao da safra 2011/2012. 
Principal Estado produtor, a indústria 
em São Paulo teve faturamento médio 
de R$ 105,90 por tonelada de cana, 
até novembro, queda de 6,72% em 
relação aos R$ 113,53 registrados 
no mesmo período da safra anterior.

No caso do etanol, a receita 
média por tonelada de cana foi R$ 
92,18, no acumulado de abril a 
novembro deste ano, redução de 
10,34% em relação à observada em 
igual período da safra passada (R$ 
102,98). O faturamento com a venda 
de açúcar (até novembro) foi R$ 
118,70 por tonelada de cana, o que 
significou queda de 3,95% na com-
paração com o da safra 2011/2012.

Segundo a Unica, o etanol 
hidratado (usado pelos carros flex) 
continua sendo um dos produtos 
menos atrativos para o setor. Um dos 
motivos é a receita média inferior a 
de outros derivados da cana, como 
etanol anidro e açúcar. De abril a no-
vembro deste ano, a receita média 
com a venda foi apenas R$ 87,95 por 
tonelada de cana.

Brasília - A arrecadação de 
impostos e contribuições federais 
teve alta real de 0,45% em novem-
bro, na comparação com o mesmo 
período de 2011, totalizando em 
termos nominais, R$ 83,707 bilhões. 
No acumulado do ano, até novembro, 
a arrecadação somou, em termos 
nominais, R$ 926,014 bilhões, com 
crescimento real de 0,68%.

De acordo com informações di-
vulgadas pela Receita Federal, influ-
enciaram o resultado de novembro, 
além de fatores macroeconômicos, as 
arrecadações extraordinárias. 

Também tiveram influência as 
desonerações tributárias, usadas 
pelo governo para enfrentar a crise, 
principalmente da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide), incidente sobre os combus-
tíveis, do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre os au-
tomóveis, da folha de salários, e do 
Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) das pessoas físicas.

FOTO: Evandro Pereira

Carolina Gonçalves
Repórter da Agência Brasil

Cerca de R$ 130 bilhões 
serão injetados na eco-
nomia com gastos do 13º

Renata Giraldi 
e Carolina Sarres
Repórteres da Agência Brasil

Milho com preço mais baixo do que os cobrados no mercado minimiza prejuízos dos produtores

de 2,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Na segunda par-
cela do décimo terceiro são 
descontados o Imposto de 
Renda (IR), a contribuição 
para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e o Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

O décimo terceiro é o 
pagamento adicional de um 
doze avos do salário do tra-
balhador, por mês de servi-
ço, ao longo do ano. Assim, 
se uma pessoa trabalhou 
apenas seis meses do ano, 
o décimo terceiro será pro-
porcional a esse período. A 
cada 15 dias trabalhados, o 

mês será considerado inte-
gral para fins de pagamento. 
As horas extras, os adicionais 
noturnos e os adicionais por 
insalubridade ou periculosi-
dade também são contabili-
zados nesse benefício.

Os que recebem amparo 
previdenciário do trabalha-
dor rural, renda mensal vita-
lícia, amparo assistencial ao 
idoso e ao deficiente, auxílio 
suplementar por acidente 
de trabalho, pensão mensal 
vitalícia, abono de perma-
nência em serviço, vantagem 
do servidor aposentado pela 
autarquia empregadora e sa-
lário-família não têm direito 

ao décimo terceiro.

Previdência
Pelos números do Minis-

tério da Previdência, só com o 
pagamento da segunda parce-
la do décimo terceiro a bene-
ficiários do INSS, mais de R$ 
11 bilhões estarão disponíveis 
para os gastos de fim de ano.

A legislação brasilei-
ra estabelece que o décimo 
terceiro deve ser quitado 
em duas parcelas - a primei-
ra, entre fevereiro e 30 de 
novembro de cada ano, e a 
segunda, até o dia 20 de de-
zembro. O empregador não é 
obrigado a pagar as parcelas 

a todos os funcionários no 
mesmo mês, podendo adotar 
critérios que onerem menos 
a folha de pagamento, desde 
que respeitados os prazos.

Se há demissão sem jus-
ta causa, pedido de dispensa, 
fim de contrato por tempo 
determinado (inclusive os 
contratos sazonais, por sa-
fra) e aposentadoria, o déci-
mo terceiro é proporcional 
aos meses em serviço. No 
caso de demissão com justa 
causa, o trabalhador não re-
cebe o benefício. Se o empre-
gador já tiver feito o paga-
mento da primeira parcela, a 
segunda não é paga.

Venda no Nordeste poderá ser prorrogada
MilHo SUBSiDiaDo

Brasília – A venda do mi-
lho na região Nordeste, com 
preços mais baixos do que os 
cobrados no mercado, que foi 
prorrogada até fevereiro de 
2013, pode se estender por 
mais tempo. A possibilidade 
de amplicação do prazo foi 
sinalizada ontem pelo minis-
tro da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra Coelho.

A medida tem minimiza-
do os prejuízos dos produto-
res do Semiárido nordestino 
afetados pela seca deste ano. 
Com a falta de água e ali-
mentos, os agricultores de 
pequeno porte vêm conta-
bilizando perdas frequentes 
de animais. Pelas contas do 
governo, alguns estados re-
gistraram perdas de 35% a 
50% do rebanho.

“O que for possível fazer, 
vamos continuar fazendo 
para que Nordeste continue 
crescendo mais que a média 
do país”, garantiu o ministro, 
reforçando que “se for neces-
sário prorrogar a venda do 
milho subsidiado para além 
de fevereiro, nós faremos”.

O grão para a alimenta-
ção animal na região, que en-
globa dez estados, tem sido 
vendido pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) ao preço de R$ 18 
por saca de 60 quilos. Desde 
janeiro até hoje, foram dispo-

nibilizadas 347 mil toneladas 
do produto. Do total, 113 mil 
toneladas foram entregues 
e 221,9 mil toneladas estão 
sendo distribuídas.

“Estamos cuidando ago-
ra para chegar com mais 
milho no Nordeste. Mais de 
200 mil toneladas já estão 
chegando e queremos que 
chegue mais rápido para que 
o pequeno agricultor possa 
ser melhor assistido”, expli-
cou. Segundo Bezerra Coe-
lho, tanto a Conab quanto os 
estados têm agilizado a dis-
tribuição, aumentando, por 
exemplo, os pontos de rece-
bimento e armazenagem do 

produto nos municípios.

Previsões de chuvas
Ainda que não seja uma 

decisão oficial, o governo tra-
balha com dados de centros 
de pesquisa que apontam 
que as chuvas previstas para 
janeiro a março de 2013 de-
vem ficar abaixo da média 
na maior parte do Nordeste. 
Os cientistas afirmam que as 
previsões devem servir de 
alerta, ainda que o cenário 
projetado seja menos inten-
so em comparação ao do iní-
cio deste ano.

“A esperança é que ape-
sar do prognóstico não ser 

favorável, a chuva ocorra 
e possamos minimizar os 
prejuízos”, disse o ministro. 
Mesmo com o tom otimis-
ta, Bezerra Coelho, ao fazer 
um balanço das ações de 
enfrentamento da estiagem 
ao longo de 2012, anunciou 
a intensificação de algumas 
medidas para a região a par-
tir do próximo mês.

Nas áreas rurais da re-
gião, mais de 1,5 milhão de 
famílias vão continuar rece-
bendo as parcelas dos bene-
fícios do Garantia Safra ou do 
Bolsa Estiagem, que juntos 
superam R$ 890 milhões. 
Montante acima de R$ 400 

milhões foi destinado à linha 
de crédito emergencial cria-
da para apoiar empreende-
dores e agricultores do semi-
árido, totalizando volume de 
R$ 1,9 bilhão. O empréstimo 
que, no caso de agricultores 
familiares pode ser pago em 
até dez anos, com 40% de 
abatimento nas parcelas pa-
gas até o vencimento, já foi 
contratado por mais de 230 
mil pequenos produtores ru-
rais. “Sessenta e quatro por 
cento do dinheiro liberado 
estão indo para investimen-
to. Os pequenos produtores 
estão recebendo e fazendo 
melhorias em suas proprie-
dades, o que mostra a ani-
mação e otimismo do setor”, 
avaliou Bezerra. Parte do 
recurso contratado também 
é utilizado para a compra do 
milho vendido pela Conab, 
ligada ao Ministério da Agri-
cultura.

Ainda sobre as ações 
emergenciais para a região, o 
ministro lembrou que foram 
transferidos R$ 15 milhões, 
de um total previsto de R$ 60 
milhões, para a recuperação 
de mais de três mil poços de 
água. 

Na operação carro-pipa, 
que mantém quase 4,3 mil 
veículos abastecendo 735 
municípios, considerando ape-
nas as intervenções do Exér-
cito, foram repassados pelo 
Governo Federal R$ 361,8 
milhões entre janeiro e de-
zembro deste ano.

Brasília – Os ganhos 
salariais reais (descontada 
a inflação) no Brasil foram 
maiores do que a média 
mundial, de 2006 a 2011, 
de acordo com dados divul-
gados ontem pelo diretor de 
Política Econômica do Banco 
Central (BC), Carlos Hamil-
ton Araújo.

Em 2006, enquanto o 
aumento real médio (anu-
al) ficou em 4% no Brasil, a 
expansão no mundo ficou 
em 2,6%. Em 2011, o cresci-
mento real dos salários bra-
sileiros chegou a 2,7%. No 
mundo, esse índice ficou em 
1,2%.

Segundo o diretor, o au-
mento salarial real torna-se 
um problema que gera in-
flação quando não é acom-

panhado de ganhos de pro-
dutividade. No período do 
estudo, o ganho de produti-
vidade, 2% segundo estima-
tiva da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), 
ficou abaixo do aumento dos 
salários. “Em nenhum dos 
anos tivemos crescimento 
de salário real igual ao esti-
mado para a produtividade”, 
disse.

Apesar disso, o diretor 
destacou que o BC espera 
por moderação nos ganhos 
salariais nos próximos anos, 
o que vai contribuir para me-
lhorar a dinâmica dos pre-
ços. Ele citou que o aumento 
salarial do setor público deve 
ficar em 5% em 2013, 2014 
e 2015. “No setor privado, as 
propostas de aumento sala-
rial são mais moderadas do 
que as que tínhamos há al-
gum tempo”, acrescentou.

Brasília – Com as férias 
escolares e o consequente 
aumento de viagem de crian-
ças e adolescentes para o ex-
terior, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) decidiu re-
tomar este mês a campanha 
de esclarecimento sobre as 
normas de embarque de me-
nores para fora do país. Du-
rante o período de férias, os 
principais aeroportos distri-
buirão cartilhas informativas 
sobre os procedimentos de 
viagens. Também serão di-
vulgadas peças publicitárias 
em jornais, sites, emissoras 
de rádio e de TV.

A campanha será base-
ada na Resolução 131, que 
dispõe sobre a concessão de 
autorização de viagem para o 
exterior de crianças e adoles-
centes. Elaborada em parceria 
com o Ministério das Relações 
Exteriores e a Polícia Federal 

(PF), a resolução está em vigor 
desde junho de 2011.

Sempre que crianças e 
adolescentes brasileiros pre-
cisam viajar para outros pa-
íses, sejam desacompanha-
dos, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanha-
dos de terceiros, é necessária 
a autorização de pelo menos 
um dos pais em documento 
com firma reconhecida.

A resolução estabelece 
que o reconhecimento de fir-
ma para as autorizações dos 
pais ou responsáveis não pre-
cisa mais ser feito por auten-
ticação, ou seja, na presença 
de tabelião, mas passa a se 
dar por semelhança com o re-
conhecimento de firma já re-
gistrada em cartório. A norma 
também dispensou a inclusão 
de fotografia da criança ou do 
adolescente no documento 
que autoriza a viagem.

Salário: ganho é maior 
do que média mundial

CNJ esclarece normas 
para viagem de menor

Inadimplência de 
famílias cresce 
pelo terceiro mês 
consecutivo

Rio de Janeiro – O per-
centual de famílias inadim-
plentes no país cresceu, em 
dezembro deste ano, pelo 
terceiro mês consecutivo. 
As famílias com dívidas ou 
contas em atraso passaram 
de 21% em novembro para 
21,7% neste mês, segundo 
Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consu-
midor, divulgada ontem pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC).

O total de famílias com 
dívidas (não necessariamen-
te em atraso), como cheque 
pré-datado, cartão de crédi-
to, carnê de loja, empréstimo 
pessoal, prestação de carro 
e seguros, também subiu – 
de 59% em novembro para 
60,7% em dezembro – e atin-
giu o maior patamar deste 
ano.

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil
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Adoção suspeita
Pai reencontra filhos retirados da família na BA

Brasília – Finalmente na 
tarde de ontem, depois de 
todos os trâmites judiciais, 
o lavrador Gerôncio Brito de 
Souza conseguiu se reencon-
trar com os cinco filhos, que 
não via há quase 18 meses, 
desde que a família foi en-
volvida em um processo de 
adoção suspeito de irregula-
ridade. “Fizeram uma coisa 
muito errada, mas Deus viu 
este quadro triste, e eu hoje 
tenho muito a agradecer”, 
disse à Agência Brasil.

Com a autorização do 
então juiz da comarca de 
Monte Santo, na Bahia, Vi-
tor Xavier Bizerra, policiais 
acompanhados por conse-
lheiros tutelares levaram, 
entre maio e junho de 2011, 
as crianças da casa em que 
viviam com a mãe, Silvânia 
Maria da Mota Silva.

Posteriormente, os cin-
co irmãos foram entregues 
separadamente a quatro 
casais de Campinas e de In-
daiatuba, no interior de São 
Paulo. A rapidez do processo 
despertou suspeitas de irre-
gularidades. Bizerra justifi-
cou sua decisão garantindo 
que a adoção não foi decidi-
da em tempo recorde e que 
as autorizou com base em 
informações oficiais. Ainda 
assim, no último dia 27, o 
juiz Luiz Roberto Cappio, de 
Monte Santo, revogou a deci-
são de Bizerra e determinou 
que as crianças fossem de-
volvidas ao convívio familiar. 
O que ocorreu ontem.

Fogos de artifícios
“Não sei nem como me 

Alex Rodrigues
da Agência Brasil

Foto: Arquivo

Brasília - Em seis 
anos, quase 500 brasi-
leiros foram vítimas do 
tráfico de pessoas. Desse 
total, 337 casos, que re-
presentam mais de 70% 
dos registros feitos de 
2005 a 2011, referem-se 
à exploração sexual. Mais 
135 ocorrências tratam 
de trabalho análogo à es-
cravidão. Os dados foram 
divulgados em diagnósti-
co preliminar sobre o trá-
fico de pessoas no Brasil 
elaborado pela Secreta-
ria Nacional de Justiça 
do Ministério da Justiça 
e pelo Escritório das Na-
ções Unidas sobre Drogas 
e Crime (Unodc).

Os números reve-
lados pelo documento 
pode ainda estar distan-
te da realidade no país. 
O secretário nacional de 
Justiça, Paulo Abrão, ad-
mitiu que o registro de 
tráfico de pessoas ainda é 
deficiente no Brasil, prin-
cipalmente, porque as ví-
timas não se apresentam 
ou não se reconhecem 
nessa situação.

O levantamento 
mostra que a maioria dos 
casos foi registrada nos 
estados de Pernambu-
co, da Bahia e de Mato 
Grosso do Sul. Segundo 
o diagnóstico, a maioria 
das vítimas brasileiras 
tem como destino os paí-
ses europeus Holanda, 
Suíça e Espanha.

O Suriname, que 
funciona como rota para 
a Holanda, é o país com 
maior incidência de brasi-
leiras e brasileiros vítimas 
de tráfico de pessoas, 
com 133 casos, seguido 
da Suíça, com 127. Na 
Espanha, o número de ví-
timas chegou a 104 e, na 
Holanda, a 71 pessoas.

A estratégia brasi-
leira para combater o 
tráfico de pessoas tem se 
baseado em campanhas 
de conscientização e em 
uma rede nacional de 
apoio às vítimas. O Go-
verno Federal vai anun-
ciar, nos próximos dias, 
um pacote de medidas 
para o enfrentamento 
ao tráfico de pessoas. 
Os dados do diagnósti-
co parcial foram levan-
tados a partir de esta-
tísticas criminais sobre 
o tráfico de pessoas no 
Brasil, do Departamen-
to de Polícia Federal, da 
Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e de 
outros organismos como 
a Assistência Consular do 
Ministério das Relações 
Exteriores. 

Ainda não é possí-
vel um consenso sobre 
o perfil dos traficantes a 
partir dos registros nos 
vários órgãos que tratam 
o problema. 

País teve 
500 vítimas
Carolina Gonçalves
da Agência Brasil

segurar de alegria por voltar 
a ver meus filhos, de volta à 
terra natal, onde vão estudar 
e crescer”, declarou o lavra-
dor, responsabilizando o juiz 
Vitor Xavier Bizerra por, com 
sua decisão, ter gerado a tal 
“coisa muito errada”, que re-
sultou em um “sofrimento 
muito doentio”, disse. “Não 
desejo nada de mal para ele, 
mas foi ele, em primeiro lu-
gar, o responsável por tudo 
isso que aconteceu com a 
gente”, completou Gerôncio, 
que gastou R$ 94 em fogos 
de artifícios para comemorar 
o retorno dos filhos a Monte 
Santo.

Apesar da casa onde vi-
nha dormindo nos últimos 
tempos ter sido incendiada 
no último dia 21 e a polícia 
ainda estar investigando se 
o incêndio foi criminoso ou 
apenas um acidente, o la-
vrador faz planos de reunir 
toda a família, voltando a vi-
ver com a mãe das crianças, 
Silvânia Maria da Mota Silva, 
de quem estava separado. “A 
gente agora vai voltar a viver 
juntos. Todos juntos”, prome-
teu.

A casa incendiada, se-
gundo ele, pertencia a um 
parente. Moradia que havia 
construído, há cerca de dez 
anos, e onde criou os filhos, 
mas que teve de ser vendida 
juntamente com a casa dos 
pais edificada no mesmo ter-
reno, para obter o dinheiro 
necessário para o pagamen-
to da fiança que a Justiça fi-
xou em R$ 5 mil a fim de que 
deixasse a prisão, para onde 
foi levado por desacato.

“Encontrei com um cida-
dão, muito meu amigo, que 
bateu no meu ombro e dis-

se: ‘Gerôncio, me desculpe, 
mas você não é homem não. 
Se um negócio desse fosse 
com um filho meu eu já tinha 
feito uma bagaceira naquele 
Conselho Tutelar’”, disse o 
lavrador ao falar do episódio 
sobre a sua ida ao Conselho 
Tutelar para obter uma ex-
plicação sobre a adoção dos 
filhos.

Mentiras
Ele admite ter “perdi-

do as estribeiras”, embora 
garanta não ter sido violen-
to. “Ainda parei pra pensar, 
porque violência, eu sei, não 

presta. Fui até o Conselho 
Tutelar e quis saber que tan-
ta mentira era aquela. Por 
que tiraram os meninos da 
gente. Não quebrei nada, não 
trisquei a mão em ninguém, 
mas de repente a polícia che-
gou, e eu fui preso”, explicou.

Da casa de dois quartos, 
sala ampla e cozinha onde 
as crianças vão viver a par-
tir de agora, ele só sabe que 
pertencia a uma conheci-
da. E que parte da mobília e 
dos eletrodomésticos foram 
doados por pessoas que se 
comoveram com a história 
da família. De acordo com o 

ouvidor nacional de Direitos 
Humanos, Bruno Renato Tei-
xeira, a casa foi alugada e a 
família vai receber o aluguel 
social do Governo do Estado 
até ser incluída no Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

“É uma casa boa, mas eu 
mesmo não estou sabendo 
se compraram, se alugaram. 
Sei só que a dona é uma se-
nhora que eu conheço”, disse 
Gerôncio enquanto tentava 
decidir qual dos filhos iria 
ocupar a cama sobre a qual 
estava sentado enquanto re-
lembrava a situação na qual 
esteve envolvido.

Brasília – Em outu-
bro passado, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou que a Corre-
gedoria do Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA) 
investigue se o juiz do 
interior baiano cometeu 
irregularidade ao auto-
rizar que cinco crianças 
de uma mesma família 
de lavradores fossem 
retiradas da guarda dos 
pais e entregues para 
adoção a quatro casais 
de São Paulo.

A investigação foi 
motivada pela suspeita 
de que uma quadrilha 
de traficantes de crian-
ças estaria atuando no 
Sertão da Bahia. O caso 
foi denunciado pelo pro-
grama dominical Fantás-
tico, da TV Globo, no dia 
14 de outubro passado. 
Segundo a reportagem, 
todo o processo de ado-
ção foi concluído em 
apenas 24 horas. Além 
de determinar a abertu-
ra do procedimento ad-
ministrativo, o correge-
dor Nacional de Justiça, 
ministro Francisco Fal-
cão, estipulou prazo de 

60 dias para que as au-
toridades baianas con-
cluam a investigação.

Número de adoções
A Corte baiana tam-

bém teve que informar 
ao CNJ o número exato 
de crianças adotadas nos 
últimos cinco anos em 
Monte Santo e na cida-
de de Barra, onde o juiz 
trabalha agora. O TJBA 
também deverá infor-
mar se havia, na época, 
listas de moradores de 
Monte Santo e região 
interessados em adotar 
crianças.

Em nota, o CNJ in-
formou que a correge-
doria nacional já vinha 
apurando supostas irre-
gularidades nos proces-
sos de adoção realizados 
em Monte Santo desde 
o início de outubro úl-
timo, quando recebeu 
denúncia do Conselho 
Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente (Conanda). Ainda 
no dia 1º, a corregedo-
ria nacional deu 30 dias 
para que o TJBA prestas-
se os devidos esclareci-

mentos sobre o assunto. 
O Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente 
(ECA) fixa um prazo mí-
nimo de 120 dias para o 
término do processo de 
adoção, tempo durante 
o qual os pais podem 
contestar a decisão ju-
dicial. De acordo com a 
reportagem apresenta-
da pelo Fantástico, nem 
o pai, nem a mãe das 
crianças ou qualquer re-
presentante do Ministé-
rio Público acompanhou 
a escolha das famílias 
para as quais as crianças 
foram entregues.

Além disso, quem 
deseja adotar uma crian-
ça tem que preencher 
requisitos legais prévios 
e fazer um curso duran-
te o qual será submetido 
a avaliação psicológica e 
receberá a visita de um 
assistente social. Cum-
pridas essas etapas, o 
processo ainda precisa 
ser aprovado pelo Minis-
tério Público do Estado. 
Todas essas fases con-
somem, no mínimo, 60 
dias, segundo a reporta-
gem.

CNJ mandou investigar o caso

Brasília – Falta de es-
tatísticas, precariedade de 
programas de assistência e 
de apoio às vítimas e a ne-
cessidade de mudança na 
legislação estão entre as 
principais conclusões da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Tráfico 
Nacional e Internacional de 
Pessoas do Senado. O relató-
rio final da comissão, elabo-
rado pela senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA), foi aprovado 
ontem.

O documento não res-
ponsabiliza, nem indicia nin-
guém, mas traz a minuta de 
um projeto de lei que torna 
mais rígida a legislação bra-
sileira de combate ao tráfi-
co humano. A proposta, que 
também vai ser apresentada 
como emenda na comissão 
especial que analisa mudan-
ças no Código Penal, estabe-
lece pena de prisão de quatro 
a dez anos para quem agen-
ciar, aliciar, recrutar, trans-
portar, transferir, alojar ou 
acolher pessoa, mediante 
grave ameaça, violência, coa-
ção, fraude ou abuso.

O relatório aponta que 
o número de inquéritos ins-
taurados pela Polícia Fede-
ral, que tratam do tráfico in-
ternacional de pessoas com 
o fim de exploração sexual, é 

baixo. Em 2010, foram 74 in-
quéritos policiais; em 2009, 
43. Nos últimos 20 anos, o 
relatório diz que foram re-
gistrados 867 inquéritos li-
gados a esse tipo de crime.

As regiões Norte e Nor-
deste são as que apresentam 
mais casos relacionados ao 
tráfico de pessoas. Crianças, 
mulheres e travestis de bai-
xa renda são os principais 
alvos. Geralmente, são sub-
metidas à exploração sexual, 
ao trabalho forçado e à ado-
ção ilegal e mesmo venda de 
órgãos.

Com base em dados do 
Escritório das Nações Uni-
das sobre Drogas e Crime 
(Unodc), o relatório da CPI 
diz que o tráfico de pessoas 
é a terceira atividade mais 
lucrativa do crime organiza-
do no mundo, perdendo ape-
nas para o tráfico de drogas 
e de armas. Ainda segundo o 
organismo, cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas são vítimas 
em todo o mundo dessa mo-
dalidade de tráfico, que mo-
vimenta aproximadamente 
US$ 32 bilhões por ano. O 
Brasil é um dos cinco países 
com maior incidência desse 
tipo de crime.

“As propostas que suge-
rimos a partir do trabalho 
desta comissão são ambicio-
sas. Ainda temos um longo 
caminho pela frente”, disse a 
relatora. 

CPI propõe punição rígida
Karine Melo
da Agência Brasil

Silvânia Silva e Gerôncio Brito tiveram os filhos retirados de casa por policiais e conselheiros tutelares
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Momentos felizes
MARTINHO MOREIRA FRANCO não poderia estar 

mais feliz! Não só pela bonita homenagem que a AETC João 
Pessoa lhe fez, dando seu nome ao Prêmio de Jornalismo 
2012, mas e principalmente, porque todos seus queridos 
amigos estavam presentes na festa na Maison Blu´nelle. 
Até Ipojuca Pontes veio do Rio de Janeiro e os estimados 
Paulinho Soares e Otinaldo Lourenço saíram da toca para 
lhe prestigiar! Quem não esteve por lá, não sabe o que 
perdeu em ver sua felicidade estampada no rosto.

Parabéns à AETC-JP por momentos tão bacanas como 
estes e por proporcionar à  valorosa imprensa paraibana o 
reconhecimento pelo seu trabalho com o Prêmio.

Vice-governador Rômulo Gouveia e Mário Tourinho, um dos anfitriões 
da festa da AETC João Pessoa

Advogado Sylvio Torres Filho, 
administradora Anelise Sá, 
empresários Antônio Marconi 
Guedes de Araújo, José Gilson 
dos Santos Souto e Ircemes 
Costa, médicos Valdovino 
Ribeiro Neto e Vênere Tro-
colli, executivo Lúcio Matos, 
farmacêutico Graco Mariz, 
jornalista Edileide Vilaça.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA,  21 de dezembro de 2012

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Maria Enilda e Everaldo Soares 
Júnior, Graça Meira, Fátima e João 
Modesto, Silvana e Saulo Londres 
confirmaram presenças na festa 
"1968, o ano que vivemos".
  O evento será no próximo dia 
29 no Panorâmico do Clube Cabo 
Branco.

Zum Zum Zum
   A noite de hoje será de alegria e descontração na residência de 
Eliane Freire com a confraternização de amigas leais recheada de brincadeiras 
e momentos bons.

   O maítre Heleno Araújo lembrando que no próximo dia 9 será a en-
trega do Troféu São Benedito promovido pelo Clube do Gourmet da Paraíba, 
do qual ele é presidente. Será no restaurante Recanto do Picuí do Bessa.

FOTO Goretti Zenaide

Para o álbum de família: Martinho Moreira Franco e Gorete com os filhos Maria Luiza, João, Maria 
Amélia, Martinho Filho e Isabel

Teletrabalho
UMA NOVA 

FERRAMENTA está 
sendo utilizada pelos 
servidores do Tribunal 
Regional do Trabalho 
da Paraíba. 

Trata-se do tele-
trabalho, que permite 
ao servidor acessar a 
qualquer tempo e hora 
todos os sistemas ne-
cessários ao trabalho 
com procedimentos 
judiciários, sem preci-
sar estar fisicamente 
no tribunal, o que dará 
uma grande redução 
no consumo de água,  
energia elétrica, papel, 
entre outros.

“A vida é uma festa. A gente 
chega depois que começou e 
sai antes que acabe”

ELSA MAXWELL

“Aniversário é uma 
festa pra te lembrar do 
que resta”

MILLÔR FERNANDES

   A 1a Vara doTrabalho de Santa Rita, presidida  pela juíza Adriana Sette 
da Rocha Raposo , comemorou aniversário de fundação na última quarta-feira. 
A unidade foi criada e instalada em2003, pelo então presidente do TRT/PB, 
desembargador Afrânio Neves de Melo.

OS FORMANDOS da Creche Municipal “Diotília 
Pereira”, fizeram uma significativa homenagem ao sau-
doso Osvaldo Duda Ferreira Júnior, dando-lhe o nome da 
Turma de 2012. O homenageado é o saudoso filho da 
desembargadora Maria das Neves do Egyto de Duda Fer-
reira, vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Missa da Amem
TROCAMOS A DATA  na coluna de ontem e a 

Missa de Natal da Amem (Associação Metropolitana 
de Erradicação da Mendicância), será hoje. 

A celebração será do artecibispo da Paraíba, Dom 
Aldo di Cillo Pagotto, como acontece desde que as-
sumimos a presidência da entidade, em 2010.

Alegria, alegria: Silvana e Fernando Moura, Estela Bezerra, Ana Maria Gondim, Fabinha Dantas, Gilson 
Renato e Tavinho Santos

FOTO: Goretti Zenaide

Homenagem

Acadêmicos

A ACADEMIA Paraibana de 
Medicina festejou seus 32 anos 
de fundação com uma sessão 
solene, na última quarta-feira, no 
auditório Professor Antônio Dias 
dos Santos, do CRM/PB.

Na ocasião foram empos-
sados os novos dirigentes para 
o biênio 2012/2014, tendo como 
presidente José Eymard Moraes 
de Medeiros, como vice, Ricardo 
Rosado Maia, diretor, secretário 
Joaquim Martins, sub-diretor 
Adahylson da Costa Silva, fi-
nanças Francisco Assis dos Anjos 
e bibliotecário, Gilson Guedes.

   O Boticário inaugura hoje mais uma loja  em Campina Grande, na 
R ua Vigolvino Wanderley, 291., informa o operador de franquias da marca  
naquela cidade, Aristóteles Oliveira.

Painel digital

O PLENÁRIO De-
putado José Mariz, da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, está com novo 
painel eletrônico, digital 
e de tecnologia de última 
geração.

Com o novo instru-
mento, composto por telão 
eletrônico, os deputados 
registram presença e tam-
bém realizarão as sessões 
ordinárias, onde o processo 
acontece através de uma 
senha individual e impres-
são digital de cada parla-
mentar. Ou seja, ninguém 
assina por ninguém.

Amigos para sempre só faltando Milton Nóbrega que tinha ido lá fora para fumar... 
Gonzaga Rodrigues, Martinho, Alberto Arcela e Otinaldo Lourenço

FOTO: Goretti Zenaide

   Neiliane Maia recebe hoje amigos leais para uma confraternização 
natalina e ao mesmo tempo apresentar sua nova residência, um apê bacana 
localizado no Altiplano Cabo Branco.
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Hospital Edson Ramalho 
volta a realizar transplante 
de córnea
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MERCADO INFORMAL

Ambulantes invadem calçadas
José Alves
zavieira2@gmail.com

Roupas, água de coco, 
óculos, DVDs, CDs, san-
dálias, cintos e produtos 
eletrônicos são alguns dos 
itens encontrados nas cal-
çadas do centro de João 
Pessoa neste período de 
festas de fim de ano. Sem 
grande ordenamento, os 
ambulantes tomam conta 
do espaço destinado aos 
pedestres. Nas ruas Diogo 
Velho, Treze de Maio, San-
to Elias e Getúlio Vargas, 
carros são estacionados e 
se transformam em ver-
dadeiras lojas de sandá-
lias, acessórios femininos, 
DVDs e acessórios de veí-
culos, sem serem incomo-
dados pela fiscalização do 
município.

A falta de espaço nas 
calçadas incomoda quem 
passa diariamente no lo-
cal, principalmente em 
épocas de grande movi-
mentação no comércio a 
exemplo do Natal e Ano 
Novo. Neste período, am-
bulantes não licenciados, 
inclusive vindos de outras 
cidades, ocupam o espaço 
do pedestre.  

DVDs e CDs piratas, 
jogos eletrônicos, perfu-
mes, bolsas, cuecas e cin-
tos são oferecidos a pre-
ços mais baixos do que os 
do comércio formal, mas 
acabam causando trans-
tornos a quem precisa 

Trechos do centro da 
capital se transformaram 
em verdadeiras lojas

trafegar pelo local. “Aqui 
é um inferno. Não temos 
lugar para passar e muitas 
vezes somos até destrata-
dos pelos camelôs”, recla-
mou a doméstica Márcia 
Machado.

No anel externo do Par-
que Solon de Lucena, na la-
teral que vai até a Rua Santo 
Elias, pedestres, vendedo-
res de lojas e ambulantes 
disputam cada centímetro 
das calçadas. Os pedestres 
são os que mais reclamam 
porque o espaço para cami-
nhar é mínimo.

Mesmo com as dificul-
dades de locomoção, há 
quem aprove a presença 
do mercado informal. O 
motorista Antônio Vicen-
te defendeu a atuação dos 
camelôs, porém ressaltou 
a importância de maior 
organização. “É melhor ter 
um pai de família traba-
lhando do que um bandido 
nas ruas. Porém, acredito 
que deveria haver mais 
organização. Eles preci-
sam trabalhar e nós ne-
cessitamos de espaço para 
andar”, resumiu.

Sedurb
A Secretaria de Desen-

volvimento Urbano (Se-
durb) vem realizando um 
trabalho gradativo de re-
gularização dos ambulan-
tes que não têm cadastro 
na prefeitura. A ação, que 
acontece dentro da Opera-
ção Natal, retira, cadastra 
e regulariza os vendedores 
informais, e se estende até 
o final do mês. Está sendo 
realizado um trabalho de 

conscientização e combate 
ao comércio irregular. 

Os ambulantes reti-
rados estão sendo cadas-
trados, e a prefeitura está 
buscando uma solução de-
finitiva para eles, principal-
mente para os que atuam 
nas imediações do Centro 

de Comércio e Serviços do 
Varadouro (CCSV). 

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Sedurb, as mercadorias 
apreendidas foram leva-
das para um depósito que 
pertence à secretaria. Para 
retirá-los, os comerciantes 

terão que pagar uma mul-
ta. Já os produtos perecí-
veis foram doados a insti-
tuições de caridade. 

A iniciativa se baseia 
no Código de Postura de 
João Pessoa, que prevê a 
desobstrução do passeio 
público. 

Correios entregam presentes às crianças
PAPAI NOEL DA SOLIDARIEDADE

Cardoso filho
josecardosofilho@gmail.com

emocionada�, declarou.
Josinaldo Carvalho Silva 

levou o filho Victor Hugo, 2 
anos, para receber um carro de 
fricção. �”Ele escreveu e hoje 
fiz questão de trazer meu filho 
para receber o presente, que 
veio como ele pediu�, enfatizou.

Os bonecos dos palhaços 
Patati e Patatá foram os presen-
tes que Pedro Ruan, de 4 anos 
solicitou na sua carta enviada 
aos Correios e que foi uma das 
selecionadas. A mãe da criança, 
Vilma Fideles, não se continha 
de alegria. Acompanhada de 
mais dois filhos, ela aguardava 

que os nomes das crianças fos-
sem chamados.

Cybelle Cavalcante e Edi-
cleide Pereira da Silva estavam 
acompanhadas de seus filhos, 
respectivamente Mateus e Ren-
ner, ambos de 3 anos, aguar-
dando o anúncio dos filhos.

Encerrando a solenidade, o 
diretor regional da ECT, Antônio 
Trajano, disse que há 23 anos a 
fábrica de realizar sonhos do Pa-
pai Noel dos Correios iniciou seu 
trabalho, que só termina com 
o sorriso da criança que vê sua 
carta respondida e seu pedido 
atendido. 

Palco para concerto 
de Natal e réveillon

A montagem do palco para 
o Concerto de Natal e festa de 
Réveillon, eventos realizados 
pela Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), já começou. A estrutu-
ra está sendo erguida entre as 
praias de Cabo Branco e Tam-
baú, com uma área de 14 x 18 
metros para a apresentação das 
atrações nos dias 25 e 31 de de-
zembro. A estimativa de público 
para o final do ano é de mais de 
200 mil pessoas.

A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) já definiu 
a ordem de apresentação das 
atrações. Na noite de Natal, a 
partir das 19h, se apresentarão 
a Orquestra de Câmara da Ci-
dade de João Pessoa e o Coral 
Vozes da Infância. 

Já no Réveillon, o primei-
ro grupo a subir ao palco será 
a Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste, por volta das 20h30. 
Em seguida é a vez do grupo 
Capim Cubano (22h).  A queima 
de fogos segue da meia-noite 
até 0h14 e, por volta das 0h15, 
começa o show de Paralamas do 
Sucesso. O encerramento fica 
por conta do Maestro Forró e da 
Orquestra Popular da Bomba do 
Hemetério.

O Papai Noel dos Correios transformou ontem sonhos em realidade

Entre os produtos comercializados a céu aberto nas calçadas e ruas de JP estão roupas, bolsas, calçados e produtos eletrônicos

Transformar em realidade 
o sonho de milhares de crian-
ças de ter o seu presente de Na-
tal. Este é o principal objetivo 
da Campanha �Papai Noel dos 
Correios� proporcionada pela 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos com a distribuição 
de presentes solicitados por 
crianças de escolas de comu-
nidades humildes. Ontem, o 
diretor regional da ECT, Antô-
nio Trajano Vasconcelos, esteve 
com o Papai Noel dos Correios 
no Crei Maria da Penha de 
Melo, no bairro dos Funcioná-
rios II, na capital, para a entre-
ga de presentes, concluindo a 
campanha de 2012. 

Realizado há mais de 20 
anos, o Papai Noel dos Correios 
é uma das maiores campanhas 
sociais natalinas do Brasil. É 
uma ação corporativa, desen-
volvida em todas as 28 direto-
rias regionais da ECT, que tem 
como objetivo principal o envio 
de carta-resposta às crianças 
que escrevem ao Papai Noel. 
Além de estimular a redação de 
cartas manuscritas pelas crian-
ças, a campanha incentiva a so-
lidariedade dos empregados e 
da sociedade.

Antônio Trajano disse que 
se sentia emocionado em par-
ticipar da campanha.�Estou à 
frente da empresa na Paraíba 

há apenas um ano e estou fe-
liz em proporcionar alegria a 
estas crianças. Nos esforçamos 
para atender aos pedidos�, en-
fatizou.

A campanha deste ano 
teve, ao todo, nove mil cartas 
cadastradas, sendo cerca de cin-
co mil adotadas. Os pedidos fo-
ram os mais diversos e variavam 
de uma simples bola ou boneca 
até um refrigerador (geladeira). 
Até bicicletas foram solicitadas 
pelas crianças. 

De acordo com dados da 
diretoria regional da Paraíba, a 
ECT cadastrou cerca de 100 es-
colas em todo o Estado, sendo 
cerca de 75 educandários so-
mente na capital. “É prazeroso 
participar desse momento jun-
to com as crianças, pois é uma 
oportunidade de nossos fun-
cionários se aproximarem das 
comunidades�, disse Antônio 
Trajano.

O objetivo dos Correios sa-
lientou o diretor regional, é am-
pliar e aprimorar a campanha. 
Os presentes foram distribuídos 
pelo funcionário da ECT, Luiz 
Silveira, que está na empresa há 
23 anos e este é o 12º ano que 
participa do evento.

Ana Emília, mãe de Re-
beca, de cinco anos, disse que 
a filha pediu uma bicicleta. 
�Não tinha condições de com-
prar o brinquedo dela que 
foi dado pelo Papai Noel dos 
Correios. Estou muito feliz e 

Sedurb faz 
fiscalização 
para retirar 
ambulantes

FOTOS: Marcos Russo
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Hospital Edson Ramalho volta 
a fazer transplante de córnea

O Hospital Edson Ra-
malho voltou a ser creden-
ciado para realizar o trans-
plante de córnea. Sendo 
assim, a instituição passa 
a ser a única da rede do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) da região a realizar 
o procedimento. Atualmen-
te existem 82 pessoas na 
lista de espera e 92 já fize-
ram o transplante em 2012, 
número inferior ao do ano 
passado, quando foram fei-
tos 155. Essa realidade, po-
rém, tende a mudar a partir 
de agora. A expectativa é de 
que a fila de espera volte 
a ser zerada, assim como 
aconteceu em 2009, antes 
do hospital ter sido obriga-
do a parar com as cirurgias 
pela Vigilância Sanitária.

A substituição da cór-
nea é indicada quando 
ocorre uma lesão ou doen-
ça que afete sua integrida-
de, como a úlcera de cór-
nea, Doença de Fuchs ou 
ceratopatia nervosa (fruto 
de uma complicação da ca-
tarata). Acidentes de carro 
ou infecções causadas pelo 
mau uso da lente de conta-
to também estão entre as 
principais causas. Se um 
paciente optar por fazer a 
cirurgia sem ser pelo SUS, 
ela custará em torno de R$ 
5 mil. Caso contrário, terá 
que conviver com uma vi-
são opaca do mundo. 

Procedimento
A cirurgia é rápida – 

dura aproximadamente duas 
horas – e, antes, é necessário 
que se realizem exames de 
coração e de sangue. “Dos 
transplantes heterólogos 
(transplante de órgãos e te-
cidos de um organismo para 
outro), o de córnea é o que 
apresenta menos rejeição”, 

Oitenta e duas pessoas 
estão na lista de espera 
pelo procedimento

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

afirma o chefe da equipe 
que fará os transplantes, of-
talmologista Eugênio Dias. 
Também compõem a equipe 
os médicos Carlos Eduardo 
Nunes, Camila Gadelha e Dé-
bora Vignoron.

Como a córnea não se 
trata de um tecido vascu-
larizado, não exige que o 
transplante seja feito entre 
organismos que possuem 
o mesmo tipo sanguíneo. 
Após a cirurgia, é necessá-
rio um acompanhamento 
médico mensal durante 6 
meses nos quais são receita-
dos colírios que contribuem 
para evitar uma possível re-
jeição. A condição para ser 
doador é que não tenha ne-
nhuma doença contagiosa, 
como sífilis, Aids ou hepati-
te. O tecido pode ser retira-
do até 6h após a morte.

De 2009 até hoje, várias 
córneas provenientes aqui 
da Paraíba estavam sendo 
encaminhadas para outros 
estados. Acontece que, ao 
ser retirado do cadáver, o 
tecido é colocado em um 
meio de preservação (um 
líquido chamado optisol, 
indicado pela Associação 
Pan-Americana de Banco 
de Olhos) para continuar 
sendo nutrido, mas, mesmo 
assim, só dura 15 dias. Com 
o intuito de não “perder” 
essas córneas, quando elas 
estavam chegando próxi-
mas aos 15 dias, eram di-
recionadas para os estados 
mais próximos.

   Como ser um doador

Hoje, no Brasil, para ser doador não é necessário dei-
xar nada por escrito, em nenhum documento. Basta co-
municar sua família do desejo da doação. A doação de 
órgãos só acontece após autorização familiar. 

  Lista de espera

Córnea                                  82
Coração                        0
Rim                                346
Fígado                                    5
Fonte: Central de Transplantes

  Estatística dos transplantes realizados

Órgão                  2011         2012
Córnea                   155                       93
Rim cadáver         15                       29
Rim intervivo         14                        21
Fígado                       3                          1
Coração           0                           0
Fonte: Central de Transplantes

   Quem pode ser doador?

l Rim (Idade de 2 a 70 anos);
l Coração (Idade de 0 a 40 anos);
l Fígado (Idade desde 2 a 50 anos);
l Córnea (a partir de 4 anos);
l Medula (até 55 anos)  

Saiba mais

   Quem não pode ser doador?

l Infecções generalizadas;
l História de câncer (exceto tumor primário do SNC);
l HBSAG Positivo (Hepatite);
l HIV Positivo (Aids).

A substituição 
da córnea é 
indicada quando 
ocorre uma 
lesão ou 
doença que 
afete sua 
integridade

Este ano, já foram reali-
zados 93 transplantes de cór-
nea, 29 de rim cadáver e 21 
de rim intervivo e 1 de fígado. 
Na lista de espera, o rim lide-
ra o ranking, com 346 inscri-
tos, seguido da córnea, com 
82, e do fígado, com 5. Quem 
inscreve os pacientes na fila 
de transplante são as equipes 
transplantadoras, e não os 
próprios pacientes, segundo 
a diretora da Central de No-
tificação, Captação e Distri-
buição de Órgãos da Paraíba 
Gyanna Lys. 

As filas de espera são 
estaduais, embora possam 
ocorrer casos de priorização 
nacional (uma pessoa com 

insuficiência cardíaca ou 
com hepatite fulminante, por 
exemplo). Nessas situações, 
o paciente recebe prioridade 
nacional e o primeiro órgão 
compatível que aparecer em 
qualquer Estado será seu. No 
geral, porém, primeiro a dis-
tribuição é local, depois passa 
a ser regional e, só por último, 
nacional.

A compatibilidade de 
todos os órgãos é feita de 
acordo com o tipo sanguíneo 
(A doa para A, B para B, e O é 
doador universal), mas inde-
pende do sistema RH, ou seja, 
se é positivo ou negativo. De 
acordo com o órgão, a priori-
dade na fila de espera é feita 

através de diferentes formas:
n Fígado: O critério de 

gravidade clínica é feito atra-
vés do sistema MELD (Model 
for End-stage Liver Disease), 
que varia de 6 a 40 e é usado 
para quantificar a urgência do 
transplante. A equipe trans-
plantadora informa alguns 
índices ao sistema e o Meld é 
calculado. Quem apresentar o 
maior número, recebe priori-
dade sobre os outros. O fígado 
só pode ser transplantado até 
12 horas após o falecimento 
do doador.

n Rim: Já nos rins, é ve-
rificada a compatibilidade 
HLA (histocompatibilidade). 
Ou seja, a compatibilidade é 

verificada através da análise 
das células do doador e do re-
ceptor para ver quais os que 
apresentam maior identida-
de genética.  O rim pode ser 
transplantado até 24 horas 
após a morte do doador.

n Coração: Além do tem-
po de espera na lista, são ana-
lisadas também as condições 
antropométricas do receptor 
e do doador, como peso e al-
tura. O coração só dura 4 ho-
ras após a morte do doador, 
depois disso não é mais pos-
sível ser transplantado.

n Córnea: Tempo de es-
pera. Como se trata de um 
tecido, dura até 15 dias em 
meio de preservação.

Como funciona a Central de Transplantes

Será realizada  hoje a 1ª Mos-
tra Cultural do Bairro Funcionários 
IV, promovido pela ONG Xiado no 
Xinelo. O evento acontecerá a par-
tir das 19h, com diversas atrações, 
entre elas: teatro, dança popular, 
capoeira e hip hop. A ONG é co-
ordenada por cinco jovens dança-
rinos coreógrafos desde 2010 e já 
beneficiou desde sua inauguração 
aproximadamente 150 crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade 
social com projetos sociais e ativida-
des extracurriculares como dança, 
teatro, futsal, basquete, capoeira e 
artes marciais. 

Segundo Alexsandro Queiroz, 
a ONG está sempre com inscrições 
abertas para crianças e adolescen-
tes. Para se inscrever o jovem tem 
que estar matriculado em uma es-
cola da rede estadual ou municipal 
e de dois em dois meses tem que 
apresentar a frequência escolar. “A 
inscrição pode ser feita na sede da 
ONG, na Rua Irmã Maria das Ne-
ves – 32 – no bairro Funcionários IV, 
com autorização dos pais e a docu-
mentação necessária”, disse Alex-
sandro enfatizando que a criança 
ou o adolescente que apresenta o 
boletim com notas baixas, durante 
o ano, os pais são chamados para 
participar de uma reunião com os 
membros da diretoria.

Desenvolvendo sempre ativi-
dades artísticas culturais, esportivas 
e promovendo o acesso ao lazer e 
a educação para crianças e adoles-

ONG promove mostra cultural hoje
no funCionárioS iV

centes, além dos jovens e a comu-
nidade em geral, a ONG produz 
espetáculos de danças populares a 
exemplo de quadrilhas juninas e já 
apresentou sua cultura em diver-
sos eventos culturais, a exemplo de 
João Pessoa, Campina Grande, Ca-
bedelo e Bayeux, além da cidade de 
Itambé, em Pernambuco.

inscrições abertas
A ONG também realiza eventos 

sociais em datas comemorativas, a 
exemplo do Dia das Crianças, das 
Mães, dos Pais e outros eventos so-
cioculturais. Neste período do ano, 
a ONG está com inscrições abertas 
para escolinhas de futsal, basque-
te, aulas de danças populares, fre-
vo, capoeira e teatro, tudo gratuito 

para crianças, adolescentes, jovens 
e também para idosos.

A administração da entidade é 
formada pelos jovens dançarinos e 
coreógrafos, João Carvalho da Sil-
va, Alexsandro Queiroz de Olivei-
ra, Ronaldo Moura, Kunes da Silva 
e Cassiano da Silva. A ONG Xiado 
no Xinelo sobrevive de doações dos 
moradores do bairro Funcionários 
IV e conta com a ajuda de amigos 
e pessoas da comunidade em geral. 

Para o próximo ano os dirigen-
tes da ONG pretendem realizar um 
grande espetáculo de danças juni-
nas, para arrecadar material de hi-
giene e limpeza, em parceria com a 
Associação Comunitária do Bairro e 
com órgãos governamentais e não 
governamentais. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

O evento acontecerá a partir das 19h e inclui atrações como dança popular e teatro

FOtO: Divulgação

FOtO: Marcos Russo

O Hospital Edson Ramalho passa a ser a única instituição da rede do Sistema Único de Saúde da região a realizar a cirurgia



Aesa considera preocupante a
situação dos açudes paraibanos
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A maioria dos 121 reser-
vatórios monitorados pela 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraí-
ba – Aesa – 75% – continuam 
com capacidade armazenada 
superior a 20% do seu volu-
me total e apenas 10 estão em 
situação crítica, sendo que 
São José IV, em São José do 
Sabugi, está totalmente seco. 

No entanto, a situação é 
preocupante, tendo em vista 
que, conforme previsão dos 
meteorologistas, as chuvas 
que cairão no primeiro tri-
mestre de 2013 não serão 
suficientes para recuperar 
as reservas hídricas dos 
açudes. Segundo a Cagepa, 
16 cidades e 10 distritos já 
estão sofrendo racionamen-
to de água.

De acordo com a Aesa, 
91 reservatórios estão com 

capacidade armazenada su-
perior a 20% do seu volume 
total, 21 estão em obser-
vação (menor que 20% do 
seu volume total) e 10 em 
situação crítica, ou seja, com 
menos de 5% do seu volume 
total de capacidade armaze-
nada.

Os 10 reservatórios em 
situação crítica são: Bastia-
na, no município de Teixeira, 
que está com apenas 3% de 
sua capacidade, com 38.620 
m³; Bichinho, em Barra de 
São Miguel, que está com 
4,2% do seu volume total, 
com 193.125 m³; Cachoeira 
da Vaca, em Cachoeira dos 
Índios, com 12.196 m³, o 
que equivale a 3,6% da sua 
capacidade; Chupadouro I, 
em São João do Rio do Pei-
xe, com 49.780 m³, o que 
representa apenas 1,8% do 
volume total; Ouro Velho, 
no município de Ouro Velho, 
que está com somente 1,7% 
do seu volume total - 28.840 
m³; Prata II, no município 
de Prata, está com 55.692 
m³ (4,3%); Sabonete, em 
Teixeira, com 54.325 m³ 

(2,8%); Serrote, em Montei-
ro, com 91.270 m³ (1,6%); 
São Francisco II, em Teixei-
ra, com 27.166 m³ (0,6%); 
São José IV, em São José do 
Sabugi está totalmente seco.

De acordo com a Di-
retoria de Operação e Ma-
nutenção da Cagepa, as 16 
cidades em racionamento 
são: Solânea, Bananeiras, 
Riachão, Cacimba de Den-
tro, Araruna, Tacima, Dona 
Inês, Belém, Caiçara, Logra-
douro, Remígio, Esperança, 
Nova Palmeira, Monte Hore-
be, Alagoa Grande e Pilões. 
E os distritos são: Barreiros 
e Logradouro (Cacimba de 
Areia), Rua Nova (Belém), 
Cachoeirinha e Braga (Cam-
po de Santana), São Miguel 
(Esperança), Lagoa do Mato 
e Cepilho (Remígio), Cozinha 
(Arara) e Damião.

A Diretoria de Operação 
e Manutenção adiantou que 
a Cagepa realiza uma campa-
nha permanente de econo-
mia de água, independente 
de racionamento; e orienta 
os usuários a evitar o des-
perdício.

Relatório aponta que 
10 reservatórios estão 
em situação crítica

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Confira algumas dicas sobre como economizar água

l Economize 10 litros
- Deixe a torneira fechada e lave frutas e legumes numa vasilha com água e vinagre. Deixe a torneira fe-
chada ao fazer barba ou enquanto escova os dentes.

l Economize mais de 10 litros
- Deixe o chuveiro fechado na hora de se ensaboar.

l Economize 20 litros
- Não deixe a torneira da pia aberta. Ensaboe primeiro toda a louça, e só então enxague tudo de uma vez.
- Não lave a calçada com a mangueira
- Use a descarga só quando necessário e não jogue no vaso objetos que possam ser postos no lixo.
- Lavagem de carro com a mangueira resulta em um gasto de até 300 litros de água. O certo é usar balde 
e flanela ou estopa.

l CONfiRa aBaiXO a sitUaçãO DOs pRiNCipais REsERvatóRiOs DO EstaDO:
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A agência dos Cor-
reios da cidade de São 
José da Lagoa Tapada, 
distante 42 km do mu-
nicípio de Sousa, foi 
assaltada na manhã de 
ontem. Segundo infor-
mações repassadas ao 
Comando do Décimo 
Quarto Batalhão da Po-
lícia Militar, um homem 
desconhecido em poder 
de uma arma invadiu a 
agência e levou todo o 
dinheiro que estava nos 
caixas.

O acusado agiu 
rapidamente e, após 
render o gerente e fun-
cionários, guardou o di-
nheiro dentro de uma 
sacola e fugiu em uma 
moto de cor vermelha. 
O assalto foi realiza-
do rapidamente e em 
seguida a direção dos 
Correios comunicou o 
fato ao destacamento 
da Polícia Militar da ci-
dade que recebeu re-
forços do batalhão da 
cidade de Sousa.

 O gerente da agên-
cia Edilmar Martins de 
Sousa disse a polícia 
que foi surpreendido 
pelo desconhecido e 
não teve outra alterna-
tiva, a não ser esperar o 
acusado deixar o recin-
to para depois chamar 
as autoridades.

Somente este ano 
foi o terceiro assalto a 
agência dos Correios da 
cidade de São José da 
Lagoa Tapada. Nas úl-
timas semanas também 
foram registrados as-

saltados a agências de 
Correios e bancos nas 
cidades de São Francis-
co, Santa Cruz e Mari-
zópolis.

A polícia mobilizou 
várias viaturas e tem 
informações que o acu-
sado do assalto aos Cor-
reios de São José teria 
foragido com destino a 
cidade de Coremas, Ser-
tão paraibano. As inves-
tigações continuam e a 
polícia de Coremas já 
foi informada do caso 
e também está contri-
buindo nas diligências.

Durante o assalto, 
um  carro forte de uma 
empresa que é responsá-
vel pelo abastecimento 
em dinheiro dos caixas 
dos Correios estava es-
tacionado praticam ente 
em frente a agência, 
mas nem os seguranças 
que geralmente andam 
nestes veículos consegui-
ram notar a realização 
do assalto. A gerência 
dos Correios, como sem-
pre acontece, não reve-
lou os valores subtraídos 
no assalto.

assaltante rouba 
agência dos Correios

LAGOA TAPADA

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

O trecho já foi praticamente todo pavimentado, restando sinalização, colocação de banquetas e outros pequenos serviços 

fOtO: alberi pontes/secom-pB

A construção do contorno de 
Jacumã, no município do Conde, 
está em fase de conclusão, faltan-
do a pavimentação de cerca de 
100 metros de cada cabeceira da 
ponte de 50 metros de vão sobre o 
Rio Guruji. O trecho, com uma ex-
tensão de 5 km, já foi praticamen-
te todo pavimentado, restando 
sinalização, colocação de banque-
tas e outros pequenos serviços. 
Com mais de 80% da obra pronta, 
sua conclusão está prevista para 
março de 2013.

A Diretoria de Obras do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem 
da Paraíba esclarece que as duas ca-
beceiras da ponte não foram ainda 
pavimentadas por conta da existên-
cia de tufa – terreno sem consistên-
cia que precisa ter sua terraplena-
gem feita por etapas periódicas 
para que ocorra o adensamento 
gradual do material de fundação.

Investimento 
A obra, que tem um investi-

mento do Governo do Estado de 

mais de R$ 6 milhões, beneficia 
diretamente uma população de 
mais de 50 mil habitantes, e dará 
mais segurança e agilidade a um 
tráfego de cerca de mil veículos 
nos dias normais e de cinco mil 
nos feriados e finais de semana.

O contorno de Jacumã (na PB-
008) é uma obra de infraestrutu-
ra importante para o desenvolvi-
mento socioeconômico da região 
porque dá apoio ao turismo no 
Litoral Sul, criando oportunidades 
de novos negócios na região.

Obras do contorno de Jacumã 
estão em fase de conclusão

O acusado  
rendeu o
gerente e 
funcionários, 
guardou o 
dinheiro numa 
sacola e fugiu 
em uma moto.
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Conselho envia lista tríplice ao MEC 
ufcg

Paraíba cAMPINA

Pela cidade

Cassiano Pascoal lamentou o distanciamento 
em relação a Fernando Carvalho no último ano. Após 
deixar o PMDB e apoiar Daniella Ribeiro na eleição da 
prefeitura, Carvalho várias vezes trocou farpas com 
Cassiano, que é filho da prefeitável derrotada Tatiana 
Medeiros.

l As PAzes

Quem também procurou deixar selada a paz com 
Carvalho foi Metuselá Agra (PMDB), vereador reeleito. Os dois 
haviam entrado em rota de colisão quando Fernando teceu 
duras críticas ao secretário de Juventude, Esporte e Lazer, que 
é afilhado político de Metuselá.

l seM ódIos

O vereador João Dantas (PSD), que ficou apenas na 
segunda suplência, garantiu que, apesar de sua virulenta 
oposição ao prefeito Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), no 
campo pessoal não nutre qualquer tipo de sentimento 
contrário ao peemedebista e a família Vital.

o que deu 
Laelson Patrício (PT), que ficou longe de conseguir 

garantir a reeleição, agradeceu aos céus pela oportunidade de 
exercer o mandato na Câmara Municipal e assegurou que, nos 
últimos quatro anos, fez o que pôde para trabalhar pela cidade 
e ser atuante no legislativo.

encontro

O reitor da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Thompson Mariz, visitou ontem o campus de 
Cajazeiras, no Sertão paraibano. Aproveitou para se 
encontrar com o secretário de Ensino Superior do Ministério 
da Educação, Amaro Lins, além de receber a diretora de 
Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino 
Superior, Adriana Weska.

Listas
Na oportunidade, a reitoria da UFCG entregou ao 

secretário da Sesu/MEC as listas tríplices de reitor e de vice-
reitor - elaboradas pelo Colegiado Pleno na última segunda-
feira (17) - para serem encaminhadas pelo ministro da 
Educação à Presidência da República. Encabeçam as listas, os 
professores Edilson Amorim e Vicemário Simões, reitor e vice-
reitor eleitos no início do mês. 

Alerta

Os gestores municipais precisam inserir os dados da 
frequência escolar de outubro e novembro dos beneficiários 
do Bolsa Família até amanhã. O Governo Federal já recebeu 
informações sobre a presença de 12,9 milhões de alunos, o que 
representa 71,7% de um total de 17,9 milhões de crianças e 
adolescentes entre 6 e 17 anos. 

Nova opção
Os segurados da Previdência Social podem acessar, 

nos terminais de autoatendimento dos bancos pagadores, o 
extrato de pagamento de benefícios. O serviço é decorrente do 
contrato firmado entre o INSS e as instituições financeiras que 
pagam os beneficiários. Para consultar o extrato na internet, o 
segurado precisa ter em mãos o CADSenha.

dia de adeus

Ontem foi dia de despedidas na Câmara Municipal 
de Campina Grande. O vereador reeleito Olímpio Oliveira 
(PMDB) lamentou a saída do parlamento municipal dos 
seus companheiros Antônio Pereira (PMDB), que não 
se reelegeu, e Fernando Carvalho (PT do B), que não 
concorreu.

fábula

O vereador Cassiano Pascoal (PMDB), outro a não 
se reeleger, disse que sai da Câmara maior do que entrou 
e, se referindo a Olímpio, Pereira e Carvalho, afirmou que 
compôs com  eles uma espécie de “Os três mosqueteiros”. 
Cassiano se apresentou como o D’Artagnan do grupo.

Lamento

Edilson Amorim e Vicemário 
Simões foram os mais 
votados para reitor e vice

O Colegiado Pleno do 
Conselho Universitário da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), em reunião 
extraordinária homologou no 
início da semana o relatório 
da Comissão Especial Eleitoral 
que coordenou o processo de 
escolha do reitor e vice-reitor 
da instituição para o quadriê-
nio 2013-2017.

O pleito ocorreu no últi-
mo dia 6 e elegeu os profes-
sores Edilson Amorim e Vice-
mário Simões, com 66,9% dos 
votos válidos.

Através de votação, os 
conselheiros escolheram os 
nomes para compor as listas 
tríplices de reitor e de vicerei-
tor que foram entregues on-
tem ao secretário de Educação 
Superior (Sesu/ Ministério da 
Educação), Amaro Lins, quan-
do de sua visita ao campus de 
Cajazeiras para solenidade 
de inauguração de obras no 
Centro de Formação de Pro-
fessores (CFP). A diretora de 
Desenvolvimento da Rede de 
Instituições Federais de Ensi-
no Superior, Adriana Weska, 
além do reitor Thompsom 
Mariz também estiveram pre-
sentes no Sertão paraibano.

Para reitor, na eleição 
para escolha do primeiro 
nome da lista tríplice, o pro-
fessor Edilson Amorim obteve 
31 votos, enquanto Amauri 
Fragoso, dois. Um, dos 34 con-
selheiros presentes, votou em 
branco. Para o segundo nome, 
o professor Amauri obteve 10 
votos, com 15 em branco, 8 
abstenções e um nulo. Com-
pletando a lista, o professor 
Wellington Mota, diretor do 
CEEI (Centro de Engenha-
ria Elétrica e Informática) foi 
aclamado com um voto e 33 
abstenções.

Para a composição da lis-
ta tríplice dos indicados à vice-
reitoria, o professor Vicemá-
rio Simões foi proclamado o 
primeiro colocado, com a pro-
fessora Ramonildes Gomes, na 
segunda colocação, e profes-
sor João Batista de Queiroz, 
diretor do CTRN (Centro de 
Tecnologia e Recursos Natu-
rais), ficou em terceiro, sendo 
registradas as mesmas vota-
ções da lista para reitor.

Segundo colocado nas 
eleições do dia 6, o professor 
Amauri Fragoso parabenizou 
os professores Edilson Amo-
rim e Vicemário Simões pela 
vitória na consulta à comu-
nidade universitária. No en-
tanto, manifestou o desejo de 
que a nova administração da 
UFCG seja independente do 
grupo político que compõe a 
atual diretoria. “Tenho espe-
ranças que o professor Edil-
son, como disse muitas vezes 
na campanha, ande com suas 
próprias pernas e conduza a 
universidade para melhores 
caminhos”, asseverou.

Por sua vez, ao parabe-
nizar os professores Amauri 
e Ramonildes, Edilson Amo-
rim falou da riqueza do plei-
to “que trouxe aprendizado e 
oportunizou a percepção do 
momento que vivencia a uni-
versidade”. Antes de reafirmar 
os compromissos de campa-
nha, pedindo desculpas aos 
seus concorrentes, disse que 
em nenhum momento pensou 
em ser desrespeitoso e que “se 
houve desequilíbrios emocio-
nais foram pelo calor da hora 
e dos debates”.

FOTO: Divulgação

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, (C), com o superintendente de A União Fernando Moura (E)

O professor Rangel Ju-
nior, reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
recebeu, na manhã de ontem, 
em seu gabinete, no Campus 
de Bodocongó, em Campina 
Grande, o superintendente 
do jornal A União, Fernan-
do Moura, e o diretor técnico 
Gilson Renato. O objetivo da 
visita foi estreitar as relações 
institucionais entre a UEPB e 
o jornal, bem como estabele-

cer parcerias na área de pu-
blicação de livros.

Na ocasião, o reitor fez 
um relato das atividades de-
senvolvidas pela UEPB e falou 
de alguns dos projetos que 
pretende realizar em sua ges-
tão administrativa à frente da 
Instituição. Em meio a um cli-
ma de descontração e cordia-
lidade, Fernando Moura tam-
bém falou dos projetos que 
pretende implementar em A 

União, um dos mais antigos 
jornais do país em circulação.

Participaram da reu-
nião, além do reitor Rangel 
Junior e dos jornalistas de A 
União, o professor José Ben-
jamim Pereira Filho, chefe de 
gabinete; o jornalista Orlan-
do Ângelo, coordenador de 
Comunicação da UEPB; e o 
procurador geral da Institui-
ção, Ebenezer Pernambuca-
no de Limoeiro.

Reitor da UEPB se reúne com 
superintendente de A União

“Ho-ho-ho... O Papai Noel Che-
gou!” Esta é a tradicional frase pronun-
ciada por um velhinho barbudo que 
conquista em festividades natalinas os 
corações das crianças. Com o espírito 
de fim de ano, os Correios e Telégrafos 
em Campina Grande  se envolveu numa 
grande corrente voluntária arrecadan-
do cartinhas do público infantil inseri-
dos nas escolas municipais.

O gesto solidário foi iniciado no 
dia 19 de novembro, no entanto, a 
ação tem sido expandida oficialmente 
há cerca de vinte e três anos pelos Cor-
reios. Neste ano, a parceria foi feita de 
forma direta com as gestões escolares, 
como também com a população atra-
vés do apadrinhamento das cartas e de-
volução dos presentes. 

Segundo o gerente regional dos 
Correios, José Leite, foi atingido o per-
centual de 95% de todos os presentes 
devolvidos na sede. Os primeiros do-
nativos serão entregues às 9h no Sítio 
Queimadas e às 11h no Sítio Salgadi-
nho. No total foram recebidas 1.795 
correspondências. “Ainda estamos re-
cebendo o restante das lembranças, 
e reforço que quem se comprometeu 
na colaboração a devolução estará em 
aberto até as 17h”. O encerramento 
será dado no dia 24 de dezembro, vés-
pera de Natal, contemplando as dez es-
colas municipais entre os alunos.  

Para Leite, o trabalho é de extrema 

e profunda importância. “Nós somos 
apenas os organizadores, mas os princi-
pais atuantes são os populares. Ressal-
to também que, a magia do Natal deve 
ser mantida, pois cada criança espera 
ansiosamente por seu respectivo pre-
sente”, comentou o gerente.

Durante as entregas, funcionários 
dos Correios estarão caracterizados de 
Papai Noel fazendo a distribuição aos 
diretores nas devidas escolas cadastra-
das. Entre inúmeros presentes solicita-
dos pela criançada, o que se pode notar 
foi a preocupação em satisfazer a von-
tade do próximo. Algumas cartinhas re-
velaram a vontade de ajudar seus pais 
com objetos para o uso do trabalho 
diário. 

No período da inscrição foram 
triunfadas instituições como as creches, 
abrigos, orfanatos, com alunos de até 
dez anos de idade. O atendimento deu 
prioridade ao atendimento das cartas 
que continham pedidos de brinquedos 
e a indicação da condição socioeconô-
mica familiar conforme a campanha.

O regulamento da campanha “Pa-
pai Noel dos Correios 2012” tem por 
escrito explicando que o objetivo foi o 
de incentivar ao aprendizado por meio 
da produção da carta, seja em forma de 
redação ou desenho. 

A equipe dos Correios, em con-
sentimento, aponta que não existirá 
melhor sensação de que a de receber 
o presente desejado acompanhado de 
uma cartinha vinda de um senhor ‘pra 
lá’ de especial, o Papai Noel.

Correios recebeu 1.795 cartas 
de crianças pedindo presentes
Kalyenne Antero 
Especial para A União

PAPAI NoeL

AudIêNcIA



Deputados criam emenda coletiva
PARA A SECA

Parlamentares também 
aprovaram o Orçamento 
2013 com alterações
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Governo amplia medidas 
para minimizar efeitos da 
seca no Nordeste
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Ao invés de ontem de 
manhã, como estava pre-
visto, a Assembleia Legis-
lativa se reuniu em sessão 
extraordinária na noite de 
anteontem e aprovou o Pla-
no Plurianual 2012-2015 e 
o Orçamento 2013 com vá-
rias alterações.

Uma das novidades dos 
últimos momentos da vota-
ção foi que, a partir de uma 
articulação movida pelo 
próprio presidente da Casa, 
Ricardo Marcelo (PEN), os 
deputados decidiram abrir 
mão das emendas individu-
ais que causaram polêmica 
durante todo esse segundo 
semestre e colocaram os 
recursos, R$ 109 milhões, 
para uma emenda coletiva 
voltada a atacar os proble-
mas da seca.

Os parlamentares con-

cordaram, nesse caso, em 
anular o valor das emen-
das individuais para 2013 
e remanejaram os recursos 
(cerca de R$ 3 milhões), 
que cada um tinha direito, 
para uma emenda única as-
sinada pelos 36 deputados.

Na parte da justifica-
tiva do Projeto, os deputa-
dos ressaltaram que “em 
recente visita aos municí-
pios paraibanos, na deno-
minada ‘Caravana da Seca’, 
foi verificado ‘in loco’ a 
atual situação do povo pa-
raibano que convive com os 
efeitos da seca que assola o 
Nordeste brasileiro. Como 
forma de minimizar estes 
efeitos, consignamos os va-
lores destinados à Reserva 
de Emendas Parlamentares 
Individuais para obras de 
combate à seca”.

O relator do Orçamen-
to, deputado Vituriano de 
Abreu (PSC), explicou on-
tem que as emendas sugeri-
das pela LOA 2013, tanto as 
de metas quanto as de re-
manejamento, têm por ob-
jetivo atender as demandas 
sociais das diversas regiões 

do Estado, por indicação 
dos deputados que são seus 
representantes.

Segundo o presidente 
da ALPB, o montante des-
tinado para amenizar os 
efeitos da seca é fruto do 
esforço dos deputados em 
percorrer mais de 2 mil 
quilômetros para verificar 
as reais necessidades dos 
paraibanos que sofrem com 
a seca.

“Nós faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcan-
ce para minimizar o sofri-
mento dos paraibanos que 
sofrem com os efeitos da 
seca. Andamos o Estado 
durante a ‘Caravana’ para 
acompanhar o problema de 
perto e ouvir as reivindi-
cações da população. Todo 
este material foi transfor-
mado em um documento 
que será encaminhado ao 
Executivo Federal e Esta-
dual. Cobraremos ações 
efetivas do Poder Executi-
vo, pois não é possível que 
depois de tantos avanços 
tecnológicos a população 
ainda sofra com a falta de 
chuvas”, destacou.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

FOTO: Ortilo Antônio

Terão prioridades as áreas da 
educação, saúde, segurança pú-
blica e infraestrutura logística e 
segundo o presidente da Comis-
são de Orçamento da Assembleia, 
deputado estadual Gervásio Filho 
(PMDB), os parlamentares tiveram 
prazo para apresentação e,  cada 
um, teve direito a 25 emendas. Ao 
todo, foram 338 emendas divididas 
em Emendas de Texto, de Remane-
jamento e de Metas.

Na parte de remanejamento de 
verbas, os deputados destinaram 
R$ 25 milhões para a Secretaria de 
Estado do Turismo e do Desenvol-
vimento Econômico, valor idêntico 
ao que ficou atribuído para a Se-
cretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Humano.

Para a Secretaria de Estado dos 
Recursos Hídricos, do Meio Am-
biente e da Ciência e Tecnologia 
também foram destinados R$ 25 
milhões para a construção de adu-
toras. Para a construção de barra-
gens e açudes foram destinados 
mais de R$ 34 milhões.

O relator do Orçamento, Vi-
turiano de Abreu (PSC), disse que 
os remanejamentos já eram todos 
previstos porque foram ponto de 
consenso entre os deputados que 
receberam e começaram a ler o or-
çamento há vários meses, inclusive 
no tocante ao caso da Secretaria de 
Comunicação.

 
Alterações
Entre as alterações no Orça-

mento está a diminuição de R$ 40 
milhões para R$ 14 milhões nos re-
cursos que o Governo havia desti-
nado à Secretaria de Comunicação 
do Estado. “Quem tem maioria, 
aprova o que quer”, desabafou on-
tem de manhã o líder do Governo, 
deputado Hervázio Bezerra(PSDB), 
ao lamentar que o Poder Legislati-
vo tenha terminado o ano assumin-
do uma postura muito mais de an-
tigoverno do que de debatedor das 
grandes questões estaduais.

Ele disse que estava sendo dito 
desde o final da semana passada 

era que o secretário de Planeja-
mento Gustavo Nogueira compare-
ceria na quarta à tarde para um de-
bate com os parlamentares sobre a 
proposta de Orçamento e que no 
dia seguinte de manhã, ontem, é 
que a matéria entraria em pauta.

Hervázio disse que seria uma 
forma adequada para tratar do or-
çamento na medida em que a ma-
téria entraria em pauta sozinha, já 
que nos dias anteriores o Plenário 
havia resolvido o problema das 
matérias acumuladas e também do 
Regimento Interno e do Código de 
Ética.

 “O problema é que, depois da 
audiência, os rumos dos aconteci-
mentos mudaram e o que se viu foi 
a matéria entrar em pauta numa 
sessão noturna, algo que nunca 
mais tinha-se visto no Poder Legis-
lativo da Paraíba”, lamentou o lí-
der.

A peça orçamentária discutida 
e votada entre a tarde e a noite 
de anteontem pelo Plenário tota-
liza recursos na ordem de R$ 9,7 
bilhões, sendo que R$ 6,4 bilhões 
(65,68%) serão destinados ao or-
çamento fiscal. Um volume de R$ 
2,7 bilhões (28,18%) irá para o or-
çamento da seguridade social e R$ 
601,7 milhões (6,14%) serão volta-
dos para o investimento das em-
presas.

Prioridades e remanejamentos

Na parte de remane-
jamento de verbas, 
os deputados desti-
naram R$ 25 milhões 
para a Secretaria de 
Estado do Turismo e 
do Desenvolvimento 
Econômico

Para o relator do Orçamento, deputado Vituriano de Abreu, as emendas vão atender demandas sociais

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) abriu 
seleção para 250 vagas na 
Especialização em Gestão 
Pública, que será promovida 
através da modalidade de 
Educação a Distância (EAD). 
A instituição já promovia o 
curso presencial e exclusiva-
mente para servidores públi-
cos, iniciando agora em 2013 
para a comunidade em geral. 
O Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu será realizado no 
âmbito do Programa Nacio-
nal de Formação em Gestão 
Pública (PNAP).

Além das aulas na EAD, 
o estudante da pós terá en-
contros e provas presenciais 
nos finais de semana, nos 

Polos de Apoio Presencial 
da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). Nesse curso, 
o IFPB está contando com 
os polos de Araruna, Mari, 
Itaporanga, Lucena e Tape-
roá, cada qual ofertando 50 
vagas. “O aluno pode vir de 
qualquer Estado, desde que 
se comprometa a não perder 
os encontros no Polo”, frisou 
o pró-reitor de Ensino do 
IFPB, Paulo de Tarso Costa 
Henriques, que assina o edi-
tal de seleção.

O documento que rege 
todo o processo seletivo 
pode ser acessado nesse link 
da Comissão Permanente de 
Concursos Públicos (Com-
pec), organizadora da se-
leção. Os candidatos serão 

escolhidos através do de-
sempenho acadêmico obtido 
no Ensino Superior.

O candidato deve entre-
gar no Polo onde pretende es-
tudar as cópias do documen-
to de Identidade; do CPF; e do 
Histórico Escolar com o Coe-
ficiente de Rendimento Esco-
lar (CRE) ou Declaração es-
pecificando o Coeficiente de 
Rendimento Escolar (CRE). A 
taxa de inscrição é de R$ 40. 
O pagamento do boleto com-
prova a inscrição efetivada.

As inscrições estarão 
abertas até o dia 21 de janei-
ro. O IFPB reserva 5% das va-
gas para pessoas com defici-
ência. A relação dos inscritos 
será publicada a partir de 25 
de janeiro. 

Uma reunião realizada 
nas dependências da Câma-
ra Municipal de Cajazeiras, 
ontem, definiu a composição 
da chapa que vai concorrer à 
Mesa Diretora do Poder Le-
gislativo, no próximo dia 1º de 
janeiro. Os vereadores perten-
centes ao esquema político da 
prefeita eleita Denise Oliveira, 
com exceção do atual presi-
dente Marcos Barros de Sou-
za, fecharam apoio a Nilson 
Lopes Meireles (Nilsinho), do 
PSD.

Em seguida, Nilsinho 

anunciou a composição de 
sua chapa com a participa-
ção de dois integrantes do 
bloco da atual situação: Alys-
son de Sousa Lira (Neguin do 
Mondrian (PDT) e Francisco 
Jucinério Félix (PTB), respec-
tivamente, como 2º vice-pre-
sidente e 2º secretário. O 1º 
vice-presidente será Ivanildo 
Dunga (PMN) e o 1º secretário 
Alysson Américo, do Partido 
dos Trabalhadores.

As definições para a elei-
ção na Câmara Municipal de 
Cajazeiras gerou o primeiro 
estremecimento: o candidato 
a presidente Nilsinho acusou 
o seu colega de bancada Mar-

cos Barros (atual presidente), 
de romper um acordo feito 
anteriormente. Nesse acor-
do, segundo Nilsinho, Marcos 
Barros teria aceitado ser can-
didato a vice-presidente, mas 
depois foi descoberta a forma-
ção de uma nova chapa com 
Marcos Barros disputando a 
reeleição.

Em declarações à impren-
sa, ontem, o candidato Nilsi-
nho confirmou a exclusão de 
Marcos Barros de sua chapa, 
e anunciou que já conta com o 
apoio de 13 dos 15 vereadores 
que vão compor a Câmara Mu-
nicipal de Cajazeiras, a partir 
de janeiro do próximo ano.

IFPB inscreve para curso 
em gestão pública da EAD

Nilsinho anuncia chapa 
para eleição da Câmara

250 VAGAS

EM CAJAZEIRAS

Kaliel Conrado
Da Sucursal de Cajazeiras



Aeroportos terão investimentos
na paraíba
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GEraL

João Pessoa, Campina 
Grande e Patos serão 
beneficiados

O Mensalão jogou o STF 
contra a Câmara dos Deputados

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O ministro da Secreta-
ria de Aviação Civil, Wagner 
Bittencourt, anunciou ontem 
que o Governo Federal vai 
investir R$ 7,3 bilhões para 
melhorar a infraestrutura de 
270 aeroportos regionais do 
país. A região Nordeste será 
a maior beneficiada. O go-
verno prevê investir R$ 2,1 
bilhões em 64 pequenos e 
médios aeroportos da região. 
Na Paraíba, três aeroportos 
receberão investimentos e 
melhoria do novo modelo de 
administração. Em toda re-
gião os investimentos serão 
distribuídos para os aero-
portos de Alagoas (2), Bahia, 
(20), Ceará (9), Maranhão 
(11), Pernambuco (9), Piauí 
(7), Rio Grande do Norte, (2) 
e Sergipe (1).

Segundo informações da 
Secretaria de Aviação Civil, 
os aeroportos da Paraíba que 
serão beneficiados com o 
novo programa de melhoria 
implantado pelo Governo Fe-
deral deverão ser: o de João 
Pessoa, Campina Grande e 
o de Patos por ficar situa-
do numa área estratégica e 
muito bem posicionado na 
região do Sertão paraibano.

Com a presença da pre-
sidente da República, Dil-
ma Rousseff,  ministro da 
Secretaria de Aviação Civil, 
Wagner Bittencourt, anun-
ciou ontem, a concessão dos 
aeroportos de Galeão, no Rio 
de Janeiro, e de Confins, em 
Minas Gerais. A medida faz 
parte do plano do Governo 
Federal para ampliar inves-
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Decisão da Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba acabou com a principal arma 
que o Fisco tinha para manter o Governo do Estado amordaçado, sem 
poder reagir as suas imposições. Por unanimidade, foi reconhecida 
a legalidade da lei que permite ao Poder Executivo contratar 
comissionados para arrecadar impostos. A lei fora questionada pelo 
sindicato dos funcionários da Receita ainda ao tempo da greve dos 
auditores fiscais, porém o TJ decidiu, na quarta-feira, que a lei é 
válida.

Isso vinha sendo remoído há tempos.

É muita grana

O Governo do Estado paga na próxima semana a folha de pessoal de 
dezembro. Os salários dos aposentados e pensionistas serão creditados 
nas contas bancárias na quinta-feira (27). Na sexta (28) recebem os 
servidores da ativa da administração direta e indireta. Com o pagamento da 
folha de dezembro, o governador Ricardo Coutinho encerra o ano de 2012 
atendendo ao compromisso de pagar a folha de pessoal sempre dentro do mês 
trabalhado.

O governo está injetando mais de R$ 1 bilhão na economia da Paraíba só 
em dezembro.

Efeito cascata

Existe um movimento para que o Diretório do PMDB em João Pessoa passe 
por processo de mudança, da mesma forma que ocorreu com o Diretório Estadual. 
O vereador Fernando Milanez comanda a revolta. 

O problema está no comando. 

O Brasil corre o risco de entrar o ano de 2013 com 
uma enorme disputa entre o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e a Câmara dos Deputados, em Brasília. O STF 
concluiu o julgamento dos acusados de envolvimento com 
o Mensalão. 

Réus absolvidos, outros condenados. As penas foram 
fixadas, mas ninguém foi preso até agora. É exatamente 
nesse ponto que começa a discórdia entre o STF e o 
presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-
RS).

O procurador-geral, Roberto Gurgel, acaba de pedir 
a decretação da prisão dos condenados do Mensalão. 
Imediatamente advogados apresentaram petição ao 
STF. Dizem que o pedido deve ser decidido pelo Plenário 
quando acabar o recesso. 

O medo dos advogados é que o presidente Joaquim 
Barbosa decida sozinho pedir a prisão de todos, incluindo 
aí três deputados: dois do PP e um do PT. Querem evitar 
que o presidente Joaquim Barbosa decida sozinho.

O receio dos advogados é que Joaquim Barbosa 
decida como relator, e não como presidente. Como ainda 
cabe recurso da decisão, a condenação não é definitiva. 
A probabilidade de mudanças no julgamento desses 
recursos talvez seja pequena. Mas existe.

E, de acordo a Constituição, não se pode iniciar o 
cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Prisão, 
neste momento, só é possível como medida preventiva, em 
casos urgentes.

Mas, enquanto o Tribunal estiver em recesso, cabe ao 
presidente decidir os casos urgentes. É um poder enorme. 
Mas é também uma rotina do Tribunal. Todos os ministros 
que ocuparam o cargo de presidente decidiram inúmeras 
questões sozinhos. 

O pedido soaria estranho. Imagine pedir ao 
presidente que deixe de exercer o poder que a lei lhe 
confere; que deixe de cumprir seu dever de decidir em 
nome do Tribunal.

Cabe ao procurador demonstrar a necessidade da 
prisão. Precisa convencer o julgador de que a prisão não é 
mera antecipação da pena e sim uma medida preventiva 
capaz de evitar uma fuga ou de ameaça à ordem pública. 
Precisa trazer dados concretos e argumentos.

Barbosa já demonstrou que relator e presidente 
são funções distintas e que soube exercê-las cada uma a 
seu tempo. Como relator determinou que os condenados 
entregassem seus passaportes. Como presidente só 
modificaria a decisão (agravando a restrição à liberdade) 
diante de fatos novos, comprovados, que demonstrassem 
um perigo real e imediato.

timentos no setor aeropor-
tuário.

Segundo informações de 
Bittencourt, a previsão é que 
o edital de concessão seja pu-
blicado até agosto de 2013. 
O leilão deve ocorrer em se-
tembro. O governo estima 
que os aeroportos devem re-
ceber de seus administrado-
res privados cerca de R$ 11,4 
bilhões em investimentos – 
R$ 6,6 bilhões no Galeão e R$ 
4,8 bilhões em Confins.

O governo decidiu man-
ter o modelo do leilão anterior, 
realizado em fevereiro, em que 
foram concedidos os aeropor-
tos de Guarulhos, Campinas 
e Brasília. Isso significa que a 
Infraero será sócia minoritária 
em uma sociedade que vai ad-
ministrar o aeroporto. O con-
trole será do consórcio que 
vencer a licitação.

Porém, o governo tornou 
um pouco mais rígidas as re-
gras para participar do lei-
lão. O consórcio interessado 
deverá contar com a partici-
pação de uma empresa com 
experiência na operação de 
aeroportos com movimenta-
ção de pelo menos 35 milhões 
de passageiros por ano.

No leilão de fevereiro, a 
regra previa experiência em 
aeroportos que movimentam 
5 milhões de passageiros por 
ano. O governo espera, com 
isso, atrair para o país as em-
presas que operam alguns 
dos maiores e mais eficientes 
terminais do mundo.

Outra mudança coloca-
da nesta segunda rodada de 
concessão de aeroportos é 
que o operador aeroportu-
ário deverá ter pelo menos 
25% de participação acio-

nária no consórcio que vai 
disputar o leilão do Galeão e 
Confins.

Isenções
O ministro confirmou 

também que o governo volta-
rá a dar incentivos à aviação 
regional, envolvendo aero-
portos de pequeno e médio 
porte no interior do país. A 
medida tem como objetivo 
ampliar o acesso da popula-
ção ao transporte aéreo.

Entre os incentivos pre-
vistos no plano está a isenção 
de tarifas nos aeroportos do 
interior com movimentação 
inferior a 1 milhão de pas-
sageiros por ano. As tarifas, 
pagas por empresas aéreas 
para usar a infraestrutura 
dos aeroportos, serão reem-
bolsadas pelo governo nos 
regionais.

O Castro Pinto será um dos três aeroportos do Estado beneficiado com recursos do Governo Federal

Foi encaminhado ante-
ontem para a apreciação da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) o projeto de 
lei completar que dispõe so-
bre o Plano de Cargo, Carrei-
ras e Remuneração (PCCR) 
dos servidores do Instituto 
de Previdência do Município 
(IPM-JP). A matéria inclui a 
criação de cargos em níveis 
médio, técnico e superior.

Conforme a agenda da 
CMJP, a previsão é que o pla-
no seja lido ainda esta sema-
na pelos vereadores e que 
passe por votação antes do 
recesso da Casa. Segundo o 
superintendente do IPM-JP, 
Cristiano Henrique Souto, 
este Plano traz muito mais 
do que a possibilidade de um 
concurso público para o qua-
dro de funcionários da pasta. 
“O nosso projeto, bem ousa-
do por sinal, inclui a contra-
tação, mediante certame, de 
profissionais de Administra-
ção, Arquivologia, Técnicos 
em Contabilidade e Enfer-
magem, bem como médicos 
peritos, economistas e atu-
ários, categorias que pode-
riam proporcionar uma nova 
estrutura organizacional à 
autarquia, mais eficiente e 
completa”, destacou.

A presença de um mé-
dico perito no Instituto, por 
exemplo, abriria espaço para 
o desenvolvimento de uma 
área de exames de perícia, 
intrínsecos para requeri-

mento de aposentadorias 
por invalidez, ação que hoje 
se concentra na Junta Mé-
dica Municipal. Já a atuação 
de economistas e de espe-
cialistas em cálculo atuarial 
na construção de projeções 
previdenciárias e de gastos 
públicos serviria tanto para 
os servidores inativos, tanto 
para a Prefeitura Municipal 
da capital, no regimento da 
folha de pagamento dos be-
neficiários do IPM-JP .

Como disposto no texto, 
a “criação do quadro próprio 
de servidores efetivos” (…) 
pretende “privilegiar uma 
remuneração mais digna, 
mediante o incentivo para 
se titularizar, atualizar e se 
aperfeiçoar; além de melhor 
aproveitamento profissional 
dos seus servidores”.

Mudança
Também na última 

quarta-feira, o IPM-JP en-
caminhou ainda duas ou-
tras importantes matérias 
para avaliação da Câmara. 
Uma delas refere-se à ade-
quação da Lei Municipal nº 
10.684/2005, que regula-
menta o Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) 
dos servidores da capital. As 
alterações vêm para sanar 
algumas inconsistências da 
legislação vigente, adequan-
do-a às novas realidades ju-
rídicas.

Segundo a mensagem 

anexa à projeto de lei, um 
dos aspectos trabalhados 
pelo documento trata da “re-
gulamentação do reconhe-
cimento de união estável, 
para fins de concessão de 
pensão por morte, ao com-
panheiro ou companheira 
de servidor (a) falecido que 
não possuem título jurídico 
de estabelecimento dessa 
condição de convivência”. 
Cerca de 40 artigos da lei nº 
10.684/2005 serão modi-
ficados, caso a matéria seja 
aprovada.

A outra, dispõe sobre a 
segregação de massas, que 
determina uma data de cor-
te, a partir de 31 de dezem-
bro de 2009, para a adminis-
tração distinta da folha de 
pagamento dos aposentados 
e pensionistas da PMJP. A al-
teração no plano destes be-
nefícios divide as despesas 
em antes e depois da data 
acima estipulada. Caso apro-
vada, a segregação determi-
nará que o ente federativo 
assuma a responsabilidade 
pelo pagamento do grupo 
de segurados cujos benefí-
cios foram concedidos até 
31 de dezembro de 2009, 
que é por conseguinte maior 
e mais oneroso aos cofres 
públicos. A segunda parte 
da massa, referente aos be-
nefícios concedidos após 31 
de dezembro de 2012, fica-
rá sob responsabilidade do 
IPM-JP.

PCCR do IPM-JP é encaminhado 
à Câmara Municipal para votação

O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
que administra o Porto de 
Cabedelo, Wilbur Holmes 
Jácome, recebeu, na última 
quarta-feira, o Título de 
Cidadão Pessoense. A pro-
positura foi do vereador 
Fernando Milanez (PMDB). 
“Quando a Câmara me con-
cede esse Título está, ao 
mesmo tempo, valorizando 
meu trabalho à frente da 
Companhia Docas. Aprovei-
to essa oportunidade para 
agradecer à cidade, aos ve-
readores que aprovaram a 
propositura, em especial ao 
vereador Milanez, e a toda 
minha família”, declarou o 
homenageado, que é natu-
ral de Brasília.

Wilbur Jácome ficou 
emocionado ao falar do seu 
pai, Mário Jácome (presen-
te na sessão), e lembrar-se 
de sua mãe, Marlene Hol-
mes Jácome, já falecida. Ele 
lembrou ainda dos tempos 
em que recebeu orientação 
e apoio dos país para estu-
dar e vencer na vida. Wil-
bur deixou claro que o Tí-
tulo de Cidadão Pessoense 
não será, de forma nenhu-
ma, fruto de vaidade, mas 
de maior responsabilidade 
e compromisso com suas 
obrigações.

 A sessão solene foi se-
cretariada pelo vereador 
Pastor Edmilson (PRB).

Presidente da 
Docas-PB recebe 
Título de Cidadão 
Pessoense 
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Governo amplia medidas para 
minimizar efeitos da seca no NE
As chuvas na região 
serão escassas nos 
próximos quatro meses

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Brasília – A chuva será 
escassa no Semiárido nordes-
tino nos próximos quatro me-
ses. A previsão divulgada por 
técnicos do Instituto de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), levou 
o governo a anunciar medi-
das de prevenção contra os 
efeitos da seca e de apoio aos 
moradores. O uso do dinhei-
ro para ações emergenciais, 
como a ampliação de crédito 
para a agricultura local e para 
distribuição de água a partir 
de carros-pipas, será aplicado 
no reforço a programas con-
siderados estruturantes para 
os nordestinos.

Mais de 31 mil famílias, 
que vivem em 575 assenta-
mentos, serão incluídas no 
Programa Água Para Todos, 
a partir do ano que vem. As 
famílias, até agora, não eram 
contempladas com a constru-
ção de cisternas ou pequenas 
barragens, ações previstas 
no programa. A inclusão dos 
assentados utilizará pelo me-
nos R$ 84 milhões.

Pelo balanço do gover-
no, desde que o programa foi 
criado, em 2011, foram cons-
truídas 192 mil cisternas. A 
meta é chegar a 750 mil uni-
dades de abastecimento, com 
aplicação de R$ 4,7 bilhões, 
até 2014.

Ao longo de 2012, se-
gundo informou ontem o 
ministro da Integração Na-
cional, Fernando Bezerra Co-
elho, foram construídas 370 
mil cisternas de polietileno 
no Semiárido. “E já temos 
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alguns convênios com os es-
tados para construir 6,5 mil 
sistemas simplificados de 
abastecimento de água e 2,5 
mil pequenas barragens no 
Semiárido no próximo ano”, 
acrescentou.

A promessa do governo 
é que as medidas conhecidas 
como estruturantes serão 
reforçadas com recursos do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). O minis-
tro disse que a partir do ano 
que vem os projetos que be-
neficiam o Semiárido, apre-
sentados por nove estados, 
devem começar a ser execu-
tados com recursos do PAC 
Prevenção. Até agora, 73 con-
tratos foram assinados, totali-
zando R$ 1,4 bilhão.

Os estados afetados pela 
seca receberão também re-
cursos para investir na re-
cuperação de poços que es-
tão fora de funcionamento. 
Segundo o ministro, muitos 
poços foram perfurados, mas 
as obras não tiveram conti-
nuidade e, por isto, os poços 
estão fora de operação.

A expectativa é que os 
repasses, ao longo de 2013, 
atinjam a cifra dos R$ 124 
milhões para a entrega de 41 
conjuntos de equipamentos, 
que incluem desde máquinas 
perfuratrizes e caminhões, 
até recursos para pagamento 
de pessoal, como motoristas. 
O dinheiro deve ser transferi-
do a partir de fevereiro.

Atualmente, 1,3 mil mu-
nicípios do Nordeste e do 
norte de Minas Gerais estão 
em situação de emergência 
reconhecida pela Secretaria 
Nacional de Defesa Civil. São 
10,3 milhões de pessoas pre-
judicas pela seca, que persiste 
na maior parte da região.

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem, durante 
anúncio do pacote para o setor 
aeroportuário, que 2013 será um 
ano de resultados das ações feitas 
pelo governo em 2012 para dimi-
nuir o custo Brasil, tornar a econo-
mia mais competitiva e estimular 
investimentos.

“Acredito que, além de um Fe-
liz Natal e um prospero Ano-Novo, 
vamos ter um 2013 no qual vamos 
colher todos os frutos dessa traje-
tória que foi 2012, disse. “Teremos 
um 2013 de crescimento e avanço 
da nossa economia. Queremos um 
crescimento sustentável, que seja 
constante”, completou.

Dilma disse que espera, para 
o próximo ano, um “pibão gran-
dão”. Ela disse que o governo 

concluiu uma reestruturação lo-
gística do país, com o lançamento 
do pacote para a aviação, após já 
terem sido concedidos incentivos 
aos setores portuário, ferroviário 
e rodoviário.

A presidente disse que o go-
verno está melhorando o ambien-
te de negócios no Brasil, que deve 
desencadear um “imenso” avan-
ço nos investimentos produtivos. 
Além dos investimentos em logís-
tica, outros marcos destacados por 
ela foram a redução das tarifas 
de energia para o próximo ano e 
a estabilização da taxa de câmbio 
em um patamar mais real. “Reafir-
mo aqui nosso objetivo de tornar 
a carga tributária muito menor no 
país”, disse Dilma.

A presidente voltou a desta-
car que, para que o país avance 
e se torne uma das economias 
mais desenvolvidas do mundo, 

o caminho é o investimento em 
educação, o que, segundo ela, 
depende muito dos recursos que 
virão dos recursos dos royalties 
do petróleo. “Estou certa que no 
ano de 2013 teremos que fazer 
uma grande batalha para que 
os recursos mais fortes que nós 
temos, que são aqueles do pré-
-sal, os do petróleo, se dediquem 
sobre tudo a criar essa ponte de 
forma sustentável e de forma 
muito concreta.”

Uma das principais estratégias 
no investimento em educação, se-
gundo Dilma, é a alfabetização de 
todas as crianças até os oito anos 
de idade, além da educação in-
tegral, com ensino de qualidade, 
principalmente, de matemática, 
português, ciência e de um idio-
ma. “Esse é o caminho que leva 
à possibilidade de dobrar a nossa 
renda per capita”.

Presidente Dilma espera economia mais 
competitiva e um “pibão” para 2013

ORÇAMENTO

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Brasília - A Comissão 
Mista de Orçamento apro-
vou ontem o relatório final à 
Proposta de Lei Orçamenta-
ria elaborado pelo senador 
Romero Jucá (PMDB-RR). 
Foram rejeitados todos os 
199 destaques que preten-
diam mudar partes do texto. 
Apesar da aprovação, não 
há previsão para a votação 
do parecer pelo Plenário do 
Congresso.

O Orçamento estima re-
ceita da União para o exer-
cício financeiro de 2013 em 
R$ 2.250.868.084.933,00 e 
fixa a despesa em igual valor. 
Sem a aprovação do relatório 
pelo Congresso, o governo 
só poderá executar despesas 
obrigatórias, como custeio 

da máquina pública, paga-
mento de pessoal, transfe-
rências constitucionais para 
estados e municípios e bene-
fícios da Previdência.

Finalizada a votação da 
Proposta de Lei Orçamen-
tária na comissão, o relato-
-geral do Orçamento fez um 
apelo para o entendimento 
entre o Congresso e o Su-
premo Tribunal Federal que 
viabilize a votação do Orça-
mento.

“Quero ressaltar a im-
portância dos relatórios 
setoriais. Essa peça foi me-
lhorada pelo Congresso, 
avançamos em muitas ques-
tões e cedemos em outras. 
Viabilizamos os investimen-
tos em muitas obras”, disse. 
“Faço um apelo para que 
Congresso o e Supremo se 
entendam e que se possibi-

lite a votação do Orçamento 
antes de março. Ficar sem 
Orçamento em um quadro 
econômico em que o mundo 
se encontra é uma temerida-
de”, frisou o relator.

O presidente da comis-
são mista, deputado Paulo Pi-
menta (PT-RS), criticou a de-
cisão do ministro do STF Luiz 
Fux de determinar que a vo-
tação dos vetos do Congresso 
ocorra de forma sequencial. 
Com isso, a pauta conjunta 
das duas Casas está trancada 
até a análise dos mais de 3 
mil vetos pendentes. “A deci-
são do ministro Fux é prejudi-
cial ao país. A não votação do 
Orçamento impede o reajus-
te para diversas categorias. 
Esperamos que essa decisão 
possa ser revertida para que 
possamos votar o Orçamen-
to”, disse. Ao decidir a ques-

tão, o ministro Fux ressaltou 
que o primeiro veto recebido 
pelo Congresso e não aprecia-
do dentro do prazo impede a 
avaliação de todos os outros 
que o sucederam. Ele ainda 
argumenta que todos os vetos 
são urgentes, pois trancam a 
pauta legislativa.

O vice-líder do PSDB, 
deputado Pauderney Ave-
lino (AM), ponderou, po-
rém, a responsabilidade do 
Congresso nessa situação. 
“Em 22 anos em que estou 
aqui, nunca tinha visto uma 
crise tão grande entre o Ju-
diciário e o Congresso. Mas 
temos responsabilidade so-
bre este momento que es-
tamos vivendo. Quando um 
Poder não assume suas res-
ponsabilidades, outro vem 
e assume e é isso que está 
acontecendo.”

Comissão mista aprova relatório final

O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, apresenta balanço das ações do governo de enfrentamento à estiagem no Semiárido

Pelo Programa Água 
para Todos, na parceria 
com o MDA, o Estado da Pa-
raíba vai receber mais R$ 
2,6 milhões para ampliar a 
construção de sistemas de 
abastecimento de água em 
assentamentos rurais. No 
âmbito do PAC Prevenção, o 
termo de compromisso com 
a Caixa vai permitir ao Es-
tado o investimento de R$ 
129,11 milhões para sete 
empreendimentos de oferta 
d’água. As obras serão execu-
tadas pelos estados.

Entre as medidas estru-
turantes do Ministério da 
Integração, além do PAC Pre-
venção e do PAC Equipamen-
tos, se destacam as ações do 
Programa Água para Todos. 
Nas ações emergenciais es-
tão a Operação Carro-Pipa, o 
Bolsa Estiagem, o Garantia-
-Safra e o crédito especial, 
entre outras. Mais de R$ 4,9 
bilhões já foram investidos 
pelo Governo Federal para 
reduzir os efeitos da estia-
gem no Semiárido. Dos 223 
municípios paraibanos, 196 
estão em situação de emer-
gência, afetando mais de 900 
mil pessoas.

Ontem, o ministro Fer-
nando Bezerra Coelho mos-
trou que, pelo Garantia-Safra, 
foram atendidos 86.366 ha-
bitantes de 171 municípios, 
perfazendo o montante de R$ 
58,7 milhões.

O Garantia-Safra é uma 
ação do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 

voltada para os agricultores 
familiares localizados na re-
gião Nordeste, nos municí-
pios em que forem detecta-
das perdas de, pelo menos, 
50% da produção agrícola 
de convivência com o Semi-
árido. No Brasil, o programa 
atende a mais de 767 mil 
agricultores do Semiárido 
que tiveram prejuízo com a 
estiagem. Em novembro, o 
valor do benefício por agri-
cultor passou de R$ 680,00 
para R$ 960,00. O repasse 
do benefício tem sido feito 
de forma parcelada desde 
julho. Já foram investidos no 
programa mais de R$ 522 
milhões. Na Paraíba, foram 
contratadas 21.845 opera-
ções de crédito no âmbito da 
linha FNE emergencial, ope-
rado pelo BNB, que somam 
R$ 142.476.157,00.

Operação Carro-Pipa
Em parceria com o 

Exército, a Integração Nacio-
nal disponibilizou para a Pa-
raíba 522 carros-pipa e mais 
de 304 mil pessoas foram 
beneficiadas em 117 muni-
cípios. “Estamos ampliando 
a contratação de carros-pi-
pas, por meio do Exército, e 
vamos prosseguir até feve-
reiro o pagamento dos be-
nefícios do Bolsa Estiagem 
e do Garantia-Safra. Tudo 
isso no esforço para mini-
mizar os prejuízos que estão 
ocorrendo na economia do 
Semiárido, sobretudo na re-
dução drástica do rebanho”, 
afirmou Bezerra Coelho.

PB receberá recursos
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Irã, Síria e Coreia do Norte violam
os direitos humanos, afirma ONU 

A Assembleia Geral 
das Nações Unidas ado-
tou ontem declarações nas 
quais condena o Irã, a Sí-
ria e a Coreia do Norte por 
violações aos direitos hu-
manos.

O texto condenando o 
Irã foi aprovado por 86 vo-
tos a favor, 32 contra (entre 
eles Índia, Líbano, Sudão, 
Síria e Coreia do Norte) e 
65 abstenções.

A resolução denun-
cia a prática da tortura, a 
aplicação da pena de morte 
sem garantias internacio-
nalmente reconhecidas e 
o aumento do número de 
execuções, entre elas de 
menores.

Ahmed Shaheed, o re-
lator especial da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) sobre os direitos 

humanos no Irã, informou 
em seu relatório sobre 670 
execuções em 2011 no país 
persa, a taxa mais alta de 
aplicação da pena de mor-
te no mundo em relação ao 
número de habitantes. 

Em outra resolução a 
Assembleia Geral denun-
ciou violações graves e sis-
temáticas aos direitos hu-
manos pelas autoridades 
sírias e das milícias pró-
governo shabiha.

O texto foi aprovado 
por 135 votos contra 12 
(entre eles os da China e 
da Rússia) e 36 abstenções. 
Uma resolução similar ti-
nha recolhido o ano passa-
do 122 votos.

Respaldada principal-
mente pelos países euro-
peus e árabes, assim como 
pelos Estados Unidos, a 
resolução pede ao gover-
no sírio para “pôr fim a 
toda violação dos direitos 
humanos e a todos os ata-
ques contra civis”. Além de 

exortar a “todas as partes a 
cessar toda forma de vio-
lência”.

A resolução também 
solicita que a comissão de 
investigação da ONU tenha 
acesso livre e sem condi-
ções a qualquer ponto do 
país, cooperação com seus 
membros e ressalta a ne-
cessidade de realizar “uma 
investigação internacional 
transparente, independente 
e rápida” para determinar e 
castigar eventuais respon-
sáveis por crimes.

Em relação à Coreia 
do Norte, a Assembleia Ge-
ral adotou pela primeira 
vez uma resolução por con-
senso condenando a situa-
ção dos direitos humanos 
nesse país.

Um diplomata nor-
te-coreano qualificou essa 
decisão como “propaganda 
política” que fomenta uma 
“escalada na confrontação” 
entre seu país e a comuni-
dade internacional.

Assembleia Geral realizada 
ontem aprovou resolução 
contra os três países

Nova York - Um número recorde 
de 111 países votou ontem pela mora-
tória sobre a pena de morte, em uma 
reunião especial da Assembleia Geral 
da ONU sobre direitos humanos.

Embora a moratória não seja obri-
gatória, seus partidários defendem que 
a votação realizada a cada dois anos 
transmita uma mensagem para cada 
vez menor grupo de nações que ainda 
executa prisioneiros, entre eles China, 
Irã e Estados Unidos.

Foram 111 votos a favor de uma 
moratória sobre a pena de morte, qua-
tro a mais do que em 2010.

Entre os 41 países que votaram 
contra a moratória estão Estados Uni-
dos, China, Japão, Índia, Irã, Coreia do 
Norte e Arábia Saudita. Trinta e quatro 
países se abstiveram.

As nações europeias têm trabalha-
do para aumentar o número de votos 
em apoio a uma moratória. O embai-
xador da Noruega nas Nações Unidas, 
Geir Pedersen, declarou que o número 
crescente de países que apoiam o fim 
da pena capital mostra que este não é 
mais um objetivo “dominado por paí-
ses ocidentais. Esta é uma campanha 
global”.

“A importância do voto é que ele 

envia uma mensagem muito forte para 
a comunidade internacional em geral”, 
disse à AFP Pedersen. “A Assembleia 
Geral é o único lugar onde todos os pa-
íses são representados e há uma forte 
maioria a favor de uma moratória.”

Cerca de 150 países possuem mora-
tórias ou proibições da pena de morte 
e apenas 21 países realizaram execu-
ções em 2011, de acordo com grupos 
de direitos humanos. Esses grupos afir-
mam que os países que ainda realizam 
execuções são os mais obstinados.

Eles ressaltaram que a China exe-
cuta milhares de prisioneiros a cada 
ano e o Irã condenou à morte mais de 
650 pessoas em 2011, tornando-se o 
maior carrasco per capita.

Países votam contra a pena de morte

Foram 111 votos 
a favor de uma 
moratória sobre a pena 
de morte, quatro a 
mais do que em 2010.

Integrantes do movi-
mento de esquerda Que-
bracho queimaram pneus 
e bloquearam o trânsito 
da Avenida 9 de Julho, 
uma das principais do 
centro de Buenos Aires, 
ontem, para marcar os 11 
anos dos protestos contra 
o governo do então pre-
sidente Fernando de La 
Rúa. 

Nos dias 19 e 20 de 
dezembro de 2001, quan-
do a Argentina atravessa-
va uma grave crise política 
e econômica, um militante 
do grupo morreu em um 
confronto com a polícia na 
mesma avenida durante 
uma manifestação organi-
zada pelo movimento.

Grupo protesta em Buenos Aires 
ARGENTINA

O governo israelense 
deu sinal verde para a fase 
inicial de um projeto que 
prevê a criação de uma co-
lônia de 6.000 casas em um 
importante bloco de assenta-
mentos na Cisjordânia ocu-
pada, afirmou ontem um lí-
der dos colonos, em um novo 
anúncio de extensão da colo-
nização israelense em terri-
tórios palestinos, que motiva 
fortes críticas no plano inter-
nacional.

 “Depois de muitos anos, 
nos sentimos felizes por po-
der anunciar que o governo 
de Israel decidiu criar uma 
cidade no Gush Etzion”, afir-
mou à AFP David Perel, chefe 
do Conselho Regional deste 
importante bloco de colônias 
situado a oeste da cidade pa-
lestina de Belém.

Nabil Abu Rudeina, por-
ta-voz da presidência pa-
lestina, reagiu advertindo 

que “os colonos e o governo 
israelense devem saber que 
deverão se responsabilizar” 
e lembrou que o status de 
Estado observador obtido 
pela Palestina na ONU lhe 
permite recorrer perante as 
instâncias judiciais interna-
cionais.

 Hagit Ofran, porta-voz 
da Paz Agora, uma ONG isra-
elense anticolonização, confir-
mou este acordo. “Não se trata 
de mais um assentamento: 
6.000 unidades podem alojar 
25.000 pessoas. Talvez não 
seja tão grande quanto uma 
cidade, mas, tratando-se de 
um assentamento, é enorme”, 
declarou à AFP.

 Agora que começou a 
fase inicial, o público poderá 
emitir objeções a este proje-
to que tem por objetivo co-
nectar o bloco de colônias de 
Gush Etzion e o sul de Jeru-
salém, disse Ofran. Para ela, 

“a mensagem que isto trans-
mite é que Israel não está 
levando em conta a solução 
dos dois estados. Significa 
que será muito mais difícil 
separar a terra (em caso de 
acordo de paz) com uma ci-
dade ali”, acrescentou.

 Este novo anúncio 
ocorreu em uma semana na 
qual o Estado de Israel deu 
vários avisos sobre novas 
zonas em territórios que a 
comunidade internacional 
não considera israelenses 
(Cisjordânia ou Jerusalém 
Oriental). Efetivamente, as 
autoridades de Israel, en-
volvidas em uma campanha 
eleitoral, anunciaram nos 
últimos dias muitos projetos 
para a construção de milha-
res de casas nos bairros de 
colonização em Jerusalém 
Oriental, ocupada e anexa-
da, apesar das condenações 
internacionais. 

Israel autoriza a 1a fase de 
nova colônia na Cisjordânia

AMEAÇA À PAZ

O protesto de ontem 
causou transtornos no 
trânsito da capital argen-
tina e foi acompanhado 
de perto pela polícia e por 
agentes que orientaram 

o tráfego. Tradicional-
mente, os encapuzados 
argentinos realizam ações 
similares para marcar o 
aniversário do chamado 
“argentinazo”. 

Os manifestantes queimaram pneus e interditaram  o trânsito

Foto: Divulgação
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Polícia Militar vai reunir
clubes para discutir a
segurança no Estadual

FUTSAL Feminino

ADM é campeã paraibana
Equipe de Mangabeira
supera o Botafogo
na grande decisão

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe da Associa-
ção Desportiva Manga-
beira sagrou-se campeã 
paraibana de futsal da 
categoria Sub-20. O títu-
lo foi conquistado na noi-
te da última quarta-feira, 
na final disputada contra 
o Botafogo, no ginásio do 
Hermes Taurino, em Man-
gabeira. No tempo normal, 
a ADM venceu por 2 a 1. 
Como o Belo tinha vencido 
a primeira partida, o jogo 
foi para a prorrogação que 
terminou empatada em 
zero a zero. A equipe de 
Mangabeira, por ter feito 
uma melhor campanha na 
primeira fase, foi a campeã.

A ADM confirmou o 
favoritismo, já que tem no 
elenco toda a seleção pa-
raibana Sub-20, que dis-
putou o Campeonato Bra-
sileiro recentemente. Já o 
Botafogo é formado por ga-
rotas do Sub-17, mas que 
acabaram surpreendendo 
durante a competição. 

Apesar da diferença de 
idade e de estatura, o Bo-
tafogo venceu a primeira 
partida por 1 a 0. E neste 
segundo jogo saiu na fren-
te com um gol de Vitória. 
A mesma Vitória voltou a 
marcar ainda no primeiro 
tempo, só que desta vez 
contra, empatando a par-
tida. Na segunda etapa, o 
jogo seguiu empatado até 
que aos 3 minutos para o 
final, Priscila Dalas fez o 
gol da vitória da ADM.

Na prorrogação, o Bo-
tafogo perdeu Paula, que 
foi expulsa. Mesmo com 
uma jogadora a mais, a 
ADM não conseguiu furar 
o bloqueio imposto pelo 
Belo e a partida terminou 
sem gols. Como jogava pelo 
empate, o título acabou nas 
mãos das experientes atle-
tas da ADM. 

Com este resultado, 
a equipe vai representar 
a Paraíba no Campeonato 
Brasileiro Sub-20 de 2013.

Já o Botafogo foi es-
colhido para representar 
o Estado nos Brasileiros 
Sub-15 e Sub-17. "Mesmo 
que ganhássemos o título, 
não poderíamos ir para o 
Brasileiro Sub-20, porque 
nossas garotas têm 15 e 16 
anos e não é permitido pela 
Confederação Brasileira de 
Futsal. Mas estamos feli-
zes em ter feito um grande 
campeonato e poder defen-
der o Estado no Brasileiro 
Sub-15 e Sub-17", disse o 
técnico do Botafogo, Gi-
lherme Paiva.

Para o vice-presidente  
de patrimônio e responsá-
vel pelo futebol e futsal fe-
minino do Botafogo, Oddo 
Villar, a atuação das garotas 
superou todas as expectati-
vas. "Elas saíram da quadra 
aplaudidas pela torcida 
botafoguense. São ainda 
muito novas e enfrentaram 
atletas já adultas. No pró-
ximo ano, vamos oferecer 
uma estrutura profissional 
à elas, semelhante a que te-
mos hoje para o futebol fe-
minino", disse o dirigente.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O hipismo paraibano fecha o 
ano de 2012 entre os melhores do 
Brasil. Os cavaleiros e amazonas do 
Estado comemoram os expressivos 
resultados divulgados recente-
mente pelos os organizadores em 
âmbito nacional, principalmente 
as entidades do Norte e Nordeste 
do país. Eles deram um show de 
exibição nas oito etapas do Circui-
to, terminando, alguns deles, no 
topo da classificação.

Realizada no Caxangá Golf e 
Country Clube, em Recife, no últi-
mo fim de semana, a oitava e últi-
ma etapa do Circuito foi decisiva 
para os atletas da Paraíba. O Esta-
do esteve presente sete vezes ao 

pódio com os competidores Pau-
lo Renan, primeiro lugar na série 
escola preliminar; Pedro de Souza 
Lopes, terceiro colocado na mini-
mirim; Henry Hardman, segundo 
lugar na pré-mirim; Camila Galin-
do, segunda colacada na jovem 
cavaleiro A; Luiz Carlos Vargas, 
segundo colado na jovem cavelei-
ro; Jorge Luiz Passamani segundo 
lugar na Sênior; e Edouard Muget, 
terceiro em 1,30m.

Além da presença dos parai-
banos, o evento contou com a par-
ticipação de atletas dos estados de 
Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. Com a 
disputa da última etapa, o ranking 

norte-nordeste 2012 chegou a 
sua classificação final. A Paraíba 
venceu em duas categorias, Bru-
no Barros foi campeão na jovem 
cavaleiro B (1m), e Gabriel José de 
Souza levou a melhor na jovem ca-
valeiro (1,20m). 

Os paraibanos João Pedro de 
Souza, na mini-mirim (1m), Lu-
cas Dantas Medeiros, na jovem 
cavaleiro (1,20m) e Moises Felipe 
Chaves, na mirim (1,20m) foram 
vice-campeões. Para fechar o ano 
de conquistas da Paraíba, Henry 
Hardman na pré-mirim (1,10m) e 
Luiz Carlos da Silva Vargas na jo-
vem cavaleiro (1,20m) foram ter-
ceiros colocados.

Paraíba consegue resultados expressivos
HIPISMO

As competições estaduais foram realizadas no Centro Hípico em Mangabeira e vários cavaleiros e amazonas se destacaram

Kashima realiza peneirão no próximo domingo
A diretoria do Kashima, 

de João Pessoa, realiza no 
próximo domingo,“peneirão” 
para atletas que queiram in-
tegrar a equipe feminina na 
Copa do Brasil de Futebol 
Feminino 2013. A seleção 
das jogadoras será realizada 
às 8h30, no campo da Aldeia 
SOS, por trás da Secretaria de 
Segurança Pública, no con-
junto Mangabeira, na capital. 
Campeão paraibano de 2012, 
o clube estreia na competi-
ção nacional no dia 2 de feve-
reiro contra o Sport-PE.

A comissão técnica do 
Kashima pretende selecio-
nar cinco atletas para com-
por o grupo que participará 
da Copa do Brasil de Futebol 
Feminino, promovido a par-
tir do dia 2 de fevereiro pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol. “Temos um elenco 
de 25 jogadoras, mas, quere-
mos trabalhar com 30. Esta-
mos à procura de quem joga 
bola e realmente quer parti-
cipar da Copa do Brasil”, afir-
mou a treinadora Gleide Cos-

ta, acrescentando que “nossa 
intenção é representar o Es-
tado com um time totalmen-
te do Estado”.

Algumas jogadoras que 
vestiram a camisa de outros 
clubes no Campeonato Pa-
raibano de Futebol Feminino 
2012 já foram convidadas 
pela diretoria e comissão téc-
nica do Kashima para partici-
parem do “peneirão”. 

“O Kashima é a Paraíba 
na Copa do Brasil e, indepen-
dente de qualquer problema, 
queremos uma equipe para 
representar bem o Estado na 
competição nacional”, disse 
Leandro Amaro, diretor de 
futebol.

O “peneirão” do próximo 
domingo é o segundo a ser 
realizado pelo Kashima, este 
ano. Quando estava se pre-
parando para o Campeonato 
Estadual, o clube promoveu 
outra seletiva, ocasião em 
que montou seu time para as 
disputas do Paraibano 2012. 
“Temos feito este trabalho 
com muito profissionalismo. 
Temos, no Estado, muitas 
atletas que jogam muito bem, 
mas estão no anonimato. O 

FUTEBOL FEMININO

peneirão é uma oportunida-
de que o Kashima está dando 
para todas elas”, alegou Con-
ceição Silva, vice-presidente 
do time.

Além da técnica Gleide 
Costa Nascimento, as atletas 
que participarem do “penei-
rão” no próximo domingo 
serão avaliadas por uma co-

missão técnica composta de 
supervisor, auxiliar técnico, 
fisioterapeuta, preparador fí-
sico e outros profissionais da 
área de educação física.

Jogadoras da equipe do Kashima que este ano conquistaram pela primeira vez o Campeonato Estadual

HCP e Grêmio
decidem hoje
título no Adulto
de Handebol

As equipes HCP e Grêmio 
Cief fazem a final do Campeo-
nato Paraibano Adulto mascu-
lino hoje, às 20h, no ginásio da 
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho. Os dois times se classifi-
caram para a disputa do título 
depois de jogarem na última 
quarta-feira contra Maurício 
de Nassau e Botafogo-PB, res-
pectivamente. Nas semifinais, 
HCP venceu o Maurício de 
Nassau pelo placar de 34 a 32 
e o Grêmio Cief levou a melhor 
diante do Botafogo-PB por 37 
a 32. Também serão disputa-
das hoje, no mesmo local, as 
finais das categorias Cadete 
masculino e Juvenil masculino.

O HCP fez uma grande 
temporada com a equipe femi-
nina, coroada neste mês com os 
títulos de campeã da Liga Nor-
deste e do Paraibano. O título 
da competição regional foi con-
quistado no sábado passado, 
diante do Treze. Já o primeiro 
lugar no Estadual veio depois 
da vitória contra as meninas 
do Maurício de Nassau, na últi-
ma terça-feira. Se depender do 
presidente do Handebol Clube 
da Paraíba e técnico do elenco 
feminino, Rômulo Batista, o 
time vai manter a hegemonia 
na modalidade e colocar mais 
um troféu na estante do clube. 
Mas, pelo lado do adversário, o 
técnico do Grêmio Cief, Aldivan 
Rodrigues, espera frustrar os 
planos de Rômulo.

“A gente vem numa cres-
cente e o time muito unido. 
Tecnicamente e taticamente o 
time está muito bem postado e 
vamos brigar pelo título”.
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Terezinha e Fonteles são os 
melhores atletas paralímpicos
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AMADOR

Festa em São Paulo 
premia os destaques 
da temporada de 2012

Após conquistar grandes 
feitos em 2012, entre eles o 
maior, o sétimo lugar no qua-
dro geral de medalhas nos Jo-
gos Paralímpicos de Londres 
2012, o Brasil tem muito a co-
memorar. Para celebrar todas 
as conquistas no ano, o Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) 
realizou na última quarta-feira, 
19, o segundo Prêmio Paralím-
picos, na Marina da Glória, no 
Rio de Janeiro.

Sede dos próximos Jogos 
Paralímpicos, a cidade foi es-
colhida para encerrar o ciclo 
Pequim 2008 – Londres 2012 
e abrir o novo Londres 2012 
– Rio 2016. A festa contou 
com a atriz Daniele Suzuki e 
o cantor Gabriel “O Pensador” 
como mestres de cerimônia, e 
com presenças ilustres como 
o ministro do Esporte, Aldo 
Rebelo; a secretária Linama-
ra Battistella, da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo; o 
presidente do Comitê Olímpico 
Brasileiro e dos Jogos Rio 2016, 
Carlos Nuzman; presidente da 
Autoridade Pública Olímpica, 
Márcio Fortes, entre outros.

“O Brasil ser sétima po-
tência do mundo é uma grande 
conquista em qualquer área. 
Isso mostra que o esporte 
paralímpico brasileiro não é 
mais uma nação emergente. 
Estamos inseridos entre os 
maiores. Não fechamos o ano 
com chave de ouro, mas o ciclo. 
A segunda edição do Prêmio 

mostra que o paradesporto 
brasileiro ganhou maturidade 
e relevância graças aos atletas 
que nós temos”, exaltou An-
drew Parsons, presidente do 
CPB.

Parsons destacou ainda as 
parcerias feitas pelo CPB com 
o Estado de São Paulo, a Pre-
feitura do Rio de Janeiro, o Mi-
nistério do Esporte e o Governo 
Federal, fundamentais para as 
conquistas do Brasil em 2012.

Escolhido para o Prêmio 
Personalidade Paralímpica, o 
ministro do Esporte, Aldo Re-
belo, ressaltou as vitórias do 
Brasil em 2012.

“Nossos atletas represen-
tam disciplina, vitória do nos-
so povo e do nosso país. Sou 
ministro do Estado do Esporte, 
servidor público, brasileiro e 
em nome da sociedade brasi-

leira tento fazer o que está ao 
alcance para que vocês tenham 
o melhor. Contém conosco, 
contém sempre”, disse.

O prêmio de Melhor Téc-
nico de Esporte Individual foi 
entregue pela secretária Lina-
mara a Marcos Rojo.

“O esporte faz a diferença 
quando o que nós queremos é 
respeitar os direitos humanos. 
Marcos, você e Daniel formam 
uma dupla que fez o Brasil cho-
rar de emoção”, disse.

Márcia Lins, secretária de 
Estado de Esporte e Lazer do 
Rio de Janeiro, entregou o prê-
mio de Melhor Técnico de Es-
porte Coletivo para Alessandro 
Tosim, do Goalball.

“É uma emoção muito 
grande falar sobre Esporte Pa-
ralímpico. Estamos no Rio de 
Janeiro, que sediará os Jogos de 

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da solenidade que premiou os melhores da temporada

MELHOR ATLETA FEMININO 
1º Terezinha Guilhermina, com 44,45%
2º Shirlene Coelho, com 29,5%
3º Lúcia Teixeira, com 26,05%
MELHOR ATLETA MASCULINO
1º Alan Fonteles, com 39,76%
2º Dirceu Pinto, com 30,34%
3º Daniel Dias, com 29,9%

MELHORES ATLETAS 2012
 ATLETISMO
Alan Fonteles Cardoso de Oliveira
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS
Lia Maria Soares Martins
BOCHA
Dirceu José Pinto
CANOAGEM
Fernando Fernandes de Padua.
CICLISMO
João Alberto Schwindt Filho
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS
Jovane Silva Guissone

Voto popular

FUTEBOL DE 5
Ricardo Steinmetz Alves
FUTEBOL DE 7
Marcos Yuri Cabral da Costa
GOALBALL
Romário Diego Marques
HALTEROFILISMO
Rodrigo Rosa de Carvalho Marques
HIPISMO
Sérgio Fróes Ribeiro de Oliva
JUDÔ
Lúcia da Silva Teixeira
NATAÇÃO
Daniel de Faria Dias
REMO
Cláudia Cícero dos Santos
RUGBY EM CADEIRA DE RODAS
Alexandre Keiji Taniguchi
TÊNIS DE MESA
Bruna Costa Alexandre   
TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS
Daniel Alves Rodrigues

TIRO COM ARCO
Francisco Macicledes Barbosa Cordeiro
TIRO ESPORTIVO
Carlos Henrique Prokopiak Garletti
TRIATLO
Rodrigo Feola Mandetta.
VELA
Elaine Pedroso da Cunha
VOLEIBOL SENTADO
Janaína Petit Cunha
MELHOR TÉCNICO ESPORTES INDIVIDUAIS
Marcos Rojo Prado (Natação)
MELHOR TÉCNICO ESPORTE COLETIVO
Alessandro Tosim (Goalball)
PERSONALIDADE PARALÍMPICA
Ministro do Esporte Aldo Rebelo
PRÊMIO ALDO MICCOLLIS
Rivaldo Araújo da Silva – coordenador geral de 
Paradesporto de Alto Rendimento no
Ministério do Esporte
PRÊMIO REVELAÇÃO
Maciel de Souza Santos (Bocha)

2016 e mais do que nunca pre-
cisamos dos técnicos e atletas 
para mostrarem ao mundo o 
momento que estamos viven-
do. Certamente iremos come-
morar muito juntos em 2016”, 
afirmou a secretária.

Entregue àqueles que 
se dedicam ao Movimento 
Paralímpico, o Prêmio Aldo 
Miccollis foi entregue pelo vi-
ce-presidente Mizael Conrado 
a Rivaldo Araújo da Silva, coor-
denador geral de Paradesporto 
de Alto Rendimento no Minis-
tério do Esporte.

“Construir o futuro é re-
conhecer o passado e valorizar 
o presente. Várias pessoas ao 
longo de sua história estabe-
leceram grande compromisso 
com o paradesporto e o profes-
sor Rivaldo é uma delas. Sem-
pre esteve envolvido”, destacou 
Mizael.

Eleito a Revelação de 
2012, ouro na Bocha em Lon-
dres 2012, Maciel dos Santos 
recebeu o prêmio das mãos do 
vice-presidente do CPB, Luiz 
Cláudio Pereira.

“É uma honra ganhar esse 
prêmio. Estarei me dedicando 
cada vez mais para representar 
bem o Brasil”, prometeu.

Mais aguardado da noite, 
o Prêmio de Melhor Atleta pelo 
voto popular foi anunciado no 
fim da cerimônia. Em disputa 
acirrada, os velocistas Terezi-
nha Guilhermina e Alan Fonte-
les venceram.

“Este ano foi muito espe-
cial. Realizei muitos sonhos. 
Agradeço ao Guilherme, meu 
guia, ao meu treinador Amaury 
Veríssimo, meus patrocina-
dores, o Time São Paulo. Ser 
brasileira é uma honra”, dis-
se Terezinha, vencedora com 
44,45% dos votos.Terezinha Guilhermina recebe o prêmio de melhor atleta do ano, escolha feita pelo voto popular

FOTOS: Fotocom.net

Craques do presente, ídolos do passado, jovens de 
comunidades carentes, um verdadeiro encontro de 
gerações em um jogo beneficente que lotou a Arena do 
Grêmio na última quarta-feira, em Porto Alegre. Foi mais 
uma edição, capitaneada por Ronaldo e Zidane, do Jogo 
contra a Pobreza. O time Amigos do Ronaldo levou a 
melhor, vencendo o do Amigos de Zidane por 3 a 2, em 
jogo de muitas atrações para o grande público  presen-
te. Bebeto, Cacá Ferrari e Leandro Damião marcaram 
para os Amigos do Ronaldo. Falcão, o craque do futsal, e 
Zinedine Zidane marcaram para os Amigos de Zidane. 

Ronaldo x Zidane 

A reta final para início 
do Paraibano de 2013

A data de 6 de janeiro  tem sido uma verdadei-
ra dor de cabeça para os clubes paraibanos, afinal, 
será o dia da abertura do Campeonato Paraibano de 
2013 e algumas das equipes vivem ainda de indefi-
nições, dentro e fora dos gramados.  Se as equipes 
do Sertão ultimam os preparativos para a estreia, os 
times de Campina Grande  procuram se dobrar para 
fazer o melhor, pois, o “barrismo” existente entre 
Treze e Campina Grande dá uma demonstração de 
que a competição, pelo menos em se tratando dos 
dois representantes de Campina Grande, será de casa 
cheia e de muita rivalidade.

Na capital, as incertezas ainda são muitas. Bo-
tafogo. Auto Esporte e Centro Sportivo Paraibano 
também pensam numa boa campanha e procuram 
afinidades. No caso específico do Botafogo, a próxi-
ma temporada promete muito, até mesmo porque, o 
mega time que está sendo montado, parece, inicial-
mente em tese, que vai quebrar o jejum de 10 anos 
sem um título estadual.

No caso do Auto Esporte e CSP, as contratações 
não são muito badaladas, assim como o Botafogo, 
mas, os dois times não querem ser rebaixados á 
Série B de 2014 e prometem surpreender.

Além dessas indefinições técnicas, outro fato 
que tem tirado o sono de alguns dirigentes diz 
respeito às praças esportivas, ou seja, onde os 
clubes sediarão seus jogos. Na capital, a salva-
ção parece ser o Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira (campo da Graça), em Cruz das Armas, 
isto porque, o Almeidão entrará em reformas. Em 
Itaporanga, o Estádio Zezão, do Cruzeiro, também 
é uma incógnita. Vamos aguardar os acontecimen-
tos. As festas natalinas estão aí e poucas defini-
ções são realizadas.

O Sousa deve jogar este final 
de semana o seu primeiro 
amistoso de preparação para 
a próxima temporada. O ad-
versário deverá ser a equipe 
da Sociedade Primo Fernan-
des, da cidade de Major Sales, 
do Rio Grande do Norte.

Dinossauro

A diretoria do Botafogo-PB anunciou a reabertura da 
loja oficial do clube, que agora está localizada no anexo 
do Posto Opção, do bairro da Torre, em João Pessoa. A 
“Belomania”, nome escolhido pelos torcedores através de 
uma enquete, será inaugurada na manhã de hoje.
Inicialmente, segundo o presidente Nelson Lira, a loja vai 
estar vendendo apenas os ingressos do Campeonato 
Paraibano 2013 e as camisas promocionais do clube. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O amistoso que a diretoria 
do Treze estava tentan-
do marcar finalmente foi 
confirmado. O Treze vai 
enfrentar a equipe per-
nambucana do Vera Cruz, 
amanhã, a partir das 15h15, 
no Estádio Amigão.

Galo

Nova loja



PM vai reunir dirigentes de clubes
segurança no campeonato

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Polícia Militar vai traçar 
metas para dar maior 
tranquilidade ao torcedor

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Estreitar laços de ami-
zades entre os dirigentes de 
clubes que estarão disputan-
do a partir do próximo dia 6 
o Campeonato Paraibano de 
Futebol Profissional da Pri-
meira Divisão e a Polícia Mili-
tar do Estado.  Este é o objeti-
vo principal de uma reunião, 
com data ainda a ser mar-
cada, a ser comandada pelo 
coronel-PM Almeida Martins, 
comandante do 1º Batalhão, 
sediado em João Pessoa.

“A Polícia Militar tem 
que saber quem é quem nos 
estádios de futebol, prin-
cipalmente em se tratando 
de dirigentes dos clubes. 
Poucos sabemos quem são 
essas pessoas. A reunião é 
para traçarmos as metas de 
segurança para a próxima 
temporada nos campos de 
futebol, bem como estreitar 
laços de conhecimentos com 
esses profissionais”, afirmou 
o oficial.

Segundo o comandante 
do 1º BPM, a reunião ocorre-
rá antes da abertura do cam-
peonato. “A proposta desta 
reunião já foi lançada à Fe-
deração Paraibana de Fute-
bol. A Polícia Militar está no 
aguardo desta reunião que, 

consideramos de fundamen-
tal importância para o bom 
desempenho desta prática 
esportiva em nosso Estado”, 
garantiu Almeida Martins.

Com base em dados es-
tatísticos da própria corpora-
ção, a Polícia Militar da Paraí-
ba não tem registros trágicos 
de violência nos estádios de 
futebol. “Não podemos nos 
comparar com os grandes 
centros do país, a exemplos 
de Rio de Janeiro e São Paulo.  
As torcidas organizadas na 
Paraíba sempre se comporta-
ram nas praças de esportes. A 
PM, por sua vez, sempre tem 
garantido a paz nos estádios, 
mas, é preciso que conheça-
mos os dirigentes dos clubes, 
pois, pouco sabemos que são 
eles”, afirmou o comandante 
do Batalhão.

A reunião entre a Po-
lícia Militar e os dirigentes 
dos clubes de futebol, com 
a participação da Federação 
Paraibana de Futebol servi-
rá também para ajustar al-
gumas possíveis falhas que 
ocorreram na temporada 
de 2012. “Vamos ouvir os 
clubes e a federação. Vamos 
também apresentar o nosso 
posicionamento em relação 
ao comportamento dos tor-
cedores em campo. Resumin-
do, será um encontro para 
estreitarmos os laços de co-
nhecimento”, finalizou Almei-
da Martins.

O coronel Almeida já conversou com a presidente Rosilene Gomes e está apenas no aguardo da definição da data para a reunião

O técnico do Botafogo, Marcelo 
Vilar, deve repetir amanhã contra o 
Alecrim o mesmo time que enfrentou 
a Seleção de Juripiranga, no último 
sábado, no primeiro amistoso da pré-
temporada. Ele não confirmou, mas 
no coletivo de ontem, no campo do 
IFPB, o treinador manteve a mesma 
equipe, fazendo poucas alterações 
durante a atividade. 

O segundo teste da nova equi-
pe do Belo será amanhã à tarde em 
Parnamirim, no Rio Grande do Norte. 
Hoje o elenco fará um treino recrea-
tivo pela manhã no estádio Juracisão. 
O embarque para Parnamirim será 
amanhã, no final da manhã.

No primeiro amistoso, Marcelo 
Vilar gostou muito do desempenho 
da equipe, apesar do pouco tempo 
de treinamento e do desentrosa-
mento natural. O Botafogo venceu 

por 4 a 0 a Seleção de Juripiranga 
e mostrou um grande futebol, com 
muita movimentação e poderia ter 
conseguido um placar bem mais 
elástico. “Apesar de termos en-
frentado uma equipe amadora, os 
adversários se empenharam muito 
para dificultar as coisas para o nosso 
time, mas os jogadores conseguiram 
um boa movimentação e colocar em 
prática o esquema tático que trei-
namos neste início de preparação. 
O placar foi o que menos interessou 
para a gente”, disse Vilar.

A equipe titular amanhã contra 
o Alecrim deverá ser com Genivaldo 
no gol, Ferreira na lateral direita, a 
zaga com Thuran e Everton e na la-
teral esquerda Zadda. O meio cam-
po deverá ter Isaias, Hércules, Doda 
e Sandro, e o ataque com Warley e 
Wanderley. Durante os treinos da 
semana e também no primeiro amis-
toso, Marcelo Vilar mexeu no meio-
campo, colocando Marcelo Pinheiro 

no lugar de Hércules e Fábio Neves 
substituindo Sandro.

Inauguração
Após a apresentação festiva do 

novo uniforme, ontem à noite no 
Espaço Cultural - evento que teve a 
presença da modelo Dani Bonina - o 
Botafogo inaugura hoje às 10h, a sua 
nova loja com vários artigos trazendo 
a marca oficial do Belo. A Belomania 
fica na Torre, no anexo do Posto Op-
ção, cruzamento das ruas Juarez Tá-
vora com Rui Barbosa.

Neste primeiro momento, esta-
rão a venda apenas as camisas pro-
mocionais. O novo uniforme oficial 
de jogo ainda não estará à disposição 
dos torcedores, porque o clube está 
em negociação com alguns patroci-
nadores, que deverão estampar lo-
gomarcas nas camisas. A Belomania 
também vai vender os ingressos para 
os jogos do Botafogo no Campeona-
to Paraibano.

Villar define time que vai enfrentar o alecrim
BOTAFOGO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.brWellington Sérgio

wsergionobre@yahoo.com.br

O Botafogo continua 
intensificando os 
treinos para os 
amistosos e a estreia 
no Paraibano de 2013

Até a estreia na Copa 
do Nordeste/2013, marca-
do para o dia 20 de janeiro, 
diante do Sport do Recife-PE, 
no Estádio Marizão, o Sousa 
pretende fazer quatro amis-
tosos. O vice-campeão esta-
dual deste ano pode fazer o 
primeiro jogo neste final de 
semana - falta definir o ad-
versário e o local - e o segun-
do no próximo dia 29 (falta 
definir o adversário e local), 
ambos fora da Cidade Sorri-
so, já que o gramado do Mari-
zão está em reforma e só será 
liberado no início do próximo 
mês. As outras duas partidas 
serão em janeiro no encerra-
mento dos preparativos para 
encarar o Leão da Ilha em 
seus domínios. A pretensão 
é avaliar o elenco que vem 
treinando nos municípios de 
São Gonçalo e Marizópolis, 
sob o comando do treinador 
Reginaldo Sousa. 

Para o gerente de fute-
bol do Dinossauro, Rafael 
Abrantes, toda preparação 
requer jogos  para que a 
comissão técnica possa ob-
servar e avaliar o elenco na 
formação da equipe para 
a estreia no Nordestão. De 
acordo com o dirigente a 
melhor forma de avaliar os 
jogadores é colocar para 
jogar, dando oportunidade 
para todos mostrarem quali-
dade e superação em campo. 
“Faz parte do planejamento 
e vamos colocar em práti-
ca para ter um parâmetro 
se o grupo está realmente 
pronto para o desafio. Não 
queremos selecionados do 
interior, mas times do mes-

mo nível do Sousa”, frisou. 
Sobre novos reforços, Rafa-
el, ressaltou que aguardará 
os primeiros amistosos para 
saber se o time necessitará 
de outros jogadores e as po-
sições carentes. 

“Vamos aguardar as ava-
liações da comissão técnica 
nos jogos que vamos fazer. 
Não adianta quantidade, mas 
qualidade para que o Sousa 
possa fazer uma boa campa-
nha no Nordestão”, observou.  
Com relação a mudança de lo-
cal da estreia, diante do Sport 
do Recife-PE - estava progra-
mado para a Ilha do Retiro, 
em Recife - confirmado para 
o Marizão pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) o 
dirigente sousense disse que 
foi maravilhoso. Segundo ele, 
fazer a primeira em casa, con-
tra um time de tradição e con-
tando com apoio da torcida é 
motivação para o Dinossauro. 
“Ficamos surpresos e gosta-
mos da mudança, afinal, é jogo 
para casa cheia, diante de um 
concorrente de peso na dis-
puta. Vamos convocar a nossa 
torcida para prestigiar e lotar 
o Marizão”, avaliou Rafael. 

Sousa segue treinando
para a estreia na Copa

AVALIAÇÃO

sem o estádio 
marizão, 
equipe está 
treinando em 
são gonçalo e 
marizópolis para 
as disputas 
da copa do 
nordeste
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NACIONAL
& Mundo

Timão admite já ter uma 
estrutura montada para 
recuperar lesão do atleta

Corinthians mira Alexandre Pato

O Corinthians está na bri-
ga para tentar contratar o ata-
cante Alexandre Pato, do Milan. 
O clube não teme o histórico de 
lesões do jogador, e confia na 
sua estrutura própria para fa-
zer este problema enfim se re-
solvido. “Nós conhecemos bem 
a situação e, com o know-how 
e a tecnologia que temos à dis-
posição no CT, sabemos que ele 
pode fazer muito sucesso com 
a camisa do Corinthians’, ava-
liou o vice-presidente de fute-
bol do Corinthians, Roberto de 
Andrade, em entrevista.

As tratativas entre Corin-
thians e Milan por Pato foram 
admitidas até pelo presidente 
do Timão, Mario Gobbi. Po-
rém, a suposta proposta de R$ 
42 milhões por 50% dos direi-
tos econômicos do atacante, 
divulgada pelo canal italiano 
Sky Sport, não foi confirmada 
por ninguém.

“Esse valor não existe. 
Nem faz parte dos planos do 
Corinthians gastar tanto por 
um jogador”, explicou Rober-
to de Andrade. “A gente estava 
muito focado no Mundial. En-
tão, vamos começar a pensar 
em valores a partir da próxima 
semana. O atacante seria um 
importante reforço para o elen-
co do Corinthians, que conquis-
tou recentemente o Mundial de 
Clubes e que disputará no pri-
meiro semestre o Campeonato 
Paulista e a Taça Libertadores. 

Renato Augusto
O Bayer Leverkusen con-

firmou ontem em seu site ofi-
cial que o meia Renato Augusto 
será o novo reforço do Corin-
thians. Ele assinou contrato 

que entrará em vigor a partir 
de 1º de janeiro de 2013.

“Renato nos deu em seu 
tempo em Leverkusen muitos 
momentos de grande futebol. 
Mesmo que os últimos meses 
tenham sido difíceis devido às 
várias lesões dele, preferimos 
valorizar as memórias. Ele de-
sempenhou um papel impor-
tante”, disse o diretor espor-
tivo do Bayer, Rudi Voeller, ao 
site do clube.

“Renato é brasileiro por 
completo. Estava sentindo fal-
ta de casa. Acreditamos que 
um novo começo no Brasil faz 
sentido para ele olhar para a 
Copa do Mundo de 2014 e que 
ele pode ser uma alternativa 
real para a sua equipe nacio-
nal. Desejamos tudo de me-
lhor “, endossou o diretor da 
Bayer, Wolfgang Holzhäuser.

Renato Augusto jogou por 
Bayer em 101 partidas e mar-
cou oito gols. Os valores da 
negociação com o Corinthians 
não foram revelados pelo 
clube alemão. Antes de fazer 
sucesso na Europa, o meia jo-
gou entre 2005 e 2008 no Fla-
mengo, onde teve convocações 
para a seleção brasileira no 
sub-17 e no sub-20. Em 2011, 
ele chegou a ser convocado 
por Mano Menezes para um 
amistoso da seleção principal. 

Ingressos
O Corinthians anunciou 

que já vendeu 75 mil ingres-
sos de forma antecipada para 
os três jogos da primeira fase 
da Copa Libertadores de 2013. 
Em seu site oficial, o time afir-
mou que “não existem mais en-
tradas disponíveis para os seto-
res populares - Arquibancada, 
Tobogã e Portão 21”. O detalhe 
é que a Conmebol ainda nem 
anunciou as datas, a tabela e 
quem serão os adversários do 
Corinthians na competição.

R$ 42 MILHÕES

O atacante do Milan passa por maus momentos na Itália e deverá fechar contrato com o Timão, que seria um dos reforços da equipe para tentar conquistar o bicampeonato da Taça Libertadores

FOTOS: Divulgação

Loco Abreu voltará 
ao Botafogo em 2013. 
A confirmação veio do 
próprio uruguaio, que 
participou na última 
quarta-feira do jogo 
entre Amigos de Ronal-
do e Amigos de Zidane. 
Porém, o atacante de 
36 anos foi além, falou 
sobre sua relação com 
Oswaldo de Oliveira e o 
presidente Mauricio As-
sumpção.

Em 2012, Loco se de-
sentendeu com o técni-
co Oswaldo de Oliveira, 
que o deixou no banco 
em algumas oportunida-
des. O uruguaio, assim, 
pediu para ser negocia-
do e ter mais chances de 
atuar. Porém, a situação 
parece ainda ter capítu-
los pela frente entre os 

dois profissionais. Abreu 
afirmou que as diferen-
ças se dão dentro de 
campo, não fora dele. 
Porém, mostra que só 
deve se reportar apenas 
a Assumpção:

“Temos uma di-
vergência tática, não 
pessoal. Mas, indepen-
dentemente disso, te-
nho contato é com o 
presidente Mauricio As-
sumpção. Cheguei pelas 
mãos dele e me repor-
to somente a ele. Com 
ele o relacionamento é 
muito bom”, afirmou 
o jogador. O atacante, 
assim que deixou o Bo-
tafogo, foi negociado 
com o Figueirense. A 
equipe não foi bem no 
Brasileirão e caiu para a 
Série B.

Loco Abreu confirma 
retorno ao Botafogo

DE VOLTA AO LAR

A presidente Patricia 
Amorim assinou o contrato da 
Adidas ontem e a multinacio-
nal alemã é oficialmente a for-
necedora de material esportivo 
do Flamengo nos próximos dez 
anos. Até o fim da parceria o 
clube poderá receber R$ 420 
milhões, incluindo a correção 
monetária, que podem chegar 
a R$ 80 milhões se for contabi-
lizado as receitas variáveis. Os 
valores foram passados duran-
te a apresentação da diretoria 
da empresa e do futuro vice
-presidente de marketing, Luiz 
Eduardo Baptista.

A rescisão com a Olympi-
kus, que estava condicionada 

à finalização do acordo com 
a empresa alemã, também já 
ocorreu. Hoje, o Flamengo re-
ceberá R$ 6 milhões, R$ 3,4 
milhões serão para ressarcir a 
antiga parceira. Os outros 2,6 
milhões serão utilizados para 
finalizar a obra do Museu. A 
Olympikus adiantou R$ 10,4 
milhões para finalizar a obra. O 
clube vai pagar a diferença do 
valor que deixou de entrar no 
caixa.

Até o dia 7 de janeiro a 
nova diretoria, do presidente 
eleito Eduardo Bandeira, rece-
berá 32 milhões de luvas pela 
assinatura do contrato com a 
nova fornecedora. 

Fla assina contrato de 
R$ 420 mi com Adidas

MATERIAL ESPORTIVO

O sorteio das oitavas de 
final da Liga dos Campeões da 
Europa, ontem, em Nyon, na 
Suíça, reservou duas pedreiras 
de empolgar o torcedor. Se há 
um confronto em tese pouco 
emocionante entre Galatasa-
ray e Schalke 04, curiosamen-
te logo os primeiros escolhi-
dos, as bolinhas colocaram 
quatro campeões disputando 
duas vagas nas quartas: Milan 
x Barcelona e Real Madrid x 
Manchester United.

Vice-líder no Grupo D, o 
Real Madrid já sabia do risco 
que corria, mas a exclusão logo 
de cara do Schalke 04, aponta-

do como rival do Galatasaray, 
colocaria praticamente um gi-
gante no caminho dos meren-
gues. Não deu outra: das mãos 
de Steve McManaman, ex-joga-
dor do Liverpool, saiu o duelo 
contra o Manchester United, 
líder do Campeonato Inglês.

Esta será a primeira vez 
em que Cristiano Ronaldo re-
encontrará o ex-clube. Milan 
e Barcelona, por sua vez, já 
se conhecem de longa data. 
Em menor escala, Arsenal x 
Bayern de Munique e Shakh-
tar Donetsk x Borussia Dort-
mund também geram expec-
tativas.

Duelo de campeões 
nas oitavas de final

LIGA EUROPEIA

Loco Abreu deixa o rebaixado Figueirense e volta ao Bota
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃ DE VEÍCULO AUTOMOTOR 

ZERO KM TIPO PASSEIO, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Com-
plementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 044/2012, 
Pregão Presencial nº. 020/2012. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.306.4008.3011.2027 – 33.90.30.00 
/ 11.000.11.001.12.306.4008.3011.2028 – 33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.306.4008.3011.20.29 – 
33.90.30.00 / 11.000.11.001.12.306.4008.3011.2030 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: do presente contrato 
tem vigência até 18 de Dezembro de 2013 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ: 01.602.072/0001-
71 - CT Nº. 132/2012 – 18.12.2012 – R$ 139.028,00 (Cento e trinta e nove mil e vinte e oito reais).  

Monteiro - PB, 18 de Dezembro de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2012 - SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 013/2012, que tem por objeto a Sistema de 
Registro de Preços para a Contratação de Empresa para o fornecimentos de Lanches e Refeições, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, 
em favor da seguinte empresa: SIZENANDO BELMIRO NETO CNPJ: 14.100.623/0001-40, no valor 
total de R$ 69.250,00 (Sessenta e nove mil duzentos e cinqüenta reais); Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. Monteiro - PB, 15 de Outubro de 2012. EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2012 - SRP
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, 

de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do 
pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 054/2012 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº: 013/2012 - OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, a fim de 
atender as necessidades da secretaria de Saúde, deste Município. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 15/10/2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2055 – 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015-
2059 – 33.90.39.00 /  12.000.12.001.10.301.4012.3015-2060 – 33.90.39.00 / 
12.000.12.001.10.301.4012.3015-2064 – 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2068 
– 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.305.4013.3017-2080 – 33.90.39.00., EMPRESAS COM OS 
PREÇOS REGISTRADOS: SIZENANDO BELMIRO NETO, Inscrita no CNPJ: 14.100.623/0001-40, 
com o valor total de R$ 69.250,00 (Sessenta e nove mil duzentos e cinqüenta reais); Conforme Ata 
de Registro de Preços Anexo ao Processo. Monteiro - PB, 15 de Outubro de 2012. Ednacé Alves 
Silvestre Henrique - Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Com-
plementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 054/2012 
- Pregão Presencial nº. 013/2012. DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2055 – 33.90.39.00 
/ 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2059 – 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2060 – 
33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015-2064 – 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-
2068 – 33.90.39.00 / 12.000.12.001.10.305.4013.3017-2080 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato: 15/10/2012. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves 
Silvestre Henrique e: SIZENANDO BELMIRO NETO, Inscrita no CNPJ: 14.100.623/0001-40 - CT 
Nº. 064/2012 – 15/10/2012, com o valor total de R$ 69.250,00 (Sessenta e nove mil duzentos e 
cinqüenta reais. Monteiro - PB, 15 de Outubro de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE 
- Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

VM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 11.225.623/0001-89, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Edificação Multifamiliar com 15 unidades habitacionais – AC: 786,50m² - Recanto 
Verde – CUIA - JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008506/TEC/LO-4261.

JACIRANY GONÇALVES DE OLIVEIRA – CPF Nº 039.096.344-51, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Edificação Multifamiliar com 04 unidades habitacionais AC-220,64m² - CAMPINA GRANDE – PB. 
Processo: 2012-008531/TEC/LO-4269.

E. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADO – CNPJ/CPF N° 10.254.592/0001-21. 
Torna público que a SUDEMA  – Superintendência de Administração do Meio Ambiente - , emitiu 
Licença de Operação n° 4636/2012 em João Pessoa, 29 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de:  Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, Loja de Conveniência e 
Hotelaria. Na (o) – RUA JOÃO BOSCO MARQUES DE SOUSA – N° 556 – GATO PRETO – MU-
NICÍPIO: SOUSA – UF: PB. Processo: 2012-005978/TEC/LO-3609.

ATREVIDA LOCAÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 
11.201.870.0001-45 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107.712-1 torna público que requereu a SEMAN - Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Renovação  da Licença OPERAÇÃO, para os fins coleta e transporte os 
resíduos da construção civil coletados, situada à Av. Dom Pedro II. nº 863 – Centro – João Pessoa-PB.

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 Operação nº. 4924/2012 em João Pessoa, 17 de dezembro de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Operação do Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 20 (vinte) unidades e 
sistema de esgotamento sanitário com tratamento em fossa séptica e filtro anaeróbio. Na (o) – SEDE 
DO MUNICÍPIO: JOCA CLAUDINO – UF: PB. Processo: 2012-007462/TEC/LO - 3937.

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. 4865/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Instalação do Conjunto Residencial Popular Unifamiliar com 30 (trinta) unidades e 
sistema de esgotamento sanitário interligado a rede da Cagepa. Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: 
ITAPORANGA – UF: PB. Processo: 2012-008489/TEC/LI - 1811.

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 Operação nº. 4909/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Operação do Conjunto Habitacional Popular Unifamiliar com 639  (seiscentos e trinta 
e nove) com área 114.374,15 m². Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE – UF: PB. 
Processo: 2012-008416/TEC/LO - 4236.

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 Operação nº. 4897/2012 em João Pessoa, 17 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Operação do Conjunto Habitacional Popular Unifamiliar com 410 (quatrocentos e dez) 
com área de 152.398 m². Na (o) – SEDE DO MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-008350/TEC/LO - 4221.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia Nº 4918/2012 em João Pessoa, 18 de Dezembro de 2012 – Prazo: 
180 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfástilca da Rodovia da Integração contemplando as 
Cidades de Assunção, Salgadinho, Areia de Baraúnas, Passagem, Cacimba de Areia e Quixaba 
com 84,2 km. Na(o) – PB 228 / PB 252 Município: – UF: PB. Processo: 2012-006985/TEC/LP-1178.

SOFTCOM TECNOLOGIA LTDA – CNPJ Nº 06.220.266/0001-26, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Ampliação 
da Softcom Tecnologia – AC: 325m² - JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008946/TEC/LI-1866.

EMPRESA ZEAGOSTINHO LOGISTICA, TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA com CNPJ Nº 
04.263.384/0010-87, IE: 16.192.279-1, pela qual registra que o funcionário da Empresa ANDRÉ 
AFONSO ELIAS MATOS, CPF Nº 000.034.974-70, residente a Rua das Trincheiras, 577, Centro, 
João Pessoa – PB, tomou destino ignorado e levou consigo documentos da Empresa; que entre 
os documentos estão: CTRC em Formulário Contínuo do número 002 ao 999. Conforme Certidão 
datada de 20 de dezembro de 2012.

MASTERBOI LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.721.769/0003-59, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4540/2012 em João 
Pessoa, 21 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Atacadista de 
Carnes e Produtos de Carnes. Na(o) – Rua Maurício de Araújo Gama Filho, Nº 214, Portal do Sol 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007673/TEC/LO-4000.

FRIGORÍFICO DIAMANTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.523.670/0001-09, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2437/2012 
em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Frigorífico Diamante 
Ltda. (Matadouro de Caprinos e Ovinos). Na(o) – Sítio Andreza – Zona Rural Município: DIAMANTE 
-   UF: PB. Processo: 2012-001937/TEC/LO-2659.

ELIONETE GERMANO DE SOUSA – CNPJ Nº 03.204.824/0001-71, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 3639/2010 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral AC-555,5m² - 
ITABAIANA – PB. Processo: 2012-008988/TEC/LO-4421.

RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – CNPJ Nº 73.034.746/0001-90, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da Licença 
de Operação conforme Processo de Abertura nº 2012-008541/TEC/LO-4275, para Disposição final 
de resíduo Sólidos Industriais Classe II no Aterro Sanitário de João Pessoa, situado BR 101 km 
93 – Fazenda Mumbaba, Zona Rural, Município de João Pessoa – PB.

JEOVA JIRE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 13.418.578/0001-04, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Edificação Multifamiliar com 09 unidades habitacionais – AC-621,14m² - Cidade dos 
Colibris – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2012-008557/TEC/LO-4278.

MPPB oferece denúncia contra 37
OPERAÇÃO SQUADRE

Integrantes são acusados de 
participar de milícias armadas 
e de grupo de extermínio

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) ofereceu, esta 
semana, denúncia contra 37 
pessoas – entre policiais milita-
res de alta patente, delegados, 
agentes da Polícia Civil e agen-
tes penitenciários e vigilantes 
– acusadas de integrar os três 
grupos milicianos desarticula-
dos em novembro deste ano, 
com a ‘Operação Squadre’.

A denúncia oferecida à 7ª 
Vara Criminal da Capital possui 
135 páginas e baseada nas in-
vestigações feitas durante um 
ano pelo MPPB, pela Polícia 
Federal e pela Secretaria de Se-
gurança e Defesa Social.

As 37 pessoas foram di-
vididas em três grupos. O pri-
meiro grupo formado por dez 
pessoas é acusado de consti-
tuir milícia privada armada e 
de praticar vários delitos pre-
vistos no Código Penal, como 
comércio ilegal de armas de 
fogo e munições, corrupção 
e lesão corporal, de forma a 
viabilizar “o projeto de poder 
que engloba dominação terri-
torial e econômica, por meio 
da violência e do uso indevi-
do da função pública por al-
guns de seus membros”.

Esse grupo praticava se-
gurança armada clandestina. 
Para isso, dois dos denuncia-
dos, que são irmãos e oficiais 
de alta patente da Polícia 
Militar da Paraíba, criaram 
uma empresa de fachada (a 
Fator Vigilância & Segurança 
Privada Ltda.), em nome de 
laranjas. Além disso, o grupo 
chegou a contratar um ado-
lescente para trabalhar como 
vigilante armado em estabe-
lecimentos para os quais a 
milícia prestava serviço.

Outras 13 pessoas foram 
denunciadas por constituírem, 

segundo o MPPB, um segun-
do grupo armado, formado 
por policiais militares, civis e 
presidiários e outros crimino-
sos, voltado principalmente à 
prática de atividades típicas 
de grupo de extermínio e ao 
fornecimento de armas e mu-
nições a traficantes de drogas, 
assaltantes e homicidas, tendo 
como principais articuladores 
um sargento e um subtenente 
da PM e dois presidiários.

Outras 14 pessoas (en-
tre particulares, policiais ci-
vis e militares, agente peni-
tenciário e um prestador de 
serviço junto ao Detran) fo-
ram denunciadas pelo MPPB 
por integrarem um terceiro 
grupo criminoso armado, 
que subtraía armas, dro-
gas, dinheiro e outros bens 
de criminosos. Policiais que 
integravam a milícia extor-
quiam criminosos para dei-
xar de realizar a prisão deles. 
As ações praticadas pelo gru-
po eram criadas e coordena-
das por uma pessoa que se 
infiltrava no meio criminoso 
e, de maneira orquestrada, 
criava as situações para que 
os demais integrantes (agen-
tes públicos corruptos) pu-
dessem atuar.

Operação Squadre
A Operação Squadre foi 

deflagrada na madrugada do 
dia 9 de novembro deste ano. 
Ela foi o resultado de um ano 
de investigações feitas pelo 
setor de inteligência da PF, 
com o apoio do MPPB e da 
Secretaria da Segurança. O 
objetivo do trabalho foi de-
sarticular grupos milicianos 
acusados de praticar vários 
crimes na Paraíba, como trá-
fico e comércio ilegal de ar-
mas e munições, segurança 
privada armada clandestina, 
extorsão, corrupção, lava-
gem de dinheiro e extermí-
nio de pessoas.

Ao todo, foram expedi-
dos 75 mandados, sendo 35 
de prisão preventiva, dez de 
prisão temporária e buscas, 
11 de condução coercitiva 
de pessoas e 19 de busca e 
apreensão de documentos 
nas cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Cabedelo, Santa Rita, 
Alhandra, Mari, Cajazeiras, 
na Paraíba; e em Recife e 
Petrolina, no Estado de Per-
nambuco.

Os alvos das prisões fo-
ram policiais militares de vá-
rias patentes (incluindo major, 
capitão e sargento), policiais 
civis e delegados, agentes pe-
nitenciários e particulares 
que, de acordo com as inves-
tigações do MPPB e da PF, 
atuariam em três milícias in-
terligadas pelo tráfico ilegal de 
armas e munições (sendo que 
alguns dos milicianos integra-
vam os três grupos).

As provas obtidas no 
curso das investigações de-
vem ajudar na elucidação de 
vários homicídios praticados 
por todo o Estado da Paraíba. 
Ações de inteligência permi-
tiram, inclusive, evitar execu-
ções que seriam praticadas 
pelas milícias.

As provas do Processo 
Seletivo dos Cursos Técnicos 
(PSCT 2013) do Instituto Fe-
deral de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
serão realizadas nesse do-
mingo, 23 de dezembro. O 
PSCT registrou 14.020 inscri-
ções para os cursos presen-
ciais e 1847 para a modalida-
de de Educação a Distância. 
No total, o IFPB oferta 3.174 
vagas. O exame vai iniciar às 
8h (horário local) nas cida-
des de Cajazeiras, Campina 
Grande, Cabedelo, Guarabira, 

João Pessoa, Monteiro, Patos, 
Picuí, Sousa e Princesa Isabel.  

Na modalidade Subse-
quente, para quem já concluiu 
o Ensino Médio, são 1.528 va-
gas presenciais. Para o técnico 
integrado, voltado a quem con-
cluiu o 9º ano do Ensino Fun-
damental, estão sendo dispo-
nibilizadas 1.246 vagas. Todas 
as informações sobre o PSCT 
presencial, como local de pro-
va e concorrência estão nesse 
link http://www.ifpb.edu.br/
ingresso/processo-seletivo/
Cursos-tecnicos/psct-2013.

PSCT 2013 do IFPB 
acontece no domingo 

15.000 inScRitOS

Os pacientes do Hospital 
de Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena viverão 
um pouco da magia do Natal 
hoje, quando recebem a visi-
ta do ‘Papai Noel’, a partir das 
8h30. O ‘Bom Velhinho’ vai dis-
tribuir presentes para as crian-
ças internadas na pediatria do 
Hospital e panetones para os 
familiares e acompanhantes.

Foram arrecadados mais 
de 200 panetones e cerca de 
150 brinquedos, que chega-
rão ao hospital  trazidos por  
‘Papai Noel’, em um caminhão 

do Corpo de Bombeiros. De 
acordo com a psicóloga e 
coordenadora da Brinque-
doteca do Hospital, Denise 
Medeiros, a entrega dos pre-
sentes auxilia no tratamento 
das crianças, que estão fora 
do contexto familiar. “É uma 
época que simboliza a união 
das famílias, e os pacientes 
internados são privados des-
te convívio. Por conta disso, 
estes momentos são impor-
tantes para a melhoria do es-
tado de saúde de quem está 
no Hospital”, afirma Denise.

“Papai Noel” distribui  
presentes aos pacientes

HOSPitAl DE tRAUmA

A denúncia ofe-
recida à 7ª Vara 
Criminal possui 
135 páginas e é 
baseada nas 
investigações 
feitas pelo 
MPPB, PF e 
Secretaria de 
Segurança e 
Defesa Social

A Câmara Municipal de Campina 
Grande (CMCG) realizou na manhã de 
ontem a última sessão ordinária da 15ª 
legislatura da CMCG. Na sessão, mar-
cada por despedidas dos vereadores 
que não se reelegeram e encerram seu 
mandato no final deste ano, foram 
votados também 35 requerimentos, 
totalizando 961 nos quatro anos da 
legislatura. A sessão foi presidida por 
Pimentel Filho (PMDB) e nela também 
foi apresentado o balanço em núme-
ros das proposituras e sessões realiza-
das durante a 15ª legislatura.

De acordo com o balanço apre-
sentado pelos vereadores, na legis-
latura de 2008 à 2012, além dos 961 
requerimentos votados, o legislativo 
campinense teve 25 Projetos de Reso-
lução, 163 Projetos de Lei Ordinária, 
sendo 131 aprovados. No total, foram 
realizadas 85 sessões ordinárias, 28 ex-
traordinárias, 16 especiais além de 25 
sessões solenes e 10 audiências públi-
cas das comissões.

Reeleição
Em Campina Grande, dos 16 verea-

dores da atual legislatura, apenas sete 
conseguiram se reeleger e farão parte 
da Casa de 2013 a 2016. O vereador 
Antônio Pereira (PMDB) se despediu 
do seu mandato desejando que a pró-
xima bancada possa fazer ainda mais 
pela população campinense. “Não foi 
a questão financeira que me trouxe 
até aqui, mas a vontade de fazer algo 
por esta cidade. É uma esperança que 

tenho como cidadão campinense, de 
que os próximos vereadores trabalhem 
em prol dos interesses da população”, 
disse o parlamentar.

Outro vereador que está concluin-
do seu mandato e não irá atuar na pró-
xima legislatura da Casa, foi Fernando 
Carvalho (PT do B), que elogiou a pre-
sença dos vereadores nas sessões rea-
lizadas. “Esta legislatura foi bastante 
assídua, uma vez que dificilmente dei-
xamos de realizar uma sessão por falta 
de quórum”, destacou o vereador. 

Agradecimento 
O presidente da Câmara Munici-

pal de Campina Grande, Nelson Go-
mes Filho (PRP), agradeceu o apoio 
dos vereadores durante sua gestão e 
lamenta a não continuação dos man-
datos dos vereadores que não se ree-
legeram ou não se candidataram nas 
últimas eleições. “Sentiremos muito 
a ausência destes parlamentares, mas 
em contrapartida, sou reconhecedor 
de que esta Casa precisa melhorar e 
vou apostar nos novos nomes que te-
remos a partir do ano que vem”, citou 
Nelson Gomes Filho. 

A partir da próxima legislatura, a 
bancada da CMCG subirá de 16 para 23 
vereadores. A posse dos novos mem-
bros da Casa será no dia 1 de janeiro de 
2013, às 14h, quando também haverá a 
eleição da Mesa Diretora. Os atuais ve-
readores permanecem no mandato até 
o dia 31 de dezembro. Apesar de não 
ter mais nenhuma sessão ordinária, eles 
podem ser convocados para uma sessão 
extraordinária até o último dia do ano, 
caso haja necessidade.

CMCG realiza balanço das 
atividades do ano de 2012

nA últimA SESSÃO

Diogo Almeida
Especial para A União
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Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065409
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065463
Responsavel.: C B M  CONSTRUCOES LTDA *
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.690,26
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065466
Responsavel.: HERMANDO MANUEL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 495679857-15
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          2.940,10
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A - 
SETOR DE
Protocolo...: 2012 - 066019
Responsavel.: JOSE FAUSTO RODRIGUES DE OLIVE
CPF/CNPJ....: 000146204-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065449
Responsavel.: LIDIA BENICIO
CPF/CNPJ....: 079758914-79
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         13.166,66
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO 
DE ATIVOS
Protocolo...: 2012 - 063632
Responsavel.: LUDMILA TEIXEIRA ANDRADE ME

Responsavel.: ALTECC CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011705521/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.834,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065829
Responsavel.: ADEVANDA FRANCISCA WERLANG
CPF/CNPJ....: 774275309-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            170,00
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065668
Responsavel.: ANAYZA NERY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 074499984-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065971
Responsavel.: ACOM COMUNICACOES S/A
CPF/CNPJ....: 002126673/0008-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            679,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066335
Responsavel.: ALEXSANDRO ARIMATEA ROSA
CPF/CNPJ....: 015425677/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066311
Responsavel.: ALDROIR DO PRADO PEREIRA 
7446649690
CPF/CNPJ....: 012510484/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066089
Responsavel.: ALMEIDA AUTO PECAS
CPF/CNPJ....: 003719485/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            280,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066270
Responsavel.: ACC COM DE ROUPAS E COMPLE-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 007285564/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.676,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066421
Responsavel.: BAZAART COM. VAREJISTA E DEC. 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011909426/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066608
Responsavel.: CE 1311 ROOSEVEL VOLAR LOBO 
DE SOUZ
CPF/CNPJ....: 060188954-12
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            143,99
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065666
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO EPP
CPF/CNPJ....: 035571439/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.068,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065886
Responsavel.: CE 0412 BRUNA M CARLOS
CPF/CNPJ....: 049887033-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            159,75
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065654
Responsavel.: CONSTRAL CONSTRUTORA E CON-
SULTORIA
CPF/CNPJ....: 010758902/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            883,80
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065679
Responsavel.: CONSTRAL CONST. E CONS.STO.
ANTONIO
CPF/CNPJ....: 010758902/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.966,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066658
Responsavel.: DG COM.VAREJISTA CONF.CALC.E 
ACES.L
CPF/CNPJ....: 009085928/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.552,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066674
Responsavel.: DEMOLINK LOCACAO DE MAQUINAS
CPF/CNPJ....: 015378395/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066564
Responsavel.: E.E.CON-ENGENHARIA AVALIACAO 
E CONS
CPF/CNPJ....: 013837255/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            492,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066308
Responsavel.: EMMANUELA S SOUZA
CPF/CNPJ....: 070773464-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065983
Responsavel.: ILA MUNIQUE PEREIRA DINIZ
CPF/CNPJ....: 011597305/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.226,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066378
Responsavel.: IONE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 112188784-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            117,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066508
Responsavel.: IVONE VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 466991804-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            488,33
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065660
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,51
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066457
Responsavel.: JOEL  COSMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 187196004-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            265,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
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ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO – CNPJ/CPF N°07.383.9455/0001-89, Torna publico que à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N° 3261/2011 em João Pessoa, 20 de Dezembro de 2011- prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
fabricação de produtos de panificação e comércio varejista Na (o) – RUA MAJOR JOSÉFERNAN-
DES Nº 262 - CENTRO - Município: UIRAUNA – UF: PB. Processo: 2011-002089/TEC/LO-0662.

FABIANO NÓBREGA DE PONTES FERREIRA - CNPJ/CPF No 727.302.344-20. Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 4912/2012 
em João Pessoa, 18 de dezembro de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Loteamento 
urbano (Loteamento Jardins da Serra) com 10 (dez) quadras e 285 (duzentos e oitenta e cinco) 
lotes. Na(o) – Parte de terra situada no Sítio Serrinha Município: Pocinhos - UF: PB. PROCESSO: 
2012-008828/TEC/LP-1346.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREI DAMIÃO - CNPJ/CPF No 04.933.861/0001-83. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4960/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Operação para o transporte de combustíveis (Gasolina, Álcool e diesel. Em 02 tanques semi-reboque 
com placas MNG-8412, PB e MNG-6772 PB, com 02 cavalos, placas MNN-6166 e MOJ-0747 PB. 
Na(o) – Rua Av. Rui Barbosa, 1024 - Centro Município: Guarabira - UF: PB. PROCESSO: 2012-
001649/TEC/LO-0538.

VALDEMAR V. DE OLIVEIRA FILHO – CNPJ/CPF N°10.944.726/0001-36, Torna publico que à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA N° 4382/2012 
em  João Pessoa, 9 de novembro de 2012- prazo:365 dias . Para a atividade de: EXTRAÇÃO DE 
PIÇARRA (SAIBRO) EM TERRA FIRME. REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.272/2012, 
LOCALIZADA Na (o) – SERRA VERMELHA - ZONA RURAL - Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. 
Processo: 2012-003353/TEC/LP-0883. 

VITOR HUGO DELIVERY LTDA – CNPJ/CPF N°04.392.586/0002-19, Torna publico que à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 4858/2012 
em João Pessoa, 12 de Dezembro de 2012- prazo: 730 dias. Para a atividade de: EXTRAÇÃORES-
TAURANTE COM MUSICA AO VIVO Na (o) – RUA SERGIO GUERRA, 165 - BANCÁRIO - Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007082/TEC/LO-2205. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 00017/2012. OBJETO: Aquisição de Equipamentos. ABER-

TURA: 19/12/2012 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 19/12/2012. Areia - PB, 
19 de Dezembro de 2012. ADEMAR PAULINO DE LIMA. Prefeito em exercício.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO PARA CADASTRAMENTO
A Prefeitura Municipal de Rio Tinto, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento de quantos 

possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está permanen-
temente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados dos já cadastrados, nos 
termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, sediada na Rua Assis 
Chateaubriand, s/nº - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 20 de dezembro de 2012

MAGNA CELI FERNANDES GERBASI
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO PARA CADASTRAMENTO
A Prefeitura Municipal de Pedro Régis, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento de quantos 

possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está permanen-
temente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados dos já cadastrados, nos 
termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, sediada na Av. Senador 
Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis-PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Pedro Régis - PB, 20 de dezembro de 2012

SEVERINO BATISTA DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO PARA CADASTRAMENTO
A Prefeitura Municipal de Mamanguape, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento de quantos 

possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está permanen-
temente aberto a novas inscrições, bem como para a devida atualização de dados dos já cadastrados, nos 
termos do Art. 34 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, sediada na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de dezembro de 2012

EDUARDO CARNEIRO DE BRITO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00017/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Juríd-

ica, referente ao Pregão Presencial nº. 00017/2012, que objetiva: Aquisição de Equipamentos; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areia - PB, 19 de Dezembro de 2012.

ADEMAR PAULINO DE LIMA
Prefeito em exercício

ALYSSON CHAVES COSTA – CNPJ/CPF No 029.836.094-21 Torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4660/2012 
em João Pessoa, 30 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/02 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) – RUA PROJETADA – QD. 31 LT. 739 – 
LOT. PLANO DE VIDA Municipio: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003680/TEC/LO-0912.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB, usando de suas atribuições legais 
e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 005.2012, fundamentada no Relatório e Parecer Final da CPL e 
Parecer da Assessoria Jurídica do Município, ambos datados de 19 e 20/12/2012, respectivamente, 
no valor total de R$ 500.201,66 (Quinhentos Mil Duzentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos), 
em favor da empresa NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – (ME) – inscrita no CNPJ: 
16.715.147/0001-06, que tem como objetivo, a execução da Ação de SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA de conformidade ao TERMO DE COMPROMISSO No TC/PAC 56/09 – ações inseridas no 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, consoante o Processo nº 25100.043.536/2009-
69 – MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB. Fica a 
empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos 
do instrumento convocatório da referida Licitação.

Alagoinha/PB, 20 de dezembro de 2012.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00026/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Janeiro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL E DERIVADOS A SEREM DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1.002. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com

Dona Inês - PB, 20 de Dezembro de 2012

GILSON TEIXEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ....: 010966065/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.004,22
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066856
Responsavel.: MARIA VALDENICE DA COSTA MEDEI
CPF/CNPJ....: 013184785/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            358,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065429
Responsavel.: NADIA MARIA DE MEDEIROS RO-
DRIGUES M
CPF/CNPJ....: 007656128/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,92
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065673
Responsavel.: RODRIGO DE BRITO LIRA
CPF/CNPJ....: 051168084-83
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.923,12
Apresentante: ANATEL
Protocolo...: 2012 - 065646
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALI-
MENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            885,78
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065625
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida     
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) 
dias uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  
os  referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Protocolo...: 2012 - 066550
Responsavel.: KALINE MARIANO VALERIO
CPF/CNPJ....: 061022344-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065973
Responsavel.: LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES
CPF/CNPJ....: 000944936/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.964,38
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065909
Responsavel.: LAISE HELENA ANDRADE
CPF/CNPJ....: 082034814-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.967,27
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066002
Responsavel.: LUZINETE DE LARCEDA EVANGELISTA
CPF/CNPJ....: 826810234-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066216
Responsavel.: MARIA DO SOC. VIEIRA M.INOCENCIO
CPF/CNPJ....: 003395603/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            506,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065792
Responsavel.: M B DE ARAUJO NAVARRO- NAVAR-
RO INVE
CPF/CNPJ....: 006280830/0002-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.320,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066648
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 012331426/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.237,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065871
Responsavel.: MICHELLE MACIEL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 068617544-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065967
Responsavel.: MANUEL FRANCISCO AUGUSTO DA SI
CPF/CNPJ....: 451510324-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            586,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065859
Responsavel.: MATERIAL DE CONSTRUCAO COLI-
NAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012146385/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,43
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066159
Responsavel.: MANANCIAL - COM. E SERV.DE 
ENERGIA
CPF/CNPJ....: 015019148/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064857
Responsavel.: MARCIO LUIZ SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 006173715/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065926
Responsavel.: MAYKON MACIEL QUIRINO
CPF/CNPJ....: 016668219/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            232,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065893
Responsavel.: MYRNA LYCIA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 054735884-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065968
Responsavel.: MARIA APARECIDA FAUSTINO
CPF/CNPJ....: 011877217/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            990,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066638
Responsavel.: MARIA JOSE OLIVEIRA SOUZA 3959
CPF/CNPJ....: 012393977/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.185,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066076
Responsavel.: MARIA JOSE OLIVEIRA SOUZA 3959
CPF/CNPJ....: 012393977/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.185,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066075
Responsavel.: MARIA JOSE OLIVEIRA SOUZA 3959
CPF/CNPJ....: 012393977/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.248,88
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066078
Responsavel.: NADIA MARIA DE MEDEIROS RO-
DRIGUES M
CPF/CNPJ....: 007656128/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,32
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065998
Responsavel.: PAULO SERGIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 726009264-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,21
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065101
Responsavel.: RUSTON LEMOS DE BARROS
CPF/CNPJ....: 015598004-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065233
Responsavel.: RUSTON LEMOS DE BARROS
CPF/CNPJ....: 015598004-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065241
Responsavel.: SANTA FE SANDUICHERIA E ALIMENTOS L
CPF/CNPJ....: 014705310/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.557,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066420
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,  21/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS- QUEIMADAS EMPREENDE

A Prefeitura Municipal de Queimadas-PB, através do Fundo de Apoio aos Pequenos Negócios- 
Queimadas Empreende,abaixo inscrito,torna público a relação nominal das pessoas classificadas 
e beneficiadas para a 1ª entrega  da  concessão de empréstimos junto ao programa Queimadas 
Empreende,cujo objetivo é  IDENTIFICAR E ELEVAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO 
ATRAVÉS DAS PESQUISAS, AMPLIAÇÃO,MODERNIZAÇÃO,TRANSFERÊNCIA E/OU REATI-
VAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS FORMAIS E INFORMAIS,POR MEIO DE EMPRÉSTIMOS 
DE RECURSOS FINANCEIROS AOS POTÊNCIAIS.

BENEFICIADOS: : Sebastião Melquisedec Sales, CPF 065.348.734-78;Valdirene Fernandes 
Mendonça,CPF 917.697.014-00;Adalice Barbosa Pereira, CPF 338.298.104-15;Benildo da Silva 
Pereira,CPF 029.534.324-93;Selma Maria Sabino de Arruda,CPF 691.555.264-20;Priscila Taís 
S.Arruda Calixto,CPF 087.192.894-99;Silvana Sabino Santos,CPF 840.277.034-72;Raimundo 
Pereira de Souza,CPF 645.690.474-91;Pedro Henrique C.B.Silva,CPF 126.223.447-67;Edileu-
za Felix de Araujo Nascimento, CPF 527.013.954-53,Jose Carlos Raimundo de Arruda,CPF 
064.924.404-47;Evaldo da Costa Mendes,CPF 996.832.024-20;Amanda Araujo Pombo Vieira,CPF 
059.612.904-17;Robson Germano B.de Souza,CPF 046.216.664-36;Edileuza Soares de 
Oliveira,CPF 033.361.274-40;Antonio Correia de Melo, 485.314.724-15;Angela Maria Bezerra 
Lima,CPF 094.722.837-30;Maria da Glória Bezerra Melo,CPF 073.140.227-80;Maria José da 
Silva Trigueiro,CPF 062.557.384-69;Manoel Olivio Soares,CPF 692.167.894-68;Cacilda Nunes 
Veloso,CPF 039.090.134-22;Davison Jair de Souza Silva, CPF 102.014.694-05;Maria de Lourdes 
Ferreira D.Barbosa,CPF 048.196.124-09;Creudiane Santos Bezerra,CPF 026.604.644-48;Iara Ta-
tiane de F. S. Rodrigues,CPF 041.755.964-02,José Gomes de Souza,CPF 251.197.964-00;Carmelia 
Gonçalves Barbosa,CPF 659.993.394-72;Elza Maria da Silva,CPF 025.702.484-01;Maria Anunciada 
de Souza Tavares,CPF 056.917.774-08;Mailza Bezerra da Silva,CPF 000.181.424-94;Estefeson 
Alves da Silva,CPF 045.076.804-09;Edileuza Marinho de Lima,CPF 414.706.804-91;Alcir Mendes 
Cavalcante,CPF 272.861.408-33;Valeria Brito Soares,CPF 082.282.694-12;CPF Maria Aparecida 
Marinho dos Santos,CPF 021.321.774-06;Walcihelen Alves da Costa,CPF 059.840.784-73;José 
Marcos da Silva,CPF 804.548.444-68;Edvânia Firmino Gonzaga,CPF 996.637.674-72;Júnior César 
de Moura Silva,CPF 273.533.248-99;Maria Edileuza Soares Gomes, CPF 000.181.434-66;Fer-
nando da França da Silva,CPF 089.542.784-26;Llia Souza Balbino, CPF 113.019.137-07;Joally 
Maciel da Silva, CPF 069.686.334-00;Moises Celino Barbosa,CPF 504.062.644-49;Jose Bene-
dito Lino,CPF 454.220.794-34;Antonio Gomes da Silva,CPF 024.120.134-97;Marcelo Bezerra 
Ramos,CPF 796.934.154-34;Emerson Wallace C. Soares,CPF 080.890.914-23;Neuza Damião 
da Silva,CPF 024.073.564-11;Josenilton da Mata Silva,CPF 804.519.184-87;Waleria Cardoso 
Miranda,CPF 045.735.074-18;Aluizio Barros de Oliveira,CPF 094.359.724-20;Maria Laudiceia 
da Silva Santos,CPF 784.642.774-15;José Rinaldo de Almeida,CPF 584.732.544-49;Eriberto C. 
Albuquerque,CPF 068.839.654-24;Joselma Rodrigues de Farias Brito,CPF 025.626.284-54;Adel-
son da Silva Araujo,CPF 021.773.977-66;Jascyane Alves Tavares,CPF 052.329.384-44;Joseneide 
da Mata S. Siqueira,CPF 031.967.894-62;Fabio Peixoto de Melo,CPF 031.643,824-30;Janete 
Pereira Silva,CPF 044.787.284-29;Rossana da Silva Cabral,CPF 996.984.124-68;Debora Vicente 
da Silva,CPF 033.665.644-07;Sandreane Araujo Silva,CPF 854.460.414-53;Izabel Cristina R. da 
Silva,CPF 964.250.164-34;Patricia Marques da Silva,CPF 066.388.404-79;Maria Sara Luna dos 
S.Cabral,CPF 053.242.414-07;Adeilda da Silva Oliveira,CPF 023.143.254-27. Outras informações 
pelo telefone (083)3392.2479

Queimadas, 19 de Dezembro de 2012
BENILDO DA SILVA PEREIRA
Presidente do Comitê Gestor

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N283/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/01/2013 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de viatura auto plataforma aérea com torre d água de combate 
a incêndio, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraiba/CBMPB, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº-12-01269-2
João pessoa, 20 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N387/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 09/01/2013 às 14:00 horas para:

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

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

REG. CGE Nº - 12-02219-5
João pessoa, 20 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N407/2012
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 11/01/2012 às 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de veiculo automotor, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar 
do Estado da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02141-9
João pessoa, 20 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N476/2012
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 16/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de colchão e lençol, destinado a Policia Militar do Estado da 
Paraíba – PMPB/ Hospital da Policia Militar General Edson Ramalho – HPMGER e Complexo de 
Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, 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 - 12-02313-3
João pessoa, 20 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N477/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de maquina fotográfica profissional, destinado a Secretaria de Estado da Comunicação 
Institucional - SECOM, 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 - 12-02309-3
João pessoa, 20 de dezembro de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

Fundo Municipal de Educação 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2012 - SRP 
 

O Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as 
atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar Federal nº 
123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 044/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 020/2012 - OBJETO: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃ DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO 
PASSEIO, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Monteiro. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 18/12/2012.  

EMPRESA: IRINEU BEZERRA DE LIMA 
CNPJ: 09.476.941/0001-70 

ENDEREÇO: Avenida Senador Ruy Carneiro, nº 605, Tambaú, João Pessoa - PB, CEP 58.032-000. 
 

Item Descrição dos Veículos Quant. Marca Preço Unit. Preço Total 

01 

Veículo tipo passeio, zero km, ano/modelo 2012/2013, na cor branca, 04 
(quatro) portas, motor 1.0, c/ ar-condicionado de fabrica, direção hidráulica, 
trava elétrica, vidros elétricos dianteiros, Conforme especificações 
constantes na Ata de Registro de Preços Anexo ao Processo. 

02 FIAT 30.780,00 61.560,00 

02 

Veículo tipo Furgão 1.3 Flex. com capacidade para 2 passageiros, zero Km, 
ano/modelo 2012/2013, motor 1.3, bicombustível, potência máxima de 70 
cv à gasolina e 71 cv à etanol, direção mecânica, de cor branca, câmbio 
mecânico com cinco marchas à frente e uma a ré, pneus 165/70 
R13,capacidade de carga de no mínimo 590 kg,tanque de combustível com 
capacidade para no mínimo 55 litros e  demais itens de segurança exigidos 
por lei, Assistência técnica e fornecimento de peças e todo o território 
nacional, com garantia mínima de 12 meses. 

02 FIAT 38.734,00 77.468,00 

 

Ednacé Alves Silvestre Henrique 
Gestora do FMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2012-SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 020/2012, que tem por objeto a SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO PAS-
SEIO, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Monteiro, 
conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULO LTDA, CNPJ: 01.602.072/0001-71 no seguinte item: ITEM 01 - Valor Unitário R$ 30.780,00 
Valor Total R$ 61.560,00 - ITEM 02 - Valor Unitário R$ 38.734,00; Valor Total R$ 77.468,00; perfa-
zendo um valor global de R$ 139.028,00 (Cento e trinta e nove mil vinte e oito reais). Dê ciência 
aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração 
dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 17 de Dezembro de 2012.
EDENACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PARA EFETUAREM O 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNTES PARA 
A SEDE DO MUNICÍPIO DEMAIS LOCALIDADES, para suprir a necessidade da Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo 
Licitatório nº. 028/2012, Pregão Presencial nº. 018/2012. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.400
9.3012.2033 – 33.90.36.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2037 – 33.90.36.00 / 11000.11.00
1.12.361.4009.3012.2038 – 33.90.36.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2040 – 33.90.36.00 
VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 31 de Dezembro de 2012 a partir da data de 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de 
Monteiro/EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE E ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA CPF: 
288.241.918-00 - CT Nº. 107/2012 – 02.07.2012 - R$ 14.985,00 (Quatorze mil novecentos e oitenta 
e cinco reais); LUCIVALDO DA SILVA SANTOS - CT Nº 109/2012 – 02.07.2012 - R$ 16.807,50 
(Dezesseis mil oitocentos e sete e cinqüenta centavos); ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE - 
CT Nº 110/2012 – 02.07.2012 - R$ 18.225,00 (Dezoito mil duzentos e vinte e cinco reais) -JOSÉ 
FERNANDO SIQUEIRA - CT Nº 111/2012 - 02.07.2012 R$ 9.720,00 (Nove mil setecentos e vinte 
reais); JOSÉ EVERALDO FEITOSA - CT Nº 112/2012 – 02.07.2012 - R$ 16.200,00 (Dezesseis 
mil e duzentos reais); BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA - CT Nº 113/2012 – 02.07.2012 - R$ 
10.125,00 (Dez mil cento e vinte e cinco reais); VANDENILSON FERREIRA DA SILVA - CT Nº 
114/2012 – 02.07.2012 - R$ 17.516,25 (Dezessete mil quinhentos e dezesseis reais vinte e cinco 
centavos); ANTONIO BEZERRA FERREIRA - CT Nº 115/2012 – 02.07.2012 - R$ 7.290,00 (Sete mil 
Duzentos e noventa reais); ANTONIO EDIMILSON DA ROCHA - CT Nº 116/2012 – 02.07.2012 - R$ 
17.718,75 (Dezessete mil setecentos e dezoito e setenta e cinco centavos); DANIELSON FREITAS 
DA SILVA - CT Nº117/2012 – 02.07.2012 - R$ 7.519,50 (Sete mil quinhentos e dezenove reais e 
cinqüenta centavos); JOÃO CORREIA DA SILVA - CT Nº 118/2012 – 02.07.2012 - R$ 8.100,00 (Oito 
mil e cem reais); JOSELMO VIEIRA - CT Nº 119/2012 – 02.07.2012 - R$ 4.131,00 (Quatro mil cento e 
trinta e um reais); RODRIGO ÁLVARO QUEIROZ - CT Nº 120 – 02.07.2012 - R$ 14.175,00 (Quatorze 
mil cento e setenta e cinco reais); ELIANO FIRMINO DA SILVA - CT Nº 121/2012 – 02.07.2012 - R$ 
9.532,35 (Nove mil quinhentos e tinta e dois reais e trinta e cinco reais); LUIZ CARLOS PERREIRA DA 
SILVA - CT Nº 122/2012 – 02.07.2012 - R$ 13.365,00 (Treze mil trezentos e sessenta e cinco reais). 
Monteiro - PB, 10 de Julho de 2012. EDENACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora do FME.
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