
clima & tempo
Sertão

31o Máx.
24o  Mín.

35o   Máx.
21o  Mín.

37o   Máx.
23o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,049 (compra) R$ 2,050 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,990 (compra) R$ 2,130 (venda)
EURO   R$ 2,709 (compra) R$ 2,711  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

15h53

03h38

2.1m

2.1m

baixa 22h00 0.4m

l Cadastro para Restaurante do Servidor ainda pode ser feito na Sead

l Engenharia Mecânica da UFCG abre vagas para o Grupo PET até 30 de janeiro

l Unipê inscreve até 16 de janeiro para as provas do “Vestibular de Verão”

l Entrega do Prêmio Academia Paraibana de Cinema acontece amanhã em JP

Ano CXIX
Número 285

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

PB firma convênios de mais de 
R$ 10 mi para área de segurança 

A Paraíba vai começar 
2013 com mais R$ 10 milhões 
para investir em segurança 
pública. Os recursos, oriundos 
de convênios, serão usados 
na informatização de vários 
setores e aprimoramento do 
Núcleo de Análises Criminais 
e Estatísticas. PágINA 17

FOTO: Marcos Russo

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Os vereadores de João 
Pessoa votam hoje a Lei 
Orçamentária para 2013, 
que prevê gastos da ordem 
de R$ 1,88 bilhão. PágINA 4

Ricardo inaugura 
hoje rodovias que 
vão beneficiar 
70 mil pessoas

inFRaeSTRuTuRa

baixa 09h32 0.5m

Comédia De 
Pernas Pro Ar 2 
estreia amanhã 
nos cinemas

Vendas do Natal 
no comércio 
cresceram 7,5%, 
diz Fecomércio 

PBTur apresenta 
hoje ao trade 
turístico o Mapa 
Digital da capital

Filme O Homem 
que Vê No Escuro 
aborda vida e 
obra de JBB

PágINA 8

PágINA  4

PágINA 5

Compras de final de ano movimentam o 17o Salão de Artesanato Paraibano PágINA 9

A expectativa de público 
somente em Tambaú durante 
o réveillon é de 200 mil pes-
soas. A PM montou um es-
quema especial para garantir 
a segurança. PágINA 13

Foram 4.431 internações 
na Paraíba por causa da 
violência no trânsito no ano 
passado. Elas representaram 
R$ 5,6 milhões em gastos 
para o SUS. PágINA 25

Réveillon deve 
reunir 200 mil 
pessoas na orla 
de Tambaú

Trânsito é 
responsável por 
4.431 internações 
na Paraíba

FeSTa

dadOS dO SuS

A previsão é no período 
de janeiro a abril o Sertão, o 
Cariri e o Curimataú sejam 
atingidos pelos chamados 
“veranicos”, que podem 
provocar períodos de até 15 
dias sem chuvas. PágINA 15

Fenômeno pode 
provocar falta de 
chuvas no Sertão, 
Cariri e Curimataú

inFRaeSTRuTuRa

Desrespeito à sinalização aumenta em 25% acidentes com trens PágINA 14

FOTO: evandro Pereira

PágINA 18



Nos inevitáveis balanços de fim de 
ano, quando se avalia o desempenho 
da economia e das instituições nacio-
nais, o brasileiro praticamente não se 
depara com grandes surpresas. Dias 
atrás, por exemplo, o Ibope divulgou 
resultado de uma pesquisa em que o 
Supremo Tribunal Federal aparece em 
posição de destaque, sobretudo quan-
do confrontado com o Congresso Na-
cional, cuja avaliação é sempre baixa. 

Em um ano que ficará marcado 
pelo maior julgamento de sua história, 
com a condenação de 25 envolvidos no 
escândalo do Mensalão, não surpre-
ende mesmo que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) tenha obtido um índice 
de confiança na população maior do 
que o do Congresso Nacional: 54 a 35, 
numa escala que vai a 100 pontos. 

Comparando-se aos 83 pontos do 
Corpo de Bombeiros - sempre a insti-
tuição mais bem avaliada pela popula-
ção -, nem o Supremo nem o Parlamen-
to estão especialmente bem aos olhos 
do público. Mas os 19 pontos de vanta-
gem dos ministros de toga em relação 
aos congressistas estão muito além de 
qualquer margem de erro.

Em pesquisa semelhante, realiza-
da pelo Datafolha e divulgada no início 
do mês, o grau de confiança dos brasi-
leiros na imprensa também não é dos 
melhores. O percentual de pessoas que 

“confiam muito” despencou quase dez 
pontos em relação a pesquisa do ano 
passado, caindo de 31 para 22%. O pe-
ríodo de queda coincide com a cober-
tura do julgamento do “Mensalão”. O 
percentual daqueles que “confiam um 
pouco” oscilou levemente para baixo: 
caiu de 51 para 50%. Enquanto que 
a taxa daqueles que “não confiam” de 
jeito nenhum subiu de 18 para 28%, 
que é um percentual maior do que os 
que “confiam muito”.

Em favor da imprensa ressalte-se 
o seguinte: como as perguntas estão no 
contexto de uma pesquisa sobre apro-
vação política pode-se considerar que 
a desconfiança é em relação à cober-
tura política. Mas este dado precisaria 
ser melhor explicitado. O desempenho 
da imprensa, em todo caso, é pior  que 
o da Presidência da República, ficando 
acima apenas de “Congresso” e “Políti-
cos”.

Na verdade, não importa muito 
contabilizar a variação desses índices 
separadamente. O que vale mesmo 
é identificar se os resultados destas 
pesquisas mostram, ou não, o aprimo-
ramento das nossas instituições. Pois 
é desse almejado aprimoramento que 
depende a consolidação da democra-
cia brasileira. Que, como já se disse, 
precisa ser permanentemente alimen-
tada, como uma planta tenra. 

O recente caso de estupro ocorrido 
na Índia levou o governo daquele país a se 
manifestar favorável à aplicação da pena 
de morte aos implicados no crime. O fato 
ocorreu na capital Nova Deli, onde cinco 
tarados violentaram uma passageira de 
um ônibus, e, depois do crime, jogaram 
a mulher e seu namorado pela porta do 
veículo em movimento.

O código penal da Índia prevê a pena 
de morte para vários crimes, inclusive o 
de estupro. As civilizações mais antigas do 
mundo fazem uso da pena capital: Índia, 
China, países árabes, Japão. Na América, 
alguns países da OEA assinaram o Pacto de 
São José da Costa Rica e o Protocolo de San 
Salvador, em que se manifestaram contra 
a pena de morte. Entre os que não assi-
naram os documentos, estão os Estados 
Unidos, o Canadá eCuba – que não quer 
fazer parte da OEA, arriba Cuba.

Na antiga União Soviética, a prática 
da pena de morte nos casos de estupro 
demonstrou que a medida aumentava a 
ocorrência desse crime, pois os estuprado-
res matavam a vítima para que ela não os 
identificasse. A partir dessa constatação, 
o código penal russo, nas ocorrências de 

estupro, adotou a pena de morte só nos 
casos de estupro seguido de morte – com 
o intuito de proteger a vítima. E, de fato, os 
casos de estupro seguido de morte tiveram 
sensível redução.

No atentado de Nova Deli a violência foi 
tanta que a vítima correu risco de vida, po-
dendo o caso ser considerado uma tentativa 
de homicídio – com um atentado, também, 
contra a vida do namorado da mulher ofen-
dida, e o atentado aopudor público, pois o 
crime foi cometido dentro de um ônibus, sob 
as vistas de outros passageiros. E escandali-
zou o planeta, provocando clamor mundial.

No Rio de Janeiro já ocorreu um fato 
semelhante, mais grave até. Um grupo de 
assaltantes aplicou um “arrastão” no ônibus 
e mandou uma moça se despir para ser 
violentada. Um passageiro tentou intervir 
em defesa da mulher e um bandido matou o 
herói, estuprando a jovem depois. 

A pena de morte traz um efeito inques-
tionável: a redução da reincidência, que atin-
ge 75% no Brasil. Assim, a pena capital tem 
um resultado protecionista para a sociedade, 
seja na Índia, nos EUA, na China, ou no Japão. 
Mas no Brasil, o Direito estende sua asa pro 
reo. E as vítimas somos nós.  

Editorial

Um
Rubem no quartel

Aprimorar as instituições

As vítimas somos nós

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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No governo de José Américo era comum a presença de mestres da 
literatura brasileira em João Pessoa”.    

A pena de morte traz um efeito inquestionável: a redução da 
reincidência, que atinge 75% no Brasil.”
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Novo prazo para o fim da deso-
neração do IPI vai causar impacto 
de R$ 767 milhões no FPM em 
2013, segundo estudo da Con-
federação Nacional de Municípios 
(CNM). A medida do governo foi 
tomada por causa do desempe-
nho da economia em 2012, as 
estimativas de mercado mos-
tram que o Produto Interno Bruto 
(PIB) fechará abaixo de 1%.
As desonerações são para au-
tomóveis, móveis e produtos 
da linha branca. As renúncias 
terminariam no dia 31 de dezem-
bro, e as alíquotas voltariam ao 
normal. No entanto, anúncio do 
governo, no dia 19 de dezembro, 
prorrogou a medida para junho 
de 2013.

O investimento em Educa-
ção para os próximos dez 
anos deve atingir 10% do 
PIB. Há, inclusive, proibi-
ção de que despesas com 
aposentadorias e pensões 
façam parte do montante de 
10% do PIB a ser investido 
no ensino. 

Em Campina Grande, parte  dos ser-
vidores ficou sem receber o décimo 
terceiro salário e a previsão para o 
pagamento do mês de dezembro 
não é nada animadora. Há inúmeros 
fornecedores dando plantão na Se-
cretaria de Finanças do município. 
tentando escapar do calote.

Não é possível falar em desen-
volvimento em um País que ain-
da tem um milhão de residên-
cias sem energia elétrica. Na 
verdade, muito se tem feito nos 
últimos anos, mas o passivo e 
a dívida com  as classes menos 
favorecidas são enormes.

NOVO IMPACTO

EDUCAÇÃO

COFRE VAZIO “APAGÃO”

ESPAÇO NORDESTE

BOATOS

O décimo terceiro salário poderá 
ficar isento do Imposto de Renda. 
É o que determina projeto de lei 
do senador Lobão Filho (PMDB-MA) 
que está na Comissão de Assun-
tos Sociais e aguarda relatório do 
senador Jayme Campos (DEM-MT).
Em seguida, a proposta será exa-
minada pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, na qual receberá deci-
são terminativa.
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Em foto publicada na edição do Cor-
reio das Artes que homenageia o pintor 
José Lyra, Gonzaga Rodrigues reconhe-
ceu o cronista Rubem Braga entre as 
personalidades reunidas na abertura de 
uma exposição do notável artista plás-
tico paraibano. Eu passara batido. Além 
de José Lins do Rego, anotado na legen-
da, tinha identificado apenas os profes-
sores Oscar de Castro e Olívio Pinto, este 
com a indefectível gravata borboleta 
pousada no colarinho. E Gonzaga ainda 
comentou  comigo que, no governo de 
José Américo, era comum a presença de 
Rubem Braga (e de outros mestres da li-
teratura brasileira) em João Pessoa. Mas 
será que o Neguinho conhece a história 
da “prisão” de Rubem Braga, narrada 
por Sebastião Nery? Ei-la: 

14 de dezembro de 1968. O Brasil 
acordou com o AI-5 na cabeça e o minis-
tro da Justiça Gama e Silva com a ressaca 
na boca. Iracema Silveira, mulher de 
Joel Silveira, telefonou cedo para Rubem 
Braga:

- Prenderam Joel. Cuide-se.
- Vou tomar uma providência.
E fugiu. Foi para a casa de Fernando 

Sabino. À tarde, ligou para a casa dele, 
em Ipanema, a empregada tinha notí-
cias:

- Chegaram aqui dois homens de 
cabelinhos cortados, com um jipe lá 
embaixo, procurando o senhor.

Fernando e Rubem telefonaram 
para o escritor Adonias Filho, amigo 
do general Sizeno Sarmento, rei da Vila 

Militar. Daí a pouco, Adonias, baiano 
solidário e eficiente, chamou:

- Falei com o Sizeno, ele disse para 
o Rubem ficar onde está e aguardar 
instruções.

Rubem ficou três dias onde estava: 
no uísque de Fernando. Adonias ligou de 
novo:

- Rubem, você vai ser ouvido, mas 
não vai ser preso. Será ouvido por um 
ex-colega seu da FEB, o coronel Andrada 
Serpa. Amanhã, 8 da manhã.

- Não pode ser às 10? 8 é  muito 
cedo.

Rubem chegou ao quartel, o coronel 
Serpa o esperava:

- Dr. Rubem, bom-dia.
- Um momento, coronel. Se vai me 

tratar com cerimônia, me chame de 
embaixador e eu o chamo de coronel. 
Sem cerimônia, sou Rubem e você é 
Serpa, o Rubem e o Serpa da FEB lá na 
Itália.

Rubem depôs até às 9 da noite. 
As crônicas de Rubem estavam todas 
sobre a mesa do coronel, marcadas, 
grifadas em lápis vermelho forte. E o 
coronel investigando:

- O que é que você quis dizer com 
estas frases aqui, Rubem?

- Serpa, você conhece o “Constanti-
no”, aquele jogo do bicho de Niterói? A 
pule diz assim: “Vale o escrito.” Minhas 
crônicas, Serpa, são como o “Constanti-
no”. Valem o escrito.

E voltou para o uísque mineiro e 
generoso de Fernando Sabino.

Estudos que  apontam o fim 
do Rio São Francisco tem 
finalidade, tão-somente, de 
alinhar argumentos contra a 
transposição. Sempre que as 
obras começam a andar apa-
recem os “trovadores do fim 
do mundo”.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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O município de Cabaceiras foi contemplado com uma unidade do Espaço Nor-
deste, pelo BNB. Trata-se de um ponto de atendimento diferenciado que tem 
como objetivo ampliar a oferta de produtos e serviços socioculturais e de ne-
gócios bancários, interiorizar as oportunidades de acesso à cultura e apoiar as 
políticas governamentais. Pesou na escolha do município, que promove a “Fes-
ta do Bode”, a caprinocultura presente com todos os elos da cadeia produtiva.



Antônio Gomes Filho 
Presidente da Federação de Atletismo/PB

2016 será um grande 
marco para corredores

Temos 
deficiência 
em relação às 
instalações, as 
escolas não 
têm pista de 
atletismo

O
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EXCLUSIVO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Quantos clubes têm filiados 
hoje a Federação Paraibana de 
Atletismo?

Temos apenas dois clubes fi-
liados hoje, os demais, não estão 
com suas documentações corretas, 
estão com alguns problemas. Ape-
sar disso,  a gente não desfilia estes 
clubes, porém eles não podem re-
presentar em nada, pois não estão 
em dia com a entidade e não podem 
votar nas eleições. 

Porque temos tão poucos 
clubes filiados à Federação?

Porque o interesse maior é 
pelo desporto coletivo. Vemos isso 
também nas categorias de natação. 
Não vemos tantas expressões na 
natação, a não ser os grandes íco-
nes, no entanto, também não tem o 
mesmo incentivo como tem o des-
porto coletivo.

Quais são os principais no-
mes hoje do atletismo da Paraí-
ba?

Hoje nós temos a Pretinha e 
atletas paraibanos que estão em 
outros estados, como a Jaílma Sales, 
Basílio Emídio de Morais, Andressa 
Morais, Jucilene Sales. São atletas 
que não estão aqui conosco, mas 
representam o Brasil, sendo vincu-
lados a grandes clubes, mas são da 
Paraíba. No entanto, a grande ex-
pressão hoje a gente tem Pretinha, 
que se recupera de  uma lesão. Ela é 
uma das nossas atletas que a gente 
aposta muito nas corridas de rua.

Porque demora tanto a se re-
velar um talento no atlestismo?

Porque falta a base. Temos 
deficiência em relação as instala-
ções, as escolas não têm pista de 
atletismo. A maioria dos professo-
res não trabalha a modalidade de 
atletismo, preferindo fazer o futsal, 
o voleibol, basquete. Se você ob-
servar, principalmente as escolas 
da capital, qual a escola que possui 
uma pista de atletismo? As  vezes, 
as escolas sequer tem campo para a 
prática esportiva. Vamos descobrir 
valores no atletismo quando as es-
colas começarem a trabalhar esta 
base, iniciando com as crianças, aí 
sim, vamos descobrir o talento e 
aperfeiçoar este talento. Tem que 
haver mais incentivo. 

Hoje, temos a pista da UFPB, 
que é internacional, agora sim, po-
demos fazer competições de alto 
nível. Outra notícia boa para o atle-
tismo é que está saindo a pista de 

atletismo da Prefeitura de João Pes-
soa. Dessa forma teremos duas áre-
as, além do Unipê. Veja bem, uma 
cidade como João Pessoa, existe 
apenas três pistas de atletismo. En-
tão, todas as escolas têm desporto 
coletivo, mas, nem toda escola tem 
o atletismo.

Ainda existe alguém que in-
vista na formação do atleta de 
atletismo?

Existe. Nós temos aqui pessoas 
que trabalham de forma voluntária. 
Temos o Normando José, temos a 
professora Irenilta, temos o pro-
fessor Ivomar, professora Verinha, 
Ronilson, professor Pedrinho. São 
profissionais de educação física que 
trabalham com o atletismo e tem 
interesse pelo atletismo, inclusive, 
foram atletas e alguns, ainda hoje, 
competem. São pessoas que traba-
lham de forma voluntária, porque, 
formam equipes, vão treinar, e são 
federados. Os atletas desses pro-
fessores são federados, ou seja, 
cadastrados na federação. Então, é 
um trabalho profissional, não é um 
trabalho à regalia.

Quantas competições a Fe-
deração realiza por ano no Esta-
do?

Da Federação são quatro, mas, 
nós realizamos mais de 30 compe-
tições durante o ano, porque nós 
fazemos todas as corridas de rua, 
que obrigatoriamente tem que pas-
sar pela Federação, por questão 
técnica, por questão de arbitragem. 
Realizamos os Jogos Escolares de 
João Pessoa e no interior. É através 
dos Jogos Escolares que o atleta 
chega às Olimpíadas Escolares. Os 
primeiros classificados nos Jogos 
Escolares viajam para representar 
o Estado nas Olimpíadas Escolares 
Brasileiras. 

Qual a melhor participação 
da Paraíba na Corrida Internacio-
nal de São Silvestre? E com quem 
foi?

A melhor participação de atle-
tas da Paraíba nesta competição, 
que nós temos, é com Ednalva Lau-
reano da Silva, a Pretinha. É a nos-
sa maior expressão. Ela já foi vice-
-campeã nesta prova, feito ocorrido 
em 2006 e, ela tem talento. É prata 
da casa. Uma menina que nós des-
cobrimos no interior da Paraíba, 
mas ela traz esta carga genética 
para o atletismo, principalmente 
nas corridas de rua.

Quais são, aqui na Paraíba, 
os espaços que os atletas de 
atletismo possuem para treina-
mento?

Temos a pista do Unipê, a pista 
da Universidade Federal da Paraí-
ba. Está sendo construída uma pis-
ta pelo município de João Pessoa, 
lá no Valentina, então, temos a Vila 
Olímpica, antigo Dede. Mas, algu-
mas são precárias. A Vila Olímpica, 
por exemplo, esta precisando de 
manutenção. A pista do Unipê não 
é de tatame, não é sintética. A pista 
da Prefeitura está sendo construída, 
mas, também, não vai ter piso sinté-
tico, então, seria interessante que o 
Estado fizesse uma pista sintética, 
do tipo da UFPB. Temos um ambien-
te muito bom para praticar o atletis-
mo, que é na praia, com instalações 
públicas, no entanto, vemos muita 
gente correndo, treinando de forma 
individual, sem ter uma orientação. 
Aos poucos isso está mudando, al-
guns já estão procurando um per-
sonal trainner, um professor para 
orientar e, aí vai melhorando a cons-
ciência da população que vai vendo 
que a corrida faz bem. 

Para ser um atleta de atle-
tismo é preciso o dom ou preci-
sa ter um acompanhamento, uma 
qualificação profissional?

Ele precisa dos dois. Ele tem 
que ter uma carga genética para de-
terminada modalidade. Se o cara é 
um corredor de resistência, ele tem 
essa característica genética. Se ele é 
um corredor, ele também traz essas 
características genéticas. Cada indi-
víduo tem essa característica, ago-
ra, claro, é preciso aperfeiçoar. Com 
o treinamento vai se melhorando, 
se trabalhando. Bate-se recorde 
por milímetros de segundo. Treina-
-se a coordenação motora de braço, 
de perna, respiração, tudo isso para 
você atingir o máximo de limite do 
atleta. É preciso acompanhamento. 
Um atleta de alto nível precisa de 
médico, fisioterapeuta, psicólogo, 
uma boa alimentação, um bom nu-
tricionista e por ser uma modalida-
de muito popular, nem todo mundo 
tem tudo isto.

Muitos pensam que o atletis-
mo é formado apenas de corrida. 
Existem outras categorias além 
da corrida?

Existem. Temos as corridas de 
velocidade que são 100, 200, 400 e 
800 metros rasos. Temos as corri-

das de residências que vão de 800 
até 10 mil metros. Temos a marcha 
atlética. Temos a meia maratona 
e maratona. Ainda temos as mo-
dalidades arremesso de peso, lan-
çamento de disco e martelo, salto 
em altura, salto em distância, salto 
triplo, salto com vara. É uma quan-
tidade imensa de modalidades que 
temos no atletismo. O atletismo é 
muito rico e mexe com quase todos 
os movimentos corporais do atleta.

Quantos atletas são filiados 
hoje a Federação Paraibana de 
Atletismo?

Temos mais de 300 atletas fi-
liados hoje no Estado.  Entre a mo-
dalidade corrida de rua, se a gente 
somar tudo, chegará a mais de 500 
atletas. 

Existe alguma punição para 
aquele atleta que representa a 
Paraíba em competição nacional 
e internacional sem vínculo com a 
Federação?

Nós não podemos punir e ele 
pode participar se for aberto ao pú-
blico. Agora, ele só pode participar 
de competição realizada pela Con-
federação Brasileira de Atletismo 
se for cadastrado. Por exemplo, se 
tem uma Olimpíada Escolar, o atle-
ta tem que estar vinculado à escola, 
no entanto, se é uma competição 
da Confederação, o atleta deve está 
vinculado a uma federação, tem que 
ter um cadastro dele lá. Nem toda 
competição ele pode participar. Não 
existe punição, existe a obrigação 
de ele ser federado.

A Paraíba terá um grande 
atleta revelado durante sua ges-
tão?

Não vai demorar muito. Nós já 
temos alguns atletas com base. Es-
tamos trabalhando a base e sabe-
mos que se precisa trabalhar mais, 
mas já temos bons atletas compe-
tindo, futuros talentos. Em breve 
os valores vão aparecer. Temos a 
vantagem agora que é a pista da 
UFPB, com todos os equipamentos. 
Acho também que teremos atletas 
revelados nos próximos anos no Es-
tado que poderão chegar aos Jogos 
Olímpicos de 2016. Temos meninos 
novos. Se tiver um trabalho de base, 
poderemos surpreender. É um tra-
balho futuro, mas acredito que se-
remos bem representados.

recém-eleito e empossado presidente da Federação Paraibana de 
Atletismo é daqueles que acreditam que não existem obstáculos que não 
sejam superados. Para Antônio Gomes Filho, as regras dos limites físicos 
dos atletas do nosso Estado têm sido quebradas com frequência nas 
competições locais e nacional. Formado em Educação Física e funcionário 
público federal lotado com campus I da UFPB (Universidade Federal da 
Paraíba), ele acredita que 2016, ano olímpico para o Brasil, será o grande 
marco para os corredores da Paraíba. “Até lá, temos tempo suficiente 
para descobrirmos algumas revelações, sem contar com os conterrâneos 
que moram nos grandes centros do país, como é o caso de Andressa 
Oliveira, Basílio Emídio, Jaílma e Jucilene Sales, Kaio Márcio, dentre outros”, 
afirma o dirigente. Em entrevista exclusiva, Antônio Gomes Filho falou das 
dificuldades que é dirigir a entidade, sobre o “lobby” de pais que preferem 
colocar os filhos em um esporte coletivo, o número pequeno de filiados 
à Federação e sobre a recente inauguração da pista de atletismo da 
Universidade Federal da Paraíba, uma das melhores do país.
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Em cima da hora

Obras do Governo beneficiam 70 mil
rodovias No CUriMaTaÚ

Serviços na PB-177 e PB-167 
representam investimento 
superior a 18 milhões

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, hoje, 
as obras de restauração de 
mais duas rodovias na re-
gião do Curimataú, dentro 
do programa Caminhos da 
Paraíba. Tratam-se das ro-
dovias PB-177 e PB-167, 
cujos serviços representam 
um investimento superior a 
R$ 18 milhões e beneficiam 
diretamente os municípios 
de Soledade, Seridó, Pedra 
Lavrada, Nova Palmeira, Pi-
cuí e Cubati, contemplando 
mais de 70 mil habitantes.

Acesso a Cubati
Às 10h, será inaugu-

rado acesso à cidade de 
Cubati - PB-167, no trecho 
que vai do entroncamento 
da PB-177 a Cubati, numa 
extensão de 6 km. A soleni-
dade acontecerá na Praça 
São Severino, no centro da 
cidade. Às 11h30, o gover-
nador Ricardo Coutinho vai 
inaugurar a restauração da 
Rodovia PB-177, que liga 
Soledade a Nova Palmei-
ra, com 52,5 km, em sole-
nidade que acontecerá na 
Rua Francisco Ferreira, em 
frente ao centro profissio-
nalizante, no centro da ci-

dade de Pedra Lavrada.
Iniciadas em maio de 

2012, as duas restaurações 
foram concluídas em no-
vembro deste ano. Foram 
executados serviços de 
reciclagem da camada de 
base, recapeamento asfál-
tico da pista de rolamento 
em CBUQ (Concreto Betu-
minoso Usinado a Quente: 
mistura asfáltica a quente, 
composta de agregados mi-
nerais e cimento asfáltico 
de petróleo e comprimida 
a quente) e dos acostamen-
tos em TSD (tratamento 
superficial duplo), recupe-
ração e limpeza do sistema 
de drenagem, roçada ma-
nual e sinalização horizon-
tal e vertical. O trecho da 
PB-177/Cubati teve reca-
peamento em TSD.

Desenvolvimento
As restaurações pro-

porcionam o desenvol-
vimento socioeconômi-
co da região e do Estado, 
promovem a integração 
dos municípios, facilitam 
o escoamento da produ-
ção econômica regional, 
modernizam e ampliam 
a infraestrutura rodoviá-
ria estadual e melhoram a 
qualidade de vida da po-
pulação local, além de ofe-
recer conforto e segurança 
aos usuários das rodovias.

A Federação do Comércio de Bens 
e de Serviços do Estado da Paraíba (Fe-
comércio-PB) informou que na Paraí-
ba houve uma crescimento nas vendas 
do setor de 7,5% no final deste ano, 
em relação ao mesmo período do ano 
passado.  

De acordo com o presidente da 
Fecomércio, Marconi Medeiros, os 
empresários do ramo já esperavam 
um aumento de aproximadamente 
5% e 10%. 

Porém, muitos presentes, dão 
margem a muitas trocas. O que aca-
bou movimentando ainda mais o 
comércio da Capital. Algumas lojas 
maiores já têm um setor especial para 
este tipo de serviço, no entanto, a in-
satisfação de alguns clientes com rela-
ção às filas é grande. Eles reclamam de 
longas filas, como também, do tempo 
que tem que permanecer nelas. “Fui 
trocar uma roupinha do meu sobri-
nho, minha irmã comprou e acabou 
ficando muito grande nele. Fiquei em 
pé na fila esperando para ser atendi-
da quase 30 minutos. Como sempre, 
todos os anos a mesma coisa: na hora 
de vender, é rápido, são todos bem
-humorados, mas quando acontece 
algum problema, a espera é grande” 
desabafa Marcilene Felipe Mendes. 

Outras lojas optam por não ofe-
recer um serviço exclusivo para troca 
de mercadorias, mas fazem um trei-
namento para este tipo de atendi-

mento, por parte dos vendedores. Ao 
menos é o que garante o gerente de 
uma loja de sapatos de João Pessoa, 
Felipe. “Aqui na loja não temos um 
serviço disponível somente para tro-
cas, nós optamos por treinar os ven-
dedores para fazer também a troca 
do produto. Nós entendemos que se 
alguém vem até a loja e é bem aten-
dido pelo vendedor, é evidente que 
se esse alguém tem algum problema 
com a compra, ele volta a loja e quer 
ser atendido pela pessoa que vendeu 
o produto a ele. Isso também evita fi-
las” diz Felipe.

No Brasil, a Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Alshop), di-
vulgou ontem um aumento de 6% nas 
vendas em shoppings centers neste 
Natal em comparação ao período na-
talino do ano passado. Entretanto, em 
2011, as vendas no período cresceram 
7% em relação a 2010.

Ainda segundo informações da 
Alshop, os setores que tiveram maior 
desempenho neste  Natal foram per-
fumaria e cosméticos (com vendas 
14% superiores no Natal e 16% no 
ano em relação a 2011) e óculos, aces-
sórios e bijuterias , cujas vendas cres-
ceram 14% no período natalino e 13% 
no ano. Em seguida vêm os setores de 
vestuário (crescimento de 5% em re-
lação ao Natal e 7% no ano), calçados 
(aumento de 8% no Natal e também 
8% em 2012), eletroeletrônicos e ele-
trodomésticos (6% no Natal e 9% no 
ano) e brinquedos (aumento de 7% 
no fim de ano e mais 12% no ano).

Comércio registra alta nas 
vendas de 7,5% no Natal

Na paraíba

Nádya Araújo 
Especial para A União

Os empresários do setor já esperavam um aumento mas vendas em torno de 5% e 10%

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária está de-
senvolvendo projeto de mo-
nitoramento e fiscalizações 
dos bares e restaurantes do 
Litoral paraibano, especial-
mente nos lugares de maior 
fluxo de pessoas, durante os 
meses de dezembro e janeiro. 
A determinação, de acordo 
com o diretor geral da Agevi-
sa/PB, Jailson Vilberto, é de 

que sejam inspecionados to-
dos os estabelecimentos que 
fornecem alimentos nas áre-
as litorâneas do Estado com 
o objetivo de garantir maior 
segurança alimentar aos 
clientes nativos e turistas que 
normalmente lotam as praias 
paraibanas durante o período 
de verão.

Coordenados pela Ge-
rência Técnica de Integração 
e Articulação e de Inspeção e 
Controle de Alimentos, Águas 
para Consumo Humano e To-

xicologia da Agevisa/PB, os 
trabalhos foram desenvolvi-
dos em paralelo às ações de-
senvolvidas pela Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
que constituiu Comissão en-
carregada de propor e acom-
panhar as ações dos vários 
setores do Governo do Estado 
relacionadas ao Verão 2013.

As visitas sanitárias fo-
ram iniciadas na semana pas-
sada nos bares e restaurantes 
da Praia do Jacaré, localizada 
no município de Cabedelo. 

Agevisa fiscaliza os bares 
e restaurantes do Litoral

aTé jaNEiro

Os interessados 
em participar do 
processo de escolha 
do ouvidor-geral da 
Defensoria Pública 
da Paraíba têm até 
amanhã para efetuar 
as inscrições. Todo 
cidadão bacharel em 
Direito que preencha 
os requesitos para o 
cargo, de acordo com 
a Lei Complemen-
tar Estadual 104, de 
maio de 2012, pode 
concorrer. A inscrição 
é feita na sede admi-
nistrativa da Defen-
soria, no Parque So-
lon de Lucena, 300, 
Centro de João Pes-
soa, das 12h às 18h.

prazo 
As inscrições fo-

ram iniciadas no dia 
18, de acordo com o 
edital de convocação.

Defensoria 
encerra as 
inscrições 
amanhã

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

FOTO: Marcos Russo
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Sandra Moura comenta 
a TV interativa na coluna 
Mídias em Destaque

Página 7

Festival promovido 
pela Cultura Inglesa 
inscreve até hoje

De Pernas pro Ar 2 
estreia amanhã em 
mais de 700 salas
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MÚSICA CINEMA

Mente que brilha
O Homem que Vê no Escuro, documentário de Mirabeau Dias, mostra 
a vida e a obra do crítico cinematográfico João Batista de Brito

Amanhã é o Dia 
Mundial do Ci-
nema e, para co-
memorar a data, nada 
mais justo que se co-
memorar vendo filmes. 
O documentário O Ho-
mem que Vê no Escuro 

(102 minutos), dirigido por Mirabeau 
Dias, é uma sequência de relatos e en-
trevistas com o crítico de cinema João 
Batista de Brito, falando sobre sua vida 
e obra, além de discutir aspectos da 
análise cinematográfica. A estreia da 
produção acontece amanhã, no prédio 
da Funjope, a partir das 19h30, com 
entrada gratuita. A exibição é parte 
das celebrações do Dia Internacional 
do Cinema, evento organizado pela 
Academia Paraibana de Cinema.

Com produção, direção e roteiro de 
Mirabeau Dias, o filme é um longa docu-
mental sobre o trabalho, a militância e a 
vida do crítico de cinema paraibano João 
Batista de Brito. Dividido em três partes, 
o diretor aborda a história de João em 
três partes, com participações dos jor-
nalistas Renato Felix e Astier Basílio e 
do professor de comunicação da Univer-

André Luiz Maia
Especial para A União

sidade Federal 
da Paraíba, Luiz 
Antônio Mousi-
nho. “Convidei 
Renato Félix e 
Astier Basílio, 

que fazem um debate sobre o aspecto 
crítico e analítico da obra dele. Luiz 
Mousinho, amigo de João Batista de 
longa data, entra comentando sobre o 
aspecto biográfico. Por fim, abordo sobre 
a intimidade dele”, explica Mirabeau.

Durante o documentário, as entre-
vistas são intercaladas por ilustrações e 
imagens de filmes que João gosta, além 
de trechos emblemáticos dessas pelícu-
las. “Foram oito meses entre filmagem, 
montagem e edição. Foram seis horas de 
filmagem bruta das entrevistas, que foram 
editadas e mescladas com os trechos de 
filmes, que são um segredo, por enquanto”, 
afirmou Mirabeau Dias, enigmático.

A ideia surgiu através da vontade 
do diretor de homenagear o amigo por 
sua contribuição à crítica de cinema. “A 
amizade que eu tenho com ele há muito 
tempo também ajudou e, vendo a contri-
buição que ele deu ao cinema paraibano 
através de sua crítica, quis mostrar à 
sociedade quem é João Batista de Brito”, 
apontou. O crítico disse que se sentiu 
lisonjeado com o convite. “A ideia foi de 

Mirabeau e naturalmente fiquei muito 
honrado. Ele acompanha meu trabalho 
há muito tempo, lê meus livros e ficou 
interessado em fazer essa produção, não 
tinha nada a fazer a não ser aceitar. Fiquei 
muito feliz e até orgulhoso”, comentou.

Para Mirabeau Dias, o filme de-
monstra a importância de João Ba-
tista de Brito para a crítica e mostra 
um homem de qualidade intelectual 
grande. Professor da Pós-Graduação 
em Literatura na UFPB, tem formação 
teórica, além de jornalística. “Ele não 
tem uma formação só em cinema, mas 
também possui uma formação cultural 
importante. Seus livros abordam muito 
bem a linguagem do cinema. Ele tem 
condições intelectuais robustas para fa-
zer uma boa crítica”, enfatizou o diretor. 

João Batista começou a escrever 
sobre cinema desde muito cedo, já na 
década de 60. “Naquela época, aqui em 
João Pessoa, se fazia muita crítica e isso 
me influenciou. Sempre gostei muito de 
cinema e descobri que existe algo tão 
maravilhoso quanto ver um filme, é es-
crever sobre ele. Aquilo me encantou e, 
de alguma forma, eu descobri que queria 
trabalhar com isso”, lembrou. As princi-
pais características para se escrever bem 
uma crítica são, segundo João Batista de 
Brito, a paixão pelo o que se escreve e, 

João Batista de Brito e Luiz 
Antônio Mousinho, professor 
da UFPB, em uma cena de O 
Homem que Vê no Escuro e 
o diretor do filme (detalhe)

Foto: Divulgação

principalmente, um bom conhecimento 
sobre a teoria do cinema. “Saber disso te 
dá ferramentas para fazer o que uma boa 
crítica é, uma análise. Sem teoria, não é 
possível fazer uma análise que preste, 
será muito impressionista. As impres-
sões são interessantes, mas é preciso de 
teoria para embasá-las”, comentou.

O diretor Mirabeau Dias acredita que 
os espectadores poderão assistir ao do-
cumentário com a expectativa de encon-
trar, além de um produto tecnicamente 
enxuto, a expressividade teórica de João 
Batista de Brito no filme. “Quem assistir 
vai se deparar com informações teóricas 
sobre o cinema ditas por ele de uma 
maneira muito didática”, complementou. 
“Acho que estará lá a minha visão sobre o 
que é a crítica cinematográfica, um pouco 
sobre minha paixão pelo cinema, mistura-
do com aspectos da minha vida pessoal”, 
disse João Batista que disse ainda não ter 
visto o filme pronto, um pedido de Mira-
beau para fazer uma surpresa para ele.

Por fim, o diretor explica porque 
escolheu esse título. “É curioso, faz uma 
referência ao hábito de João ao assistir 
filmes. Hoje em dia, se vê muito cinema 
em casa, na televisão, mas ele é um dos 
poucos que ainda faz questão de assistir 
as produções na sala de cinema, naquele 
cantinho escuro”, explicou.
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Vivências

Existem os que comemoram os grandes feitos da 
educação brasileira.  Há os que acham que ter quase 
7 milhões de estudantes universitários é uma con-
quista da nossa democracia.  Outros, mais realistas, 
preocupam-se com os 14 milhões de adultos analfa-
betos, além das más condições da maioria das escolas 
públicas do país, incapazes assim de atingir o nível de 
excelência em matéria de qualidade desejada.

As estatísticas internacionais não nos são favorá-
veis.  Temos uma precária participação nos grandes 
exames, como o do Pisa, que se realiza de dois em 
dois anos, para avaliar as condições de aproveita-
mento dos jovens de 15 anos, especialmente em 
matemática.

Veio à tona uma pesquisa realizada pela Pear-
son em 40 países.  O Brasil somente perdeu para a 
Indonésia, no sentido inverso, em matéria de quali-
dade do ensino.  Ficamos em colocação pior do que 
a Colômbia, a Argentina (com toda a sua crise) e o 
Chile.  No topo da lista, sem surpresa, Finlândia, Co-
reia do Sul e Hong Kong.  São dados que não devem 
nos entusiasmar.

Sabemos do empenho da Presidência da Repúbli-
ca na recuperação do terreno perdido.  Em conver-
sa com a ministra Helena Chagas, da Comunicação 
Social, dela ouvimos que “a presidenta Dilma tem 
muito apreço pelos jovens e quer fazer o possível e 
o impossível por eles.”  Quando lhe falamos sobre as 
atividades nacionais do Centro de Integração Empre-
sa-Escola, foi sua resposta:  “Essa é a sua clientela 
preferencial.”  Colocamo-nos à sua disposição.

Em outra oportunidade, no Rio de Janeiro, 
estivemos com o ministro Aloízio Mercadante.  Ele 
viera prestigiar as comemorações dos 80 anos de 
lançamento do famoso Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, num evento promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Educação.  Citamos o empenho 
do CIEE na valorização dos recursos humanos para a 
pretendida educação de qualidade.  Foi sua resposta: 
“Existe um caminho que poderíamos explorar jun-
tos. É o que nos levou à criação do Pronatec.”  Esse 
intuito de prestigiar a educação técnico-profissional 
pode marcar a gestão do ministro Mercadante, pois 
tem sido uma área nitidamente negligenciada por 
gestões  anteriores.

No “Compromisso do Rio de Janeiro com a escola 
renovada”, lançamento na Assembleia Legislativa, 
a propósito dos 80 anos do Manifesto dos Pionei-
ros, há um trecho que destacamos: “Queremos uma 
educação que assegure a adequada preparação para 
os desafios da sociedade do conhecimento. Que-
remos uma escola que prepare para o exercício da 
cidadania e para o empreendedorismo.  Uma escola 
que promova a cultura da inovação.”  Como se vê, 
só uma visão crítica pode impelir transformações e 
mudanças.  Devemos trabalhar dentro dessa visão 
revolucionária, que não tem lugar para a monótona 
repetição de conteúdos, mas para um esforço gran-
dioso e permanente embusca do novo.  Podemos 
garantir que os 30 mil estagiários do CIEE, no Rio 
de Janeiro, trabalham rigorosamente dentro dessa 
perspectiva.

A presidenta Dilma Rousseff 
lançou no Palácio do Planalto, 
em Brasília, o “Programa de In-
vestimentos em Logística: Aero-
portos”. Trata-se de um conjunto 
de medidas para melhorar a qua-
lidade dos serviços e da infraes-
trutura aeroportuária e ampliar 
a oferta de transporte aéreo à 
população brasileira. 

A Paraíba possui 10 aero-
portos, incluindo os regionais. 
São eles o de 
Cajazeiras, Aero-
porto Presidente 
João Suassuna de 
Campina Grande, 
o de Catolé do 
Rocha, Concei-
ção, Itaporanga, 
Aeroporto Inter-
nacional Pre-
sidente Castro 
Pinto de João 
Pessoa, o de 
Monteiro, Patos, 
Rio Tinto e Sou-
sa. Contudo ape-
nas 3 deles serão 
contemplados 
pelo programa anunciado por 
Dilma: os de João Pessoa, Cam-
pina Grande e Patos, onde serão 
investidos R$131, 6 milhões.

 A Bahia terá investimentos 
em 20 aeroportos, seguido do 
Maranhão (11) e Pernambuco 
empatado com o Ceará (9).  Tudo 
deve estar concluído até 2015. 
Os recursos aplicados virão do 
Fundo Nacional da Aviação Civil 
(Fnac), sem investimentos dire-
tos do Governo do Estado.

A torcida era para que a 
Paraíba fosse contemplada com 
as reformas e ampliação dos 10 
aeroportos (incluindo os regio-
nais) que possui, mas com inves-
timentos em apenas 3 não farão 
com que o Estado atinja a meta 
de compor uma malha aeropor-
tuária com equipamentos loca-

lizados a uma distância mínima 
de 100km um do outro, como vai 
ocorrer no Ceará, Bahia, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte.

O Nordeste será a região 
com o maior volume de investi-
mentos. Nesta primeira etapa se-
rão contemplados 64 aeroportos 
nordestinos, com um total de R$ 
2,1 bilhões. Em todo o país, se-
rão R$ 7,3 bilhões para 270 equi-
pamentos. O investimento tem 

como objetivo ampliar 
e aperfeiçoar a infraes-
trutura aeroportuária 
brasileira, promovendo 
melhorias no atendi-
mento e nos níveis de 
qualidade dos serviços 
prestados aos usuários 
do transporte aéreo no 
Brasil, contemplando a 
redução da burocracia, 
financiamento e in-
centivos fiscais para o 
segmento. 

As medidas per-
mitirão aperfeiçoar a 
qualidade do serviço 
prestado ao passagei-

ro, agregar novos aeroportos à 
rede de transporte aéreo regular 
e aumentar o número de rotas 
operadas pelas empresas aéreas. 
Os investimentos previstos são 
da ordem de R$ 1,7 bilhão em 
67 aeroportos na região Norte; 
R$ 2,1 bilhões em 64 aeropor-
tos na região Nordeste; R$ 924 
milhões em 31 aeroportos no 
Centro-Oeste; R$ 1,6 bilhão em 
65 aeroportos no Sudeste; e R$ 
994 milhões em 43 aeroportos 
na região Sul. 

O programa visa ampliar o 
acesso da população brasileira a 
serviços aéreos. O objetivo é que 
96% da população brasileira este-
ja a menos de 100km de distância 
de um aeroporto apto ao recebi-
mento de voos regulares. 

Os projetos promoverão a me-

lhoria, o reaparelhamento, a refor-
ma e a expansão da infraestrutura 
aeroportuária, tanto em instala-
ções físicas quanto em equipamen-
tos. Os investimentos incluirão, por 
exemplo, reforma e construção de 
pistas, melhorias em terminais de 
passageiros, ampliação de pátios, 
revitalização de sinalizações e de 
pavimentos, entre outros. 

Em São Paulo, serão cons-
truídos 19 aeroportos regionais.  
Segundo o ministro de Aviação 
Civil, Wagner Bittencourt, a prefe-
rência é por voos diretos entre os 
novos aeroportos ou deles para as 
capitais. Para agilizar o processo, 
será firmada uma parceria com o 
Banco do Brasil para viabilizar a 
realização dos projetos.

O modelo da aviação regional, 
segundo o ministro, será dividido 
em aeroportos pequenos, médios 
e grandes. Ele disse ainda que esse 
programa de implantação e cons-
trução da aviação regional será 
de responsabilidade do governo 
federal, o que liberará Estados e 
municípios para cuidar de outros 
investimentos correlatos ao se-
tor. A presidenta Dilma Rousseff 
afirmou no lançamento do projeto 
que os aeroportos brasileiros são 
um ótimo negócio e que o progra-
ma é um dos eixos para melhorar a 
logística no país`. 

A expectativa do trade turís-
tico paraibano é que João Pessoa 
tenha um novo aeroporto, pois 
o atual já está saturado. Com a 
aprovação do projeto de lei pela 
Câmara dos Deputados que obri-
ga cidades com mais de 1 milhão 
de fluxo de passageiros a possuir 
as passarelas, e devido a impos-
sibilidade técnica de se construir 
no atual aeroporto a saída será 
mesmo um novo aeroporto, e 
principalmente que se invista 
nos 10 aeroportos, incluindo os 
regionais que a Paraíba já pos-
sui. Feliz Ano Novo!

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Arquitetura sob 
leis e ordens

Vez por outra faz-se necessário esclare-
cimentos acerca do exercício profissional de 
Arquitetura em nossa cidade, que sofre críticas, 
muitas vezes infundadas, não por culpa de quem 
as faz, mas por desinformação e inocência.

Por exemplo, é preciso entender que nos 
projetos de arquitetura de imóveis para vender, 
quem determina a tipologia de plantas, dimen-
sões de ambientes, o tamanho e quantidade das 
janelas é o patrocinador do projeto, o constru-
tor. É ele quem vai gastar com a obra e decide o 
que deseja oferecer ao mercado, respeitando-se 
a legislação urbana vigente.

Daí ouvirmos indagações como: por que as 
janelas de alguns projetos residenciais são tão 
pequenas? Seria uma enorme injustiça dirigir 
aos arquitetos críticas ao tamanho das esqua-
drias, que, apesar de advertirem para as con-
dições de conforto ambiental e visual, não têm 
poder de decisão.

Já recebemos releases de construtoras, 
para início de projeto, que já vêm com todas as 
dimensões de esquadrias pré-determinadas, 
às quais não podemos fugir, senão argumentar. 
Releases até com a seguinte exigência: “Facha-
das “zero”, sem saques nem curvas”... Tudo que 
um arquiteto não deseja para iniciar um novo 
trabalho.

Eu queria ter visto Niemeyer elaborar um 
projeto de edifício residencial para vender, aqui 
em João Pessoa, com essas “recomendações” 
expressas... Até onde ele conseguiria a sua 
peculiar “inovação” plástica. Até porque seus 
projetos são mormente institucionais e comple-
tamente diferenciados do que se expõe à venda 
no mercado imobiliário local, em questão. Ade-
mais, fica muito fácil citar, teoricamente, os pro-
jetos de outros centros como se eles pudessem 
ser executados aqui em João Pessoa, em lotes 
de 12 x 30, ou mútliplos deles, à luz das normas 
vigentes, e em empreendimentos produzidos 
para serem vendidos no mercado imobiliário 
local, nos plantões de domingo e nas feiras do 
Espaço Cultural.

Urge igualmente entender que os limites 
financeiros de um estado pobre como a Paraíba, 
em cujos empreendimentos, salvo os poucos 
“de luxo”, o orçamento é limitado, são dispos-
tos exclusivamente como “produtos” para um 
mercado específico. E nem todos os construto-
res mostram flexibilidade suficiente para per-
mitir que os arquitetos alterem suas diretrizes, 
sobretudo em se tratando de orçamentos que 
não podem ser comparados com os da Avenida 
Paulista ou da Península da Barra, no Rio.

Arquitetos, engenheiros, construtores e 
incorporadores estão submetidos, por força da 
lei, aos códigos de obra e de urbanismo. Estes 
códigos são o que tem de ser revisto para impor, 
limitar, decidir e mudar. O poder da legislação 
urbana, editada pelo município, é tão grande 
que basta observar o que aconteceu na porção 
Norte do Altiplano do Cabo Branco. Em poucos 
anos, por consequência apenas de um decreto 
municipal, aquela área, dantes inexplorada, 
explodiu de novos e grandes edifícios erguidos 
sob novas diretrizes e gabaritos de implantação 
com um rigor muito maior do que no resto da 
cidade, em relação a afastamentos, áreas per-
meáveis, índices de ocupação (entre 10 a 20% 
da área do lote), recuos, etc.

E lá no Altiplano, ainda bem, que temos ela-
borado projetos com uma grande transparência 
nas fachadas, ampla integração visual com o 
exterior, portas e janelas bem generosas, além 
de estarem sendo contemplados com belos 
projetos paisagísticos.

Germano
RomeroO CIEE pode ajudar muito

Investimentos em aeroportos na PB em 2013

Os investimentos 
previstos são da 
ordem de R$ 1,7 
bilhão em 67
aeroportos na 
região Norte; R$ 2,1 
bilhões em 64 
do Nordeste 
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Bandas podem se inscrever até hoje no Cultura 
Inglesa Music Festival, que será realizado na capital

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de dezembro de 2012

Roteiro

Estão abertas até hoje 
as inscrições no concurso de 
bandas Music Festival, pro-
movido pela Cultura Inglesa, 
em João Pessoa. Todos os 
participantes devem apre-
sentar canções em inglês, 
que podem ser composições 
próprias ou covers, em qual-
quer estilo musical. O even-
to é aberto para bandas não 
apenas residentes na capital 
paraibana como também em 
outras cidades e Estados.

As inscrições são feitas 
pela internet, por meio do 
site www. culturainglesamf.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

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

SERVIÇO

J. J. Abrams recusa convite para
dirigir Star Wars - Episódio VII

J. J. Abrams foi convidado pela Disney para dirigir o novo 
longa da franquia Star Wars, o Episódio VII. Porém o cineasta 
disse um sonoro não para o estúdio e preferiu manter seu tra-
balho na série Star Trek, outro grande ícone da cultura geek 
e um “rival” no coração dos fãs de Star Wars. Em entrevista à 
revista Empire, o diretor contou como foi sua conversa com 
a Disney. “Eles me procuraram bem no começo do projeto e 
eu expliquei que minha lealdade será com Star Trek. Como fã, 
prefiro ir ao cinema e ter uma surpresa com o novo Star Wars, 
igual a todo mundo”, disse J. J. Abrams. Seu novo trabalho, 
Além da Escuridão - Star Trek deve chegar às telonas de todo o 
mundo em maio de 2013, enquanto Episódio VII está preso a 
boatos e deve estrear somente em 2015.

TV Interativa e Inclusão Social

Na sua passagem por João Pessoa, em meados de de-
zembro, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), Nelson Breve, ficou satisfeito com o que viu no 
lançamento dos testes de interatividade para os benefi-
ciários do bolsa família. O projeto piloto tem tecnologia 
desenvolvida na Paraíba e recebeu os cuidados dos jo-
vens pesquisadores do Laboratório de Aplicação de Ví-
deo Digital (Lavid) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).

Nelson Breve viu de perto D. Adair, de sua casa na 
Rua Industrial João Ursulo, no 500, na comunidade Bela 
Vista, no bairro do Cristo Redentor, acionar pela primei-
ra vez o controle remoto para sintonizar o canal de ser-
viço do Governo Federal e acessar os conteúdos produzi-
dos pela TV UFPB, Lavid, Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Universidade Católica de Brasília (UnB) 
e Banco do Brasil.

O projeto, coordenado pela EBC, mereceu destaque 
na revista Carta Capital, edição de 19 de dezembro. Em 
seu texto, Gabriel Priolli enfatizou os testes que se ini-
ciaram na Paraíba em 2012 e que seguem até 2013 com 
cem famílias de três bairros populares de João Pessoa 
que vão se beneficiar dos serviços oferecidos pela tevê 
digital interativa. Já as instituições envolvidas no projeto 
vão poder avaliar os aspectos da transmissão digital e 
outras funcionalidades do sistema.

Nesse projeto, além da competência dos pesquisa-
dores do Lavid que desenvolveram os aplicativos, mere-
ce destaque o trabalho de Madrilena Feitosa e Kellyanne 
Alves, mestres em TV digital. Elas foram responsáveis 
pela produção dos vídeos e assumiram mais do que o 
papel de jornalista. Sonharam em viabilizar esse serviço 
para as famílias menos favorecidas. Essas duas pesquisa-
doras enfrentaram a lentidão da burocracia, administra-
ram os poucos recursos, driblaram dificuldades, mas não 
perderam a esperança de que o lançamento do projeto 
daria certo. E deu. Pela TV Câmara de João Pessoa, no ca-
nal 61.1, os beneficiários do bolsa família já utilizam os 
conteúdos interativos da tevê digital. A TV que abre uma 
nova oportunidade aos canais públicos.

Na transmissão pela TV Câmara, os vídeos interati-
vos versam sobre cursos, empregos e outros benefícios 
de programas do Governo Federal, como os do Sistema 
Único de Saúde (SUS). É bom prestar atenção nos desdo-
bramentos desse projeto que coloca a Paraíba também 
na história da interatividade da tevê digital para fins de 
inclusão social.

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

A Paz e Terra, uma 
das mais tradicionais 
editoras do Brasil, passa 
a integrar o Grupo Edi-
torial Record. Com mais 
de quarenta anos de 
existência, a Paz e Terra 
tem um rico catálogo 
de autores nacionais 
e estrangeiros, como 
Paulo Freire, Norberto 
Bobbio, Eric Hobsbawm, 
Celso Furtado, Hélio 
Jaguaribe. Ao todo são 
mais de 1.200 títulos e 
500 autores. O grupo 
Record soma agora 15 
selos e editoras: Record, 
Civilização Brasileira, 
José Olympio, Bertrand 
Brasil, Difel, Galera, Ga-
lera Record e Galerinha, 
Verus, Best Seller, Best 
Business, Nova Era, Best 
Bolso e Viva Livros.

Editora Paz e Terra 
passa a fazer parte 
do grupo Record

Lady Gaga anuncia 
documentário sobre 
sua carreira

Mídias em destaque

Drops & notas

com, onde também se encon-
tra o regulamento do Festival. 
Cada concorrente preenche 
uma ficha com os dados pes-
soais e link de um vídeo, sem 
edição de imagem e áudio, 
para avaliação da banda. O 
júri composto por músicos, 
professores de inglês, pro-
fessores de música e produ-
tores de eventos musicais 
irão julgar os vídeos enviados 
segundo os critérios de exe-
cução musical, presença de 
palco e pronúncia correta da 
língua inglesa.

A comissão avaliadora 
irá selecionar doze bandas 
para realizar performances 
na audição do dia 4 de ja-
neiro de 2013 (sexta feira), 

na Cultura Young, localiza-
da em Tambauzinho. Como 
resultado desses testes, se-
rão divulgadas, em 8 de ja-
neiro de 2013 (terça feira), 
as quatro bandas escolhi-
das pelo júri para a grande 
final. Além disso, dentre 
as oito bandas que não se 
classificaram pela audição, 
ainda será possível resga-
tar uma por meio de de-
cisão aberta ao público, 
totalizando assim as cinco 
finalistas. A votação dessa 
repescagem será online en-
tre os dias 8 e 22 de janeiro 
de 2013.

Com relação aos vence-
dores, o terceiro e o segun-
do colocados irão receber, 

A cantora e compos-
itora norte-americana 
Lady Gaga anunciou que 
fará um documentário 
sobre sua vida e a elabo-
ração de seu novo disco, 
ArtPop. Em seu twitter 
oficial, a artista revelou 
que o filme terá direção 
de Terry Richardson, 
renomado fotógrafo que 
já trabalhou na Rolling 
Stone e Vogue. Recente-
mente, Gaga falou sobre 
a criação do disco e a in-
teratividade que ela pre-
tende inserir no álbum. 
Seu último disco foi Born 
This Way, lançado em 
maio de 2011. Em 2013, 
Gaga fará sua estreia no 
cinema no longa Machete 
Kills, dirigido por Robert 
Rodriguez.

Foto: Divulgação

As inscrições são feitas pela internet e estão abertas para bandas de todos os estilos, desde que cantem em Inglês

respectivamente, R$ 800,00 
e R$ 1.500,00 em prêmios. 
Já a banda vitoriosa será 
agraciada com R$ 5.000,00 
em compras de equipamen-
tos musicais, em loja pre-
viamente escolhida pela or-
ganização; R$ 7.500,00 em 
gravação de um videoclipe 
feito pela Seven Produtora 
Audiovisual; e R$ 2.500,00 
em gravação de um EP com 
cinco faixas musicais, em es-
túdio também determinado 
pelo evento. A final do Cul-
tura Inglesa Music Festival 
acontece em 26 de janeiro 
de 2013 (sábado) na Esta-
ção Cabo Branco - Ciências, 
Cultura e Artes, a partir das 
18h, e a entrada é gratuita. 

Em cartaz

As Aventuras
de Pi 

Pi é obrigado a dividir o espaço com vários animais

Pi Patel é filho do dono de um 
zoológico em Pondicherry, 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.

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.

Vanessa Queiroga
Especial para A União
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Cinema

Alice (Ingrid Guimarães) 
tinha problemas com sua 
sexualidade. Nunca tinha 
tido um orgasmo, tinha 
receio dos brinquedos eró-
ticos e a vida profissional 
a deixava distante da sua 
família. Somente quando 

uma crise em seu casamento se instalou foi 
que ela percebeu o quanto ainda faltava para 
se realizar como mulher.

Esse foi o mote do filme De Pernas pro 
Ar, que estreou nos cinemas em 2011 e arre-
batou 3,5 milhões de expectadores. Amanhã, 
pegando carona na boa aceitação do público, 
estreará a primeira sequência, que volta a 
abordar o sexo e família, mas por outro viés: 
aliar os interesses e vontades.

No primeiro filme, a vida de Alice se 
resumia a trabalho, apesar de ter uma 
família e um filho pequeno. A realidade só 
mudou quando uma crise se instalou em 

Retrato da vida moderna
De Pernas pro Ar 2, comédia de Roberto Santucci que estreia amanhã, 
mostra Alice tentando conciliar a profissão com os interesses da família

Foto: Divulgação

seu casamento com João (Bruno Garcia), 
que supostamente teria uma amante. 
De tanto trabalhar, ela não percebeu a 
insatisfação de seu companheiro e nem a 
ausência que fazia para a criança.

Ao se ver sozinha, trocada por outra 
mulher, entrou em choque. Só quando co-
nheceu a Marcela (Maria Paula), dona de 
um pequeno e quase falido sex shop, foi 
que encontrou o caminho do prazer e da 
satisfação pessoal. Foi o ponto aude para 
que ela pudesse reconhecer a importân-
cia da vida pessoal conciliar com a vida 
profissional.

Na sequência que estreia amanhã de 
De Pernas pro o Ar o filme mostra que os 
negócios de Alice e Marcela prosperaram e 
que uma expansão para Nova York era uma 
grande sacada. Mas conciliar os interesses 
da família e da vida profissional se mostram 
como um grande desafio para a protagonista, 
agora bem resolvida sexualmente. Ao tentar 
conciliar as agendas, se envolve em hilarian-
tes e equivocadas situações que culminam na 
possível separação do casal.

A partir da abordagem do sexo, o filme 
tem a perspectiva de montar retratos da 
família brasileira moderna e seus desafios. 
Fato que fez o filme criar grande identificação 
com o público.

Ingrid Guimarães, em coletiva para divul-
gação do filme, lembrou até de fatos curiosos, 
como episódio em que foi parada na praia por 
uma ginecologista que relatou ter recebido no 
consultório diversas senhoras perguntando 
se, nessa idade, é possível usar brinquedos 
sexuais.

“Eu não imaginei que isso fosse atingir 
tantos espectadores de tantas classes dife-
rentes de idade”, disse. “Se bem que esse 
foco (a sexualidade de Alice) foi ficando 
para trás, porque ele naturalmente se re-
solveu”, nas palavras da atriz, justificando 
a opção pela abordagem familiar nesta 
sequência.

“De certa forma, o 1 e o 2 são o mesmo 
filme. Aqui, a gente propõe um personagem 
que evolui do primeiro para o segundo filme”, 
disse a produtora Mariza Leão.

“A gente percebeu que a questão do pri-

meiro filme era uma personagem que tinha 
questões com a sua sexualidade. O desafio 
era fazer um segundo filme a partir de ou-
tro plot, que era uma mulher workaholic”, 
completou.

De Pernas pro Ar 2 deverá bater um re-
corde já no lançamento, amanhã. Segundo a 
distribuidora Paris Filmes, a comédia prota-
gonizada por Ingrid Guimarães ocupará mais 
de 700 salas em sua estreia e deverá superar 
Tropa de Elite 2, recordista entre os filmes 
nacionais, com 703 salas em todo o país.

Horácio Roque
hroque.repórter@gmail.com

De Pernas pro Ar 2 
deverá bater um 
recorde já no 
lançamento, pois vai 
estrear em mais de 
700 salas de exibição 
em todo o país

O casal Alice (Ingrid 
Guimarães)  
e João (Bruno 
Garcia)  agora tem 
um novo desafio
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Artesanato
Beleza e diversidade do salão atraem bom público

A exuberante beleza e a 
diversidade das peças arte-
sanais de artistas populares 
de várias regiões do Estado 
têm atraído um bom público 
ao 17º Salão de Artesanato 
da Paraíba, que ocorre no 
Jangada Clube, localizado na 
Praia de Cabo Branco (Zona 
Sul da capital). Centenas de 
turistas e pessoenses têm 
visitado a feira para fazer as 
compras de festas de fim de 
ano. Presentes para crianças, 
artigos de decoração, bijou-
terias e roupas, estão entre 
os itens mais procurados pe-
los consumidores.

Aproveitando o tema 
escolhido para esta nova 
edição - O Imaginário Infan-
til - muitas crianças escolhe-
ram um presente diferente 
neste ano. Exemplo disso é 
o pequeno Cristiano Svend-
sen, de 4 anos, que pediu um 
caminhão de madeira à sua 
mãe, Eleonora Ismael. “Eu 
encomendei a uma das ar-
tesãs um caminhão do jeito 
que ele queria e vim pegar 
aqui no Salão. Aproveitei 
para visitar o evento que, por 
sinal, está belíssimo”, afir-
mou a funcionária pública.

Buscar presentes com 
um toque regional é a ideia da 
maioria dos visitantes, como 
a analista de desenvolvimen-
to, Janaína Menegaz, e o ad-
ministrador de redes, Daniel 
Coelho. O casal saiu do Salão 
com várias sacolas, muitas 
das quais serão enviadas para 
o Sul do país. “Escolhemos o 
Salão como nosso ‘shopping’ 
de fim de ano porque aqui 
tem muita coisa interessante 
e bonita. Artesanato é sempre 
um presente de bom gosto, e 
como a minha família é do Rio 
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Derivados de frangos e 
suinos sem ertificação 
de bem-estar no país

Grande do Sul, queremos que 
eles conheçam um pouco da 
essência do Nordeste”, expli-
cou Janaína.

Vendas
Não foram apenas os 

compradores que saíram 
satisfeitos com o que viram 
nos estandes do Salão de 
Artesanato. Os artesãos já 
começam a comemorar os 

negócios que começam a des-
lanchar. “Como trabalho com 
brinquedos em madeira, as 
crianças param para olhar e 
ficam encantadas. Mas nos 
surpreendemos mesmo com 
muitos adultos que compram 
brinquedos só para lembrar 
da infância. Isso é recom-
pensador para nós, artesãos, 
porque podemos resgatar um 
pouco da criança que existe 

em cada uma das pessoas”, 
relata o artesão Antônio Fe-
lizmino de Sousa.

Ele conta que é da renda 
do artesanato que mantém a 
família e que está satisfeito 
com o incentivo do Governo 
do Estado. “A força que rece-
bemos do Programa de Arte-
sanato é importante demais 
para termos visibilidade e 
reconhecimento. Hoje em dia 

as pessoas sabem valorizar 
o nosso trabalho. Por isso, 
posso viver somente do arte-
sanato. É gratificante”, come-
mora.

O 17º Salão de Artesana-
to da Paraíba está aberto até o 
dia 20 de janeiro de 2013. Os 
horários de funcionamento 
são das 15h às 22h, de segun-
da à sexta, e de 15h às 23h, 
aos sábados e domingos. Nos 

dias 31 de dezembro e 1º de 
janeiro, o Salão estará fecha-
do. A entrada é franca.

O evento é uma realiza-
ção do Governo do Estado, 
por meio do Programa de 
Artesanato da Paraíba, coor-
denado pela primeira-dama 
Pâmela Bório. O Programa 
faz parte da Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico da Paraíba.

Ter boa alimentação é sinô-
nimo de vida saudável. Por meio 
da Política Nacional de Alimen-
tação e Nutrição, o governo in-
centiva a população a ter bons 
hábitos e conscientiza sobre os 
riscos de doenças causadas pela 
ingestão prolongada de alguns 
tipos de produtos. Muitos com-
ponentes da alimentação dos 
brasileiros são associados ao de-
senvolvimento de doenças, como 
o câncer, problemas cardíacos, 
obesidade e outras enfermidades 
crônicas, como o diabetes. Por 
isso, alimentos ricos em gorduras, 
como carnes vermelhas, frituras, 
molhos com maionese, leite in-
tegral e derivados, bacon, pre-
suntos, salsichas, linguiças, mor-
tadelas, entre outros, devem ser 
ingeridos com moderação.

O preparo do alimento tam-
bém influencia no risco de doen-
ças. Ao fritar, grelhar ou preparar 
carnes na brasa a temperaturas 
muito elevadas, por exemplo, po-
dem ser criados compostos que 
aumentam o risco de câncer de 
estômago. Por isso, métodos de 
cozimento que usam baixas tem-
peraturas são escolhas mais saudá-
veis, como vapor, fervura, ensopa-
dos, guisados, cozidos ou assados. 
Alimentação saudável previne o 
surgimento de doenças crônicas e 
melhora a qualidade de vida.

Bom hábito alimentar ajuda a prevenir as doenças crônicas
vidA sAudável

Feira funciona das 15h às 22h no Jangada Clube e estará aberta até o dia 20 de fevereiro com exposição de produtos de mais de dois mil artistas populares
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Redes sociais tiram dúvidas
previdência social

Os segurados do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) podem acom-
panhar as ações da Previ-
dência pelas redes sociais. 
Diariamente, os perfis são 
abastecidos com informa-
ções, notícias e serviços. 
Todos com linguagem aces-
sível e conteúdos integra-
dos a vídeos, áudios e fo-
tos. Para quem quer tirar 
dúvidas, pode usar tanto o 
portal da previdência como 
também as redes sociais.

O usuário encontra no 
Blog da Previdência Social  
uma linguagem simples e 
acessível, as principais no-
tícias sobre a Previdência 
Social e o INSS. São infor-
mações sobre inaugurações 
de agências, pagamentos, 
ações regionais. A platafor-
ma também dá acesso à Ra-
dio Web Previdência e à TV 
Previdência.

A informatização da Pre-
vidência Social não restringe 
o uso do telefone para escla-
recer dúvidas dos segurados, 
por meio do número 135, o 
cidadão poderá também ob-
ter informações do órgão. No 
caso das agências, a Previ-
dência Social está com meta 
de expansão de atendimento. 
Municípios com mais de 20 
mil habitantes vão receber 
mais de 700 novas agências, 
essa rede de atendimento vai 
chegar a mais de 1.600 cida-
des brasileiras.

Outra ferramenta de 
comunicação da Previdên-
cia Social é o Facebook. O 
principal público é forma-

do por pessoas com ida-
des entre 25 e 34 anos. No 
mural da Previdência, mui-
tas fotos e vídeos, além do 
espaço sempre aberto para 
sugestões, opiniões ou dú-
vidas. Caso o segurado pre-
cise enviar dados pessoais, 
pode utilizar a ferramenta 
‘mensagem’ e garantir a pri-
vacidade do contato.

Twitter
Para os mais antena-

dos, o Twitter - @Previden-
cia - é uma boa alternativa 
para se manter informado 
sobre a Previdência Social. 
O perfil já conta com mais 
de 36 mil seguidores. Ao 
longo do dia, são twitados 
os principais assuntos de 
interesse dos segurados. Por 
lá, é possível acompanhar o 
que foi destaque no portal 
e o que de mais importante 
aconteceu na Previdência. 
Tudo simples e rápido. Por 
mês, o Twitter recebe, em 
média, 943 perguntas de 
segurados. São dúvidas re-
lacionadas a pagamentos de 
benefícios, formas de con-
tribuições e acesso a outros 
serviços. Todas respondidas 
rapidamente.

Já a TV Previdência 
hospeda vídeos de campa-
nhas, matérias factuais e 
reportagens especiais. Ofe-
rece conteúdos dinâmicos 
que valem a pena conhe-
cer! Os jornalistas da TV 
Previdência acompanham 
reuniões do ministro e ou-
tras autoridades, vão às 
inaugurações das agências, 
além de prepararem repor-
tagens especiais sobre os 
direitos dos segurados. Na 
TV Previdência o usuário 
pode mandar 

Segurado pode acompanhar 
as ações através de lingua-
gem simples e acessível

Serviço

internet resolve 
problema com cpF

novela passa imagem 
de um país branco

Os contribuintes que possuem 
problemas no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) agora podem resolver as 
pendências pela internet. Foi lançada 
pela Receita Federal, uma ferramenta 
que permite a regularização cadastral 
no site do órgão. O novo serviço ficará 
disponível 24 horas por dia, sete dias 
por semana, inclusive, nos feriados.

Até então, a pessoa física que 
tinha problemas com o CPF só podia re-
gularizar a situação se comparecesse a 
uma das unidades da rede conveniada, 
nas agências dos Correios, no Banco do 
Brasil e na Caixa Econômica Federal.

Segundo informa a Receita, a 
regularização será gratuita apenas na 
internet. Nos postos conveniados, os 
contribuintes continuarão a pagar o 
valor de R$ 5,70.

O formulário eletrônico para 
o pedido de regularização é de fácil 
preenchimento - basta o contribuinte 
informar o número do CPF, seu nome, 
sua data de nascimento, nome da mãe, 
naturalidade e o número do título de 
eleitor.

O Cadastro de Pessoas Físicas é 
um banco de dados que armazena in-
formações cadastrais dos contribuin-
tes brasileiros - pessoas que pagam 
impostos, tributos e têm que estar re-
gistrados no sistema - e dos cidadãos 
que se inscrevem voluntariamente 
no cadastro. O CPF é gerenciado pela 
Receita Federal e deve ser feito pelo 
cidadão apenas uma vez.

O documento é importante para 
que pessoas realizem ações, como 
abrir conta em banco e declarar Impos-
to de Renda, e pode ser feito nas enti-
dades conveniadas da Receita Federal: 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral e Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios).

Qualquer pessoa pode se ins-
crever no Cadastro de Pessoa Física, 
mesmo que não seja obrigada. A ins-
crição no CPF é obrigatória para pes-
soas com mais de 18 anos que consta-
rem como dependentes em Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
e Pessoa Física (DIRPF); pessoas sujei-
tas à apresentação de declaração de 
rendimentos; inventariantes, cônjuges 
ou conviventes, sucessores a qualquer 
título ou representantes do falecido 
que tenham a obrigação de apresentar 
a DIRPF em nome do espólio ou do con-
tribuinte falecido.

Brasília - “Temos medo do Bra-
sil.” Foi com um desabafo inesperado 
que a romancista moçambicana Pauli-
na Chiziane chamou a atenção do pú-
blico durante o seminário A Literatura 
Africana Contemporânea, que integra a 
programação da 1ª Bienal do Livro e da 
Leitura, em Brasília (DF). Ela se referia 
aos efeitos da presença, em Moçambi-
que, de igrejas e templos brasileiros e 
de produtos culturais como as teleno-
velas que transmitem, na opinião dela, 
uma falsa imagem do país.

“Para nós, moçambicanos, a 
imagem do Brasil é a de um país bran-
co ou, no máximo, mestiço. O único 
negro brasileiro bem-sucedido que re-
conhecemos como tal é o Pelé. Nas te-
lenovelas, que são as responsáveis por 
definir a imagem que temos do Brasil, 
só vemos negros como carregadores 
ou como empregados domésticos. No 
topo [da representação social] estão 
os brancos. Esta é a imagem que o Bra-
sil está vendendo ao mundo”, criticou 
a autora, destacando que essas repre-
sentações contribuem para perpetuar 
as desigualdades raciais e sociais 
existentes em seu país.

“De tanto ver nas novelas o 
branco mandando e o negro varrendo 
e carregando, o moçambicano passa a 
ver tal situação como aparentemente 
normal”, sustenta Paulina, apontando 
para a mesma organização social em 
seu país. 
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Usuários têm à disposição informações sobre processos, pagamentos e ações regionais

Cerca de R$ 23,3 mi-
lhões do Ministério da Saú-
de serão repassados a nove 
estados - Bahia, Minas Ge-
rais, Pará, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Sergi-
pe - e 19 municípios brasi-
leiros. 

As portarias com a li-
beração dos recursos foram 
publicadas no Diário Oficial 
da União da última sexta-ei-
ra e as transferências serão 
realizadas por intermédio 
do Fundo Nacional de Saú-
de (FNS), diretamente para 
os estados e municípios.

Os municípios de Juiz 
de Fora, em Minas Gerais, e 
Coronel Vivida, no Paraná, 
utilizarão a verba liberada 
no custeio e manutenção de 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) - sendo R$ 3 
milhões para município mi-
neiro e R$ 1,2 milhão para o 
município paranaense.

Mais recursos
O município de Arapi-

raca, em Alagoas, receberá 
R$ 1,7 milhão para custeio 
do Centro Hospitalar Ma-
noel André. Para a capital 
gaúcha de Porto Alegre, 
serão liberados aproxima-
damente R$ 578 mil, para 
serem aplicados na Média 
e Alta Complexidade, por 

meio do Programa Nacio-
nal de Terapia Nutricional, 
Enteral e Parental. Segundo 
a Portaria nº 2.911, o total 
de R$ 5,7 milhões será in-
vestido na Rede de Atenção 
Psicossocial, para pessoas 
com transtorno mental de-
correntes do uso de crack, 
álcool e outras drogas. Ao 
todo, serão beneficiados 15 
municípios dos estados da 
Bahia, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

Serviços
O Estado de Sergipe 

receberá R$ 11,1 milhões 
para serem aplicados na ex-
pansão de serviços em saú-
de à população. 

Os recursos serão trans-
feridos para o Estado em três 
parcelas de R$ 3,7 milhões, 
para custeio das despesas 
referentes aos meses de de-
zembro de 2012, janeiro e 
fevereiro do próximo ano.

Também serão custe-
ados procedimentos como 
quimioterapia, financiamen-
to de hospitais de pequeno 
porte, centros de especiali-
dades odontológicas, labo-
ratórios de prótese dentária 
e do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu 
192), entre outras ações.

Liberados recursos 
para assistência na PB

usuários de drogas

Rio de Janeiro - O ano 
de 2012 “não foi muito bom, 
mas não chegou a ser ruim” 
para o setor de gás natural 
veicular (GNV) brasileiro, 
disse ontem à Agência Bra-
sil o coordenador do Comitê 
de GNV do Instituto Brasi-
leiro de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (IBP), Rosalino 
Fernandes. Ele é também 
presidente da Associação 
Latino-Americana de Gás Na-
tural Veicular (ALGNV).

Até novembro, foram 
feitas em todo o país 30.615 
conversões de veículos para 
gás natural e, até dezem-
bro, a expectativa é somar 
no ano em torno de 33 mil 
conversões, com possibili-
dade, inclusive, de superar 
esse número, estimou. “Tal-
vez um pouco mais, pelo fato 
de que o pessoal adianta o 
pagamento da renovação da 
licença, para obter o descon-
to do IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores)”.

O crescimento estimado 
em relação ao ano passado 
é 2%, “maior que o do PIB 
[Produto Interno Bruto] do 
Brasil”, destacou Fernandes. 
De acordo com expectativa 
do mercado e do governo, a 

taxa de crescimento do PIB 
em 2012 deverá ficar entre 
1% e 1,2%.

O coordenador do Comi-
tê de GNV do IBP informou 
que a maior parte das con-
versões de gás natural vei-
cular é feita por táxis, “mas o 
número de carros de passeio 
tem crescido bastante”. O IBP 
tem feito uma série de apre-
sentações, seminários e con-
ferências, buscando ampliar 
também o uso do GNV em 
veículos pesados, como ôni-
bus e caminhões. O objetivo 
é abrir o mercado, visando a 
melhorar as condições am-
bientais das grandes cidades, 
revelou.

Aterros sanitários
Para 2013, as expecta-

tivas são otimistas. Uma das 
razões para isso, segundo 
Fernandes, foi a aprovação 
do Projeto de Lei 1.845/2012 
pela Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, que cria 
a Política Estadual de Gás 
Natural Renovável. O proje-
to prevê a compra de todo o 
biogás ou biometano produ-
zido pelos aterros sanitários 
pela empresa Gás Natural 
Fenosa, controladora da dis-
tribuidora de gás natural Ceg 
Rio. O biogás será misturado 
ao gás natural. Fernandes 
acredita que a nova lei de-

verá beneficiar o mercado 
de gás natural veicular, além 
do meio ambiente e dos con-
sumidores. Salientou que 
a utilização da mistura de 
biometano ao gás natural já 
é praticada com sucesso na 
Europa. Os Estados Unidos 
também aderiram ao negó-
cio. “Sai mais barato que o 
gás natural obtido de poços 
profundos. Essa mistura po-
derá vir a beneficiar o con-
sumidor de GNV lá na ponta, 
com um preço melhor. É isso 
que nós estamos querendo, 
para estimular a utilização 
[do GNV]”.

O dirigente acentuou que, 
além disso, como o biogás é 
obtido a partir de lixões, ele 
é classificado como um com-
bustível renovável. A expecta-
tiva do comitê é que a mistura 
de biometano ao gás natural 
comece a ser efetivada no se-
gundo semestre de 2013.

O IBP pretende ainda, 
durante o próximo ano, fazer 
simpósios e conferências com 
a presença de especialistas 
para mostrar os benefícios e 
vantagens da utilização do gás 
natural em diversos estados 
brasileiros, além do Rio de Ja-
neiro. “Ainda existe um nível 
de desinformação um pouco 
grande aqui no Brasil, o que 
implica na necessidade de am-
pliar a divulgação do produto”.

Brasil deve alcançar 33 mil 
conversões até final do ano

gás natural em veículos

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil



Saúde

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de  dezembro de 2012

Frangos e suínos
Produtos não têm certificados de bem-estar

Brasília - O abate de frangos e 
suínos registrou no primeiro trimes-
tre de 2012 o maior aumento desde 
o ano 2000, informou o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. Foram 830,1 mil toneladas 
de suínos e 2,9 milhões de toneladas 
de frango. Desses, poucos produtos 
finais têm certificação de bem-estar 
animal.

Uma das únicas empresas certi-
ficadas no país, a Korin Agropecuá-
ria, foi responsável pelo abate de 4 
milhões de frangos no ano todo. Pelo 
peso médio nacional, isso equivale a 
8,6 mil toneladas, ou 0,3% do total 
da produção do trimestre.

Frangos e suínos são as cria-
ções que menos seguem as regras 
internacionais de bem-estar. A fim 
de aumentar a produção, os animais 
seriam confinados em ambientes 
apertados, sem luz natural e subme-
tidos a alimentação excessiva para 
ganhar peso mais rapidamente. Es-
sas práticas interferem na qualida-
de do produto que chega à mesa do 
consumidor. No Brasil, segundo es-
pecialistas, as práticas de bem-estar 
ainda são pouco conhecidas, mas 
passam a ser exigidas pelos compra-
dores, cada vez mais preocupados 
com a saúde.

A Korin foi a primeira empresa 
a produzir frango seguindo normas 
de bem-estar em escala industrial 
no Brasil. A empresa cria os animais 
sem o uso de antibióticos, oferece no 
mínimo seis horas de descanso no 
escuro por dia - as aves em criação 
intensiva são expostas à luz artificial 
24 horas por dia a fim de acelerar 
o metabolismo e promover o cres-
cimento mais rápido - e alojam as 
aves em galpões respeitando limites 
de lotação, para que possam se mo-
vimentar.

Rótulo sem certificação
“A adoção de práticas de bem-

-estar animal proporciona a redu-
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ção dos índices de condenação, me-
lhor qualidade do produto final e a 
conscientização dos consumidores 
sobre os cuidados adotados no trato 
e abate dos animais, uma vez que o 
selo da certificação é colocado nos 
rótulos dos produtos”, explica a co-
ordenadora de Produção Animal da 
Korin, Leikka Iwamura. Segundo ela, 
a empresa pretende expandir a pro-
dução para as carnes suína e bovina 
no próximo semestre.

Para a normatização, a empre-
sa recorreu à Humane Farm Animal 
Care (Hfac), certificadora norte-
-americana, que estabelece como os 
animais devem ser criados. No Bra-
sil, existe apenas uma certificadora, 
a filial da francesa Ecocert, que tam-
bém segue as normas da Hfac. A em-
presa tem apenas cinco clientes na 
área animal contra 5 mil produtores 
de orgânicos certificados.

“Esse número (cinco clientes) 
não vem crescendo. Muita gente 
pergunta, mas não temos um au-
mento no pedido de certificações. O 
nível de adesão em países europeus 
e nos Estados Unidos é bem maior. O 
bem-estar animal é bem mais estu-
dado e exigido nesses países”, diz o 
diretor-geral da Ecocert Brasil, Luiz 
Mazzon. Segundo ele, nos Estados 
Unidos está disponível um aplicati-
vo capaz de localizar restaurantes 
que vendem carne certificada. “O 
assunto aqui só vai começar a des-
lanchar com o interesse do consu-
midor”, acrescenta.

Exigência do consumidor
O interesse existe, mas os con-

sumidores muitas vezes não sabem 
como exigir o bem-estar animal e 
acabam deixando de comer carne 
completamente. A estudante Giu-
lia Batelli é vegetariana há um ano, 
desde que assistiu a um vídeo sobre 
sofrimento animal. Ela admite que 
até hoje está se adaptando e acre-
dita que ainda não se alimenta bem. 
Sente falta de carne, mas se recusa a 
comprar de grandes produtores que 
não têm certificação. Os alimentos 

Brasília - Uma conversa que 
o escritor americano Jonathan 
Safran Foer teve, aos 9 anos 
de idade, com a babá mudaria 
seus hábitos alimentares. No 
livro Comer Animais ele conta 
que estava com “a boca cheia 
de galinha” quando a babá se 
recusou a comer e disse que 
não queria machucar animais. 
“Você sabe que galinha é ga-
linha, não sabe?”, perguntou 
ela. Saber ele sabia, mas só mais 
tarde começou a pensar nisso e 
parou de comer carne.

Com a obra, Foer conseguiu 
adeptos para o vegetarianismo 
no mundo. Além disso, chamou 
a atenção para algo que não 
está em nenhuma embalagem 
de produto de origem animal: 
o sofrimento ali embutido. O 
modo de criação dos animais 
até o abate estaria relacionado 
com a qualidade do alimento 
que vai para a mesa. O interesse 
pelo assunto cresce no Brasil e 
o bem-estar animal passa a ser 
uma das exigências dos consu-
midores.

Regras de bem-estar
De acordo com o Conselho 

Federal de Medicina Veteriná-
ria, o mercado que dá priori-
dade ao bem-estar animal ain-
da é pequeno e desconhecido. 
Faltam produtores que sigam 
regras de bem-estar animal, fal-

tam normas que regulamentem 
o setor e falta conhecimento 
dos consumidores. Mas uma 
pesquisa da veterinária Carla 
Molento, membro da Comissão 
de Ética, Bioética e Bem-Estar 
Animal do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, mostra 
que quando conhecem o siste-
ma de produção intensivo os 
consumidores se tornam mais 
exigentes.

“Intensifica-se a criação 
com o intuito de aumentar a 
produção, colocando mais ani-
mais em uma área muito pe-
quena. Isso cria animais com 
múltiplos problemas de saúde. 
O objetivo é ter muita carne 
com o menor custo possível. 
Boa parte desse custo está sen-
do paga pelo animal”, diz a pes-
quisadora.

Segundo ela, a produção 
intensiva, mais praticada no 
Brasil para aves e suínos, tem 
mais de 40 anos e acaba se 
tornando mais competitiva no 
mercado. Um produto que va-
loriza o bem-estar animal custa 
cerca de 30% a 70% mais caro e, 
em alguns casos, o preço pode 
dobrar, comparado a produtos 
similares. As normas que regem 
o setor também são falhas. A 
Instrução Normativa nº 3/2000 
aprovou o Regulamento Téc-
nico de Métodos de Insensibili-
zação para Abate Humanitário 

de Animais de Açougue. Pelo 
regulamento, todos os estabe-
lecimentos industriais fornece-
dores de carne para açougue 
devem sedar os animais antes 
do abate.

Além dessa norma, as de-
mais tratam de aspectos sani-
tários, de vacinação, de regras 
para o ambiente de criação. 
Não há na legislação brasileira 
normas específicas que visem ao 
bem-estar, o que torna subjeti-
va a fiscalização e até mesmo a 
certificação dos produtos que 
chegam ao consumidor.

No Brasil, existe apenas 
uma certificadora, a filial da 
francesa Ecocert, que segue as 
normas da Humane Farm Ani-
mal Care (Hfac), certificadora 
norte-americana. A empresa 
tem apenas cinco clientes na 
área animal contra 5 mil produ-
tores de orgânicos certificados. 
Segundo o diretor-geral da em-
presa, Luiz Mazzon, o número 
de clientes não vem crescendo. 
“Muita gente pergunta, mas 
não temos um aumento no pe-
dido de certificações”. O movi-
mento é mais forte na Europa e 
nos Estados Unidos, países com-
pradores de carne brasileira. 
Segundo o Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, o Brasil lidera o ranking 
de maior exportador de carne 
bovina do mundo desde 2008.

Cuidados na criação aumentam

Abate de animais no Brasil não segue as regras internacionais de bem-estar que dispensa a utilização de antibióticos

certificados são difíceis de encontrar 
e caros.

Além da falta de certificação, há 
produtores de criação intensiva que 
divulgam fotografias e ilustrações de 
animais em pastos, ao ar livre, quan-
do não é esse o modo de produção. 
Não há no país exigência de que se 
divulgue no rótulo o modo de criação 
do animal. Assim, a divulgação de fo-
tografias pode induzir a erro.

“Às vezes, o produto não é trans-
gênico em si, mas a galinha, por 
exemplo é alimentada com ração 
que contém transgênico. Isso altera 
o produto final, mas não vem no ró-
tulo”, explica o diretor-presidente do 
Instituto Brasileiro de Estudo e De-
fesa das Relações de Consumo (Ibe-
dec), José Geraldo Tardin.

O consumidor que se sentir le-
sado deve fazer uma denúncia na 

Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), o que pode ser feito 
pela internet. A partir daí, o produtor 
deve ser submetido a uma inspeção. 
O consumidor pode também regis-
trar um boletim na Delegacia de De-
fesa do Consumidor (Decon), que o 
submeterá à perícia da Polícia Civil. 
Após esses laudos é possível promo-
ver ação na Justiça por dano material 
ou moral.

São Paulo – O desempenho da 
memória e da atenção de jovens sau-
dáveis não é alterado após o consumo 
de Ritalina, medicamento indicado 
para pessoas diagnosticadas com 
transtorno de déficit de atenção e hi-
peratividade. A conclusão é resultado 
de pesquisa do Departamento de Psi-
cobiologia da Escola Paulista de Medi-
cina da Universidade Federal de São 
Paulo.

O metilfenidato (que recebe o 
nome comercial de Ritalina ou Con-
certa), quando aplicado corretamen-
te, tanto em crianças, quanto em adul-
tos, melhora a atenção e os níveis de 
concentração. No entanto, de acordo 
com a pesquisa, não foram observa-
das diferenças nas funções cognitivas 
dos indivíduos sadios.

Os 36 homens participantes do 
teste, com idade entre 18 anos e 30 
anos, foram divididos em dois grupos, 
e apenas um deles recebeu o medica-
mento verdadeiro. Após isso, todos fo-
ram submetidos a uma série de testes 
cognitivos, que avaliaram diferentes 
tipos de atenção e de memória, além 
de algumas funções executivas, como 
planejamento.

“Comparamos o desempenho 
entre aqueles que tomaram a medica-
ção e os que não tomaram. Não hou-
ve diferença no desempenho. A gente 
chegou à conclusão de que sendo os 
jovens saudáveis, tendo um funciona-
mento cognitivo saudável, a Ritalina 

não tem potencial benéfico como o 
apresentado no caso de pessoas com 
transtorno de déficit de atenção”, dis-
se a coordenadora do estudo, Silmara 
Batistela.

Ela alerta que a droga só pode ser 
comprada com receita, mas, muitas 
vezes, é adquirida no mercado negro 
e consumida indiscriminadamente. 
“Há muitos relatos de pessoas que 
conseguem fazer a compra dessa me-
dicação até pela internet, em fórum de 
concurseiros”, destaca.

De acordo com Batistela, as pes-
soas normalmente usam a droga para 
passar a noite estudando para uma 
prova, porque a Ritalina é um esti-
mulante do sistema nervoso central. 
“A pessoa vai conseguir ficar a noite 
inteira acordada, mas a atenção dela 
não estará melhor, e ela não vai lem-
brar mais do conteúdo no dia seguin-
te”.

O professor de psiquiatria Dar-
tiu Xavier da Silveira, ressalta, no 
entanto, que a droga pode provocar 
efeitos colaterais e dependência. “O 
problema é fazer alterações no ciclo 
de sono, o que provoca uma bagunça 
no funcionamento do cérebro. Outro 
risco é causar dependência. E, se o 
indivíduo exagerar na dose, mesmo 
com o coração saudável, pode ter 
uma arritmia”.

Atitudes simples adotadas no dia 
a dia podem favorecer o bom funcio-
namento do cérebro, como ter uma 
boa alimentação e praticar exercícios 
físicos. Dormir bem é fundamental 
para a atenção e concentração.

Uso de medicamentos não melhora 
concentração de jovens saudáveis

Mariana Tokarnia
da Agência Brasil

Bruno Bocchini
da Agência Brasil



Marcha nupcial
CASAM-SE HOJE, com cerimônia religiosa e recepção 

no Porto Pinheiro, no Bessa, os jovens Maria Rosa Jacinto 
e Erick Amorim.

A noiva, que é neta do saudoso livreiro Nolo Pereira 
de Melo, é filha de Rosemildo Jacinto de Oliveira e Mônica 
Cristiane Pereira de Melo Jacinto, e o noivo, filho de Joacil 
de Araújo Amorim e Arlete Iara Fernandes Campos.

Ex-prefeito Temísto-
cles Ribeiro, economis-
ta Francisco Barreto 
Filho, executivo Almiro 
de Sá Ferreira, Sras. 
Socorro Araújo e Maria 
de Fátima Moura Bar-
bosa.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Eu consigo calcular o 
movimento dos corpos 
celestiais, mas não a 
loucura das pessoas”

“Creio que quase sempre
é preciso um golpe de
loucura para se construir
um destino”

ISAAC NEWTON MARQUERITE YOURCENAR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A Praia de Camboinha tem 
agito dos bons no final da tarde 
de hoje.
   Será com a comemoração 
do aniversário da grande figura 
que é Helena Coutinho Almeida, 
que receberá amigas na residência 
do filho Einstein Almeida e Vânia.

Zum ZumZum
   Foi inaugurado O M 9 Nails no MAG Shopping oferecendo serviços 
de manicure, unhas de gel e extensões de cílios. O atendimento é com hora 
marcada.

   Roberta Aquino com sua filha Geórgia, Selda Falcone e as filhas Ana 
Dalva e Seldinha vão assistir o show da banda Kid Abelha em Recife. Tudo 
porque o palco principal do evento fica defronte ao Hotel Transamérica, 
onde elas passarão a virada do ano.

   Rosália Montenegro passa seu aniversário no próximo dia 9 de 
janeiro em Salvador-BA. Ela seguiu ontem com a filha Olga Verônica Sousa, 
que reside lá, para uma temporada em terras baianas.

80 anos
MÚSICA da melhor 

qualidade com o can-
tor e violonista Jason 
e o baterista Jefferson, 
além de boas comidas 
e bebidas marcaram as 
comemorações dos 80 
anos do advogado João 
Vaz Filho.

Ao lado de Tereza 
Neumann, ele recebeu 
um seleto grupo de 
amigos num ambiente 
a beira-mar de Cam-
boinha, decorado com 
muito bom gosto por 
Renata Varandas.

De fora do Oscar
O FILME “O PALHAÇO”,  de Selton Mello, candidato 

do Brasil ao Oscar, infelizmente não passou na seleção 
da Academia de Artes e Ciência Cinematográfica dos EUA.

Entre os 71 pré-selecionados na categoria de melhor 
filme estrangeiro, o longa brasileiro ficou de fora dos 
nove escolhidos. Foram escolhidos filmes da Áustria, 
Canadá, Chile, Dinamarca, França, Islândia, Noruega, 
Romênia e Suíça.

FOTO: Mônica Pereira

Os noivos de hoje, Erick Amorim e Maria Rosa Jacinto

Há vagas
DEPOIS DE 37 ANOS a Assem-

bleia Legislativa da Paraíba promove 
concurso público para provimento de 
cargos e cadastro de reserva. 

Estão sendo oferecidas 110 vagas 
e os salários oferecidos variam de 
R$1.213,38 a R$11 mil.

Caráter ministerial

A IGREJA EVANGÉLICA Assembleia de Deus de 
Campina Grande, dirigida pelo pastor Daniel Nunes da 
Silva, vai comemorar nos dias 20 a 24 de janeiro os 
63 anos de aniversário do Templo Central, onde prele-
tores de vários estados do país estarão ministrando 
a Palavra de Deus.

Na ocasião, acontecerá também a Décima Escola 
Bíblica para Obreiros e Esposas e a 44a Assembleia 
Geral Ordinária que terá como tema “A formação do 
caráter ministerial”.

Design de moda 
O CURSO DE   Design de Moda do Centro Universitário 

de João Pessoa - Unipê está com inscrições abertas para 
o processo seletivo de docentes da disciplina “Gestão de 
Produção e Qualidade na Indústria de Confecção”.

As inscrições podem ser feitas no email designdemo-
da@unipe.br,  informa a coordenadora do curso, professora 
Gabriela Maroja Jales.

FOTO: Goretti Zenaide

Felicidade do festejado João Vaz e Tereza Neumann com as filhas Simone, Karen e Andrea

FOTO: Goretti Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Karen Cristina e Wagner Lacerda

João Vaz com os amigos cearenses Carlos Eduardo Sucupira, Marina Lamenhe e 
Regina Sucupira

Melhores empresas

A COCA-COLA GUARARAPES, engarrafadora 
que atua nos estados de Pernambuco e Paraíba, em 
parceria com o Senac criou um curso de empreende-
dorismo com noções sobre como cuidar de pequenos 
negócios, como salões de beleza e facções de costura 
para esposas e familiares de seus empregados.

Agora, a empresa, que está no ranking das melho-
res empresas para trabalhar, segundo o Guia Exame 
Você S/A 2012, estuda novo treinamento, com o tema 
empregabilidade para atingir filhos, sobrinhos e netos 
de seus profissionais.

Dona Canô
A MORTE DE DONA CANÔ, mãe de Caetano 

Veloso e Maria Bethânia, me fez lembrar que estive, 
há cinco anos, numa das várias comemorações pelos 
seus 100 anos em Salvador-BA. 

Foi num evento de moda organizado pelo jor-
nalista Jamil Castro, onde fiquei impressionada com 
o carisma que ela exercia entre os baianos. Foi uma 
grande figura!

Comenda
O CONSELHO Regional de Odon-

tologia da Paraíba, sob a presidência 
de Abraão Alves de Oliveira, promove 
hoje sua confraternização de final de 
ano e entrega da comenda “Dr. Péri-
cles Figueiredo de Gouveia”.

O evento será a partir das 20h30 
na Maison Blu´nelle.

Administração da Justiça
O TRIBUNAL REGIONAL Federal do Rio Grande do Sul - 

4a Região, vai realizar nos dias 11 e 12 de março, o seminário 
“Atualidade e Futuro da Administração da Justiça”.

O evento é destinado a magistrados e servidores de 
todas as instâncias e ramos do poder judiciário brasileiro 
e os demais operadores jurídicos.
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PRF registra 48 
acidentes e 11 pessoas 
são presas na Lei Seca
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Após o feriadão natali-
no, as atenções estão voltadas 
para a próxima pausa que será 
a do réveillon. Assim como no 
Natal, a virada de ano caiu da 
segunda-feira (31) para terça-
-feira (1º) e isso significa dizer 
que teremos mais um feriadão. 
O resultado será o aumento da 
população na capital paraiba-
na. Para se ter uma ideia, só na 
orla de Tambaú são esperadas 
mais de 200 mil pessoas e, por 
isso, a Polícia Militar montou 
um esquema de segurança 
para atender essa demanda. 
“Vamos colocar à disposição 
300 policiais extras, 15 viatu-
ras e mais de dez motociclis-
tas, assim como policiais a pé, 
a cavalo e de bicicleta ao longo 
da orla”, disse o comandante 
do Policiamento Regional Me-
tropolitano, coronel Jefferson 
Pereira.

Para que a população pos-
sa aproveitar a festa da virada 
com segurança, a Polícia Mili-
tar fez um estudo baseado na 
quantidade de turistas que es-
tão ocupando os hotéis da capi-
tal, assim como as atrações mu-
sicais que irão se apresentar na 
capital para conseguirem ter 
uma média de público para 
este ano. “É importante que as 
pessoas também tomem me-
didas preventivas, como evitar 
utilizar objetos de valor, sair 
com grande volume de dinhei-
ro e de preferência faça uso do 
transporte público para evitar 
assaltos e até mesmo a dificul-
dade em estacionar”, disse.

De acordo com o coronel 
Jefferson, na manhã do dia 31 
os policiais da BPTran (Ba-
talhão de Polícia de Trânsito 
Urbano e Rodoviário) e Polí-
cia Ambiental estarão atuan-
do, principalmente de forma 
educativa. “Eles vão orientar 
quanto a utilização de carros 
de som, paredões, fiscalização 
para o cumprimento da Lei 
Seca e, a partir das 20h, vamos 
aumentar o efetivo na orla da 
capital e demais locais”, infor-
mou o coronel. Segundo ele, 
será proibida a venda de be-
bidas em recipientes de vidro, 
para dessa forma evitar aci-
dentes ou ameaças em brigas.

Ao longo da orla serão 
montados sete Postos de Ob-
servação Policial (POPs) e uma 
central móvel de videomoni-

Orla deve atrair 200 mil pessoas
RéveiLLon
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Polícia Militar monta 
esquema de segurança 
para atender demanda

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

toramento. “Nestes postos a 
população poderá contar com 
apoio para denúncias”, disse. 
Já em Cabedelo serão empre-
gados 70 PMs e cinco POPs. 
Segundo o coronel, as demais 
regiões da cidade também re-
ceberão fiscalização e não esta-
rão descobertas. O Terminal de 
Integração de João Pessoa, no 
centro, terá mais 10 policiais 
extras, fazendo o policiamento 
a pé e com uma guarnição da 
Força Tática.  O Comando Re-
gional ainda reforçará a segu-
rança nos presídios e empre-
gará 25 policiais do Serviço de 
Inteligência nas ruas, fazendo 
um trabalho a paisana, para lo-
calizar possíveis infratores. 

De acordo com a assesso-
ria da Secretaria de Segurança 
do Estado, as delegacias vão 
funcionar em regime de plan-
tão. Em João Pessoa, as dele-
gacias distritais de Cruz das 
Armas (1ª DD), de Mangabeira 
(9ª DD), Distrito Integrado de 
Segurança Pública (Disp), em 
Manaíra, além das delegacias 
especializadas da Mulher, da 
Infância e Juventude (que irá 
atender também ocorrências 
de crimes contra a infância e ju-
ventude), Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa (Homicídios) e 
de Crimes contra o Patrimônio 
(Roubos e Furtos). Já a Delega-
cia de Atendimento ao Turista 
(Deatur) vai receber reforço 
para registro de ocorrências 
de menor potencial ofensivo 
também durante a madrugada. 
Em Cabedelo, as ocorrências 
poderão ser feitas na 7ª Dele-
gacia Distrital e em Santa Rita 
na 6ª DD, atendendo também a 
população de Bayeux.

A segurança será feita 
também com 80 policiais civis 
na Grande João Pessoa e Lito-
rais Norte e Sul do Estado, com 
10 viaturas e uma delegacia 
móvel instalada no Busto de 
Tamandaré, em Tambaú, no dia 
31 de dezembro.

Delegacia on line
As ocorrências simples, 

como extravios de documen-
tos e pequenos furtos, em que 
não haja violência, podem ser 
comunicados à polícia pela 
internet. De forma rápida e 
simples, o usuário de qualquer 
lugar do Estado pode acessar a 
Delegacia Online e fazer o Bo-
letim Eletrônico de Ocorrência. 
O serviço tem o objetivo de me-
lhor atender a população, de-
safogando o atendimento nas 
delegacias distritais, informou 
a assessoria da Secretaria de 
Segurança do Estado.

Foto: Evandro Pereira

Desde o mês de novem-
bro que o Hemocentro de 
João Pessoa vem realizando 
a campanha ‘Doar sangue 
é fazer o bem sem olhar a 
quem’ na tentativa de rever-
ter um quadro comum nesta 
época do ano. É que com as 
festividades, muitas pessoas 
deixam de doar sangue e o 
número de pacientes que ne-
cessitam de doação aumenta. 
“Não estamos com uma cam-
panha específica para o ré-
veillon, mas desde novembro 
estamos trabalhando nesta 
campanha”, disse a coordena-

dora de ações estratégicas do 
Hemocentro, Divane Cabral.

Para se ter uma ideia, 
Divane Cabral explica que 
o ideal era que o Hemocen-
tro recebesse a doação de 
230 pessoas por dia, mas o 
número é bem menor. “Ape-
nas 120 pessoas têm feito a 
doação de sangue, por dia, e 
isso é muito ruim já que no 
final do ano, geralmente há 
um aumento no número de 
acidentes”, disse.

O Hemocentro está com 
as portas abertas para a doa-
ção, funcionando de segunda 

a sexta-feira das 7h às 18h 
e aos sábados até as 17h. “A 
cidade costuma ficar lotada 
de turistas, mas infelizmente 
não há uma cultura de doação 
de sangue”, enfatizou Divane, 
que espera neste final de ano 
conseguir melhorar o quadro 
de doação comparado ao ano 
passado.

Para ser um doador, Di-
vane Cabral explica que bas-
ta a pessoa ter entre 16 e 67 
anos, sendo que se for menor 
de idade, deve estar acompa-
nhado dos pais. Além disso, 
pesar mais de 50kg, estar 

alimentado no dia da doação 
e levar um documento ofi-
cial com foto. No dia 31 de 
dezembro, o Hemocentro vai 
funcionar até as 12h, perma-
necendo fechado no dia 1º de 
janeiro de 2013.

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde, os 
hospitais estarão funcionan-
do normalmente para o aten-
dimento de pacientes que 
venham a ter qualquer tipo 
de problemas. Os plantões 
seguem, de forma a oferecer a 
população as  especialidades 
médicas necessárias. (VB)

Campanha para aumentar estoque de sangue

As famílias que preten-
dem armar tendas na orla 
de João Pessoa para brindar 
o Ano Novo na festa do Ré-
veillon 2012/2013, não pre-
cisam de autorização nem de 
fazer pagamento para arma-
ção da tenda. Segundo a su-
perintendente do Patrimônio 
da União, Daniela Bandeira, 
as únicas recomendações são 
que as tendas não sejam ar-
madas sobre as dunas ou so-

bre a vegetação nativa porque 
são protegidas por legisla-
ções ambientais. Já as pesso-
as que vão armar tendas para 
exploração comercial na festa 
do Réveillon, precisam de au-
torização da SPU-PB. Quem 
não fizer requerimento até 
amanhã, não poderá armar 
tendas para fins comerciais 
e se armar alguma tenda sem 
autorização, poderá ser mul-
tado pela fiscalização da SPU.  

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
acompanhará a instalação 

das tendas no Réveillon a par-
tir das 8h do dia 31 de dezem-
bro, orientando as famílias. 
Esses abrigos precisarão ter 
dois metros de distância en-
tre eles e ficar a cinco metros 
das dunas e áreas de vegeta-
ção nativa. Oitenta agentes 
de controle urbano e fiscais 
estarão responsáveis pelo 
trabalho. 

A Secretaria de Mobi-
lidade Urbana (Semob) fe-
chará o trânsito a partir das 
17h, nas vias que formam o 
quadrante do Busto de Ta-

mandaré. Ou seja, as aveni-
das José Augusto Trindade 
e Epitácio Pessoa, ambas no 
trecho que começa na Ave-
nida Marcionila da Concei-
ção e vai até a orla; e as ruas 
Helena Meira Lima e Adolfo 
Loureiro, além da Avenida 
Índio Arabutan, sendo as três 
desde a Avenida Antônio Lira 
até a praia. A secretaria está 
disponibilizando, para as fes-
tividades do final do ano, 100 
agentes distribuídos em to-
das as áreas do evento, além 
de 20 viaturas. 

Famílias estão liberadas para armar tendas

Duzentos vendedores ambulantes 
foram cadastrados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano de João Pes-
soa (Sedurb), para trabalhar na Festa 
do Réveillon e no mês de janeiro, du-
rante os shows do “Extremo Cultural” 
na Praia de Tambaú em João Pessoa. 
Ontem também foram definidos os 
locais onde os comerciantes deverão 
montar suas barracas ou carrinhos para 
vender espetinhos e bebidas entre ou-
tros alimentos.  

O sorteio dos locais foi realizado 
no grêmio recreativo do Centro Ad-
ministrativo Municipal (CAM), no bair-
ro Água Fria, pelo secretário de Desen-
volvimento Urbano, Inácio Machado. 

Ficou acordado que os vendedores 
ambulantes poderão montar suas bar-
racas nas Avenidas Epitácio Pessoa, 
Almirante Tamandaré (onde eram 
colocados os banheiros químicos) e 
também na calçada da Pizzaria, além 
da Rua João Augusto Trindade. Esse 
ano, a novidade é que serão armados 
100 banheiros químicos e alguns dos 
que vão ficar próximo ao Busto de Ta-
mandaré serão  acessíveis, ou seja, para 
pessoas com deficiência e com dificul-
dade de mobilidade.

Segundo o chefe do Núcleo de Ca-
dastro de Áreas Públicas da Sedurb, 
Halysson Arruda, a seleção dos comerci-
antes obedeceu alguns critérios. “Foram 

deferidos os pedidos dos comerciantes 
que já possuem cadastro na prefeitura, 
que estão em dia com o Tesouro Mu-
nicipal, que pagaram a taxa de uso do 
solo público no ato da inscrição e que 
já possuem uma atividade econômica 
compatível com a que querem exercer 
na festividade”, explicou.

Durante o sorteio realizado no 
CAM, cada ambulante recebeu um 
crachá pessoal de identificação, no 
qual constão a identificação e o local 
onde irá trabalhar nos dois eventos. 
No dia 31 de dezembro, a partir das 
8h, as barracas e tendas de alimentos 
e bebidas deverão ser montadas entre 
o final da Avenida Epitácio Pessoa e a 

Avenida Almirante Tamandaré.

Flanelinhas 
Outra novidade para o Réveillon 

deste ano, é que a Secretaria de Desen-
volvimento Social fará o cadastramento 
dos flanelinhas, obedecendo a uma lei 
municipal. Mas não foi determinado um 
valor estipulado para os motoristas pa-
garem a eles. A quantia a ser paga pelos 
motoristas aos flanelinhas deverá ser de 
livre escolha entre as partes. A Rua Índio 
Arabutan, em Tambaú, ficará fechada 
para o trânsito, serão instaladas as bases 
e os estandes de todos os órgãos de segu-
rança pública e os municipais envolvidos 
no evento. (JA)

Sedurb cadastra 200 ambulantes para tambaú

José Alves
zavieira2@gmail.com

As famílias que vão esperar o Ano Novo na orla não precisam de autorização e nem de pagar nada para armarem suas tendas



PRF registra 48 acidentes e prende 
11 pessoas dirigindo embriagadas

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de dezembro de 2012

Desde a meia-noite da 
última sexta-feira (21) teve 
início, em todo o território 
nacional, a ‘Operação Festas 
de Fim de Ano’, onde foram 
registrados 48 acidentes, 
com 34 feridos, 3 mortes e 
11 pessoas presas por con-
duzirem o veículo após a in-
gestão de bebida alcoólica. 
Os dados são da Polícia Ro-
doviária Federal da Paraíba 
(PRF) que considerou tran-
quilo o último dia da opera-
ção no feriado natalino.

A operação, que segue 
até a meia-noite do dia 2 de 
janeiro de 2013, conta com o 
apoio de policiais que traba-
lham na área administrativa 
e de outros que tiveram que 
deixar a folga de lado para 
atender a demanda nos 11 
postos fixos e nos serviços 
de rondas de patrulhamen-
to móvel. De acordo com o 
assessor de comunicação da 
PRF, Genésio Vieira, o traba-
lho da polícia é de propor-
cionar mais segurança aos 
usuários de rodovias, inten-

Operação Festas de Fim de 
Ano segue até a meia-noite 
do dia 2 de janeiro

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

sificar a fiscalização e des-
sa forma reduzir o número 
de acidentes que costumam 
acontecer nessa época.

Nas primeiras 72h de 
fiscalização, 1.335 veículos 
foram vistoriados, sendo au-
tuados por infração de trân-
sito 369 motoristas, com 36 
carteiras de habilitação re-
colhidas, 27 veículos retidos 
e 10 pessoas presas e con-
duzidas à delegacia. Genésio 
Vieira informou que nessas 
primeiras horas foram reali-
zados 419 testes de alcoole-
mia, onde 33 pessoas foram 
autuadas e sete conduzidas 
à delegacia. “As outras três 
pessoas conduzidas à dele-
gacia foram por um deles es-
tar com mandado de prisão 
em aberto e os outros dois, 
motorista e proprietário do 
veículo, apresentarem docu-
mento com queixa de furto”, 
informou.

Na véspera (24) e no 
dia de Natal (25), a PRF fis-
calizou 770 veículos, com a 
prisão de quatro pessoas fla-
gradas por dirigir sob efeito 
de bebida alcoólica. No total 
de 651 testes de alcoolemia 
realizados, 44 pessoas foram 
autuadas por ingestão de 
bebida alcoólica e 11 delas 
presas pelo mesmo motivo. 

Além das fiscalizações em terra, no mar 
as embarcações também estão sendo visto-
riadas pela Capitania dos Portos, visando 
minimizar acidentes com ações preventivas, 
incluindo atividades de orientação, educa-
tivas e de fiscalização. Todas estas ações, 
segundo o capitão dos Portos, Victor Buar-
que, fazem parte da ‘Operação Verão’ que 
teve início no dia 15 de dezembro e segue 
até 10 de março de 2013.

De acordo com o capitão dos Portos, 
Victor Buarque, esse início de verão tem 
sido tranquilo. “Esperamos que as pessoas 
tenham mais consciência nesse verão sobre 
os cuidados que precisam tomar para a se-
gurança deles e de todos”, disse. Na Para-
íba, as ações da “Operação Verão” estão 
aliadas a campanha “Navegue com Segu-
rança – Respeite a Vida”, que é promovida 
pela Capitania dos Portos, tendo como alvo 
principal todos aqueles que utilizam o mar, 
seja ele banhista ou piloto.

A campanha se utiliza de material 

informativo impresso, como os ‘Dez Man-
damentos’, tábua da maré 2013, banners, 
faixas, camisetas, jingle da campanha 
e busdoor. Em paralelo às atividades de 
orientação e educação aquaviária, a Capi-
tania dos Portos intensificou as ações de 
inspeção naval e de orientação adminis-
trativa, com o objetivo de coibir as infra-
ções às normas da autoridade marítima e 
possibilitar o acesso aos serviços prestados 
pela Capitania. Para isso, o capitão dos 
Portos explica que foram colocados equi-
pes nos principais pontos que concentram 
elevado tráfego de embarcações durante 
o verão.

Desde o início da operação, 137 em-
barcações foram inspecionadas, sendo 9 
notificadas e 5 apreendidas. Segundo o ca-
pitão dos Portos, as autuações náuticas se 
diferem da terrestre, “quando identificada 
alguma irregularidade a embarcação é reti-
da, assim como os documentos. A multa é 
de R$ 3.200, por cada infração”, disse.

Cinco embarcações são apreendidas   Dicas da PRF:

l Faça uma pequena revisão no seu carro ou moto.
l Examine as condições dos freios, fluídos, suspensão, pneus, inclusive o pneu 
estepe. 
l Os equipamentos obrigatórios e o sistema de iluminação também precisam 
ser observados;
l Não se esqueça da documentação obrigatória. Tanto o documento pessoal 
quanto ao do veículo deverão estar em dia.
l Dirija com atenção e cautela, sempre mantendo uma distância segura do 
veículo que segue à sua frente; 
l Observe e respeite a sinalização e os limites de velocidade; 
l Sinalize antes de fazer qualquer manobra e só ultrapasse com segurança, 
pela faixa da esquerda nos locais devidamente sinalizados; 
l Todos os ocupantes do veículo são obrigados a usar o cinto de segurança; 
l Crianças até 10 anos de idade devem ser transportadas no assento trasei-
ro com os devidos dispositivos de segurança. (Bebê conforto, cadeirinha ou 
acento de elevação); 
l A cada duas horas de direção recomenda-se parar o veículo e fazer um des-
canso por 15 minutos. 
l Não faça uso de bebida alcoólica se for dirigir; 
l Lembre-se! Dirigir alcoolizado é crime!

   Aos motociclistas:

l Antes de fazer a sua viagem, além de verificar os líquidos (fluído dos freios, 
motor e combustível) vejam também as condições dos pneus, folga na cor-
rente e raios da roda. 
l O uso do capacete com viseira e óculos específicos é obrigatório para sua 
segurança; 
l Além de observar e respeitar a sinalização, o motociclista deve evitar 
manobras arriscadas, como transitar no centro da pista entre os veículos em 
movimento, fazer ultrapassagem pela direita, pelo acostamento ou transpor 
canteiro central; 
l Respeite os limites de velocidade e não faça uso de bebida alcoólica se for 
conduzir motocicleta.

Saiba Mais

Os 10 mandamentos da segurança no mar:

1 – Faça uma manutenção correta de sua embarcação;
2 – Tenha a bordo todo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;
3 – Respeite a lotação máxima da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas 
para todos;
4 – Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
5 – Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu Clube, Marina ou Condomínio;
6 – Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar 
acidentes;
7 – Se beber passe o timão a alguém habilitado;
8 – Mantenha distância das praias e dos banhistas;
9 – Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;
10 – Não polua o mar e os rios.

Nas primeiras 72h de fiscalização, 1.335 veículos foram vistoriados, onde 369 motoristas foram autuados por infração de trânsito

FOtO: Evandro Pereira

Segundo Genésio Vieira, a fis-
calização aconteceu de ma-
neira mais intensa nas duas 
principais rodovias do Esta-
do, na BR-230 e em toda a sua 
extensão, que vai do Litoral 
de Cabedelo à cidade de Ca-
jazeiras no sertão do Estado. 

Na BR-101 a PRF, também, 
manteve o policiamento em 
alerta nos trechos que liga, os 
estados de Pernambuco, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte, 
principalmente nas áreas de 
acesso as praias.

Além das fiscalizações da 

Lei Seca, a PRF também regis-
trou acidentes nesses 5 dias de 
operações. Foram 48 aciden-
tes, com 34 feridos, 3 mortos 
e 22 acidentes sem vítimas. 
Outras ocorrências acontece-
ram por falta de regularização, 
com 43 pessoas nesta situação 

e 602 por excesso de velocida-
de. Genésio Vieira lembra que 
a ‘Operação Festas de Fim de 
Ano’ segue até o dia 2 de janei-
ro e que os motoristas devem 
dirigir com atenção e cautela, 
mantendo a tolerância e prati-
cando a direção defensiva.

A CBTU João Pessoa come-
çou  mais uma campanha con-
tra acidentes nas passagens de 
nível (PN). O objetivo é atingir 
condutores de veículos e pe-
destres com mensagens que 
asseguram que o desrespeito à 
sinalização é a principal causa 
dos acidentes envolvendo trens 
e outros veículos. A campanha 
prossegue até o fim deste ano, 
período em que o fluxo de veí-
culos nas PNs aumenta em vir-
tude das festas e férias.

A preocupação da CBTU é 
com o crescimento no número 
de acidentes a cada ano, mesmo 
com a realização de campanhas 
permanentes. Até o dia 25 de 
dezembro deste ano, a Compa-
nhia já registrou 28 acidentes 
em João Pessoa, sendo 19 coli-
sões e nove atropelamentos, o 
que representa um aumento de 
25% em relação ao ano passa-

do, quando foram catalogados 
22 acidentes, sendo 11 colisões 
e 11 atropelamentos.

Atualmente, nos 30km de 
linha férrea, existem 29 cruza-
mentos de ferrovia com ruas 
dos municípios de João Pes-
soa, Bayeux, Santa Rita e Cabe-
delo. Onze dessas PNs são de 
tráfego intenso.

De acordo com o superin-
tendente da CBTU João Pessoa, 
Lucélio Cartaxo, o principal 
objetivo da campanha é sensi-
bilizar os condutores de veícu-
los a prestarem mais atenção e 
respeitar a sinalização existente 
ao cruzar a via férrea. “A falta 
de atenção e o desrespeito às 
leis de trânsito são as principais 
causas de acidentes envolvendo 
trens. A culpa pelo acidente é 
sempre do motorista porque o 
trem não sai da linha para coli-
dir com o automóvel, nem atro-

pelas pessoas e há sinalização 
em todos os cruzamentos”, diz.

Cartaxo pede o apoio da 
população no sentido de aten-
der ao chamado da CBTU e as-
sumir a responsabilidade pela 
segurança do trânsito, que de-
pende de cada um. “Se os con-
dutores e pedestres prestarem 
mais atenção nos cruzamentos, 
dar sempre a preferência ao 
trem, os acidentes, com certeza, 
serão zerados em todo o siste-
ma”, apela.

Para atingir ainda mais 
os passageiros, a Rádio CBTU 
também está veiculando inter-
namente, durante toda sua pro-
gramação, a mesma mensagem 
que está sendo veiculada na 
emissora aberta para alcançar 
o maior número de ouvintes e 
assim, deixar mais gente infor-
mada sobre os riscos ao deso-
bedecer a sinalização existente.

CBTU faz campanha preventiva
CONTRA ACIDENTES

Ligue!
Disque PRF – 191  - Capitania dos Portos - 3241-2805 - Corpo de Bombeiros - 193



Aesa prevê que fenômenos podem 
causar ausência de chuva no Sertão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de dezembro de 2012

Com a chegada do verão 
no Hemisfério Sul, as tempe-
raturas no Sertão paraibano 
passam a variar entre 22°C 
e 36°C. Além de dias mais 
quentes, a nova estação vem 
acompanhada de “verani-
cos”, fenômenos meteoroló-
gicos que podem provocar 
a ausência de chuva por até 
15 dias na região.

De acordo com a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), mesmo o período de 
janeiro a abril sendo o mais 
chuvoso no Sertão, Cariri e 
Curimataú, é possível que 
várias cidades dessas re-
giões não registrem chuvas 
por até duas semanas. 

“A população não preci-
sa se preocupar, pois o vera-
nico é considerado um fenô-
meno normal nesta época do 
ano. E os termômetros vão 
registrar temperaturas den-
tro dos parâmetros. Vai ser 
aquele calor habitual que o 
sertanejo está acostumado”, 
explicou o meteorologista 
da Aesa, Alexandre Magno.

No relatório da II Reu-
nião de Análise e Previsão 
Climática para o Setor Norte 
e Nordeste, divulgado na se-
mana passada, os meteoro-
logistas informaram que no 
período de janeiro a março 
de 2013, “a tendência é de 
que deverão ocorrer chuvas 
irregulares com padrões 
dentro da normalidade”. 
Mas o gerente executivo de 
Monitoramento e Hidrome-
tria da Aesa, Lucílio Vieira, 
faz um alerta. “É possível 
que os eventos de precipi-
tações no início do período 
chuvoso não sejam suficien-
tes para a recuperação satis-
fatória das reservas hídricas 
dos açudes do Estado, dian-
te disso é imprescindível 
que a população use a água 
de forma racional”, avisa.

A previsão para as ou-
tras regiões é de que as tem-
peraturas também fiquem 
dentro da normalidade nos 
próximos quatro meses: 
variando entre 24°C e 32°C 
no Litoral, 19°C e 30°C no 
Agreste e Brejo.

Cidades das regiões do 
Cariri e Curimatau também
podem ser atingidas

O Comando do 8o Batalhão 
de Polícia Militar, sediado em 
Itabaiana (a 80 quilômetros de 
João Pessoa), capacitou mais 14 
policiais da unidade no uso de 
Tecnologias Não Letais (TNL). 
Um total de 171 itens de baixa 
letalidade (totalizando um in-
vestimento de R$ 839.305,28), 
incluindo armas de choque e 
granadas explosivas, chegaram 
no mês de novembro para uso 
da corporação e já estão sendo 
distribuídos para o efetivo.

Esta última capacitação, mi-

nistrada na sede do 8o BPM, faz 
parte de uma série de treina-
mentos com esse tipo de tecno-
logia que estão sendo ministra-
dos na PMPB. As instruções são 
repassadas dentro de uma me-
todologia moderna e participa-
tiva, com aulas práticas, exposi-
tivas, debates e estudos de caso.

Conforme o comandante 
do 8o BPM, tenente-coronel Sér-
gio Linhares, essa é a segunda 
turma formada este ano no uso 
de Tecnologias Não Letais, só 
em Itabaiana. Os já capacitados 

servirão de multiplicadores para 
os demais policiais integrantes 
do Batalhão e que atuam nas 
atividades operacionais. 

“Já estamos planejando 
mais treinamentos em TNL e 
outros armamentos necessários 
para que o policial miliar ofe-
reça um serviço de segurança 
de melhor qualidade, pautado 
no correto uso da força e pre-
servação de vidas”, apontou 
Linhares, ao lembrar que esse 
tipo de armamento é utilizado 
principalmente em situações de 

controle de distúrbios de mas-
sa, operações especiais, policia-
mento ostensivo e na segurança 
prisional.

Em outubro último, 300 mi-
litares de diversos batalhões já 
haviam participado de um trei-
namento teórico e prático so-
bre o que há de mais novo em 
TNL no Brasil e no mundo. Na 
ocasião, foram demonstradas a 
utilização de mais de 60 itens, 
como granadas explosivas do 
tipo luz e som, efeito pimenta, 
lacrimogêneo e identificador.

PM capacita com tecnologias não letais 
EM ITABAIANA

Moradores de Itaporan-
ga estão se queixando nos 
últimos dias do visível acú-
mulo de lixo e entulho espa-
lhados pelas ruas da cidade. 
Em várias ruas e no centro, 
o lixo e o entulho dividem o 
espaço com as pessoas nas 
calçadas e com os animais, 
que acabam por se aglome-
rar no entorno.

A Prefeitura Municipal 
de Itaporanga disse que o 
material está sendo retirado 
de forma gradual e garante 
que realiza a coleta sema-
nalmente nos bairros, mas 
pede ajuda à população para 
que não descarte lixo em 
vias públicas.

Quem mora em Itapo-
ranga sente na pele o que é 
viver numa cidade cheia de 
problemas urbanos. Já os vi-
sitantes, que estão chegan-

do para passar as festas de 
final de ano, encontram uma 
cidade com uma aparência 
feia e descuidada.

Algumas ruas estão até 
intransitáveis. A jovem Lívia 
Pereira afirmou que quase 
sofreu um acidente de moto, 
porque foi necessário des-
viar de um amontoado de 
lixo no centro da cidade. Por 
pouco, ela não perdeu o con-
trole e não caiu de sua moto.

A população espera 
que os responsáveis pela 
coleta dos resíduos sólidos 
na cidade prestem um ser-
viço de melhor qualidade, 
para evitar os transtornos 
e sérios problemas de saú-
de. Os moradores também 
devem se conscientizem da 
necessidade de colaborar e 
não efetuar o descarte de 
modo irregular.

Moradores denunciam falta de coleta de lixo
EM ITAPORANGA

Um amontoado de lixo e entulho está espalhado por várias ruas da cidade e a população cobra providência urgente da prefeitura

No treinamento, os policais utilizaram 171 itens de baixa letalidade, incluindo armas de choque e granadas explosivas que serão usadas pela corporação

FOTOS: Secom-PB
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Conclusão será em 14 meses
REFORMA DO ESTÁDIO AMIGÃO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

l EM bRANCO

Passou sem registro pela Câmara Municipal de Campina 
Grande o aniversário de 90 anos do patrono da Casa, o ex-
vereador Félix Araújo. Félix, eleito vereador em 1951, foi 
morto em julho de 1953 por um servidor municipal, quando 
investigava as contas da prefeitura. 

l SEM SAlÁRIOS

Conforme prometido, os agentes da Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) cruzaram os 
braços ontem, reclamando do atraso no pagamento do décimo 
terceiro salário da categoria. É a terceira paralisação dos 
agentes em menos de dois meses.

Tradição

Na véspera do Natal, os campinenses lotam as ruas do 
centro comercial de Campina Grande para as compras do 
Natal. O corre-corre em busca dos mais variados produtos 
fez a alegria dos comerciantes. Como de costume muitos 
consumidores deixaram as compras para última hora.

Vendas acima do esperado

Segundo o presidente da CDL-CG, Hilton Motta Filho, em 
alguns setores registraram vendas acima do esperado nesse 
último mês. “A expectativa inicial era de 15%, porém, segundo 
relatos, a média de faturamento está na faixa de 20% em 
vários estabelecimentos na comparação ao mesmo período do 
ano passado”, disse.

Folga

Através de portaria, a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) estabeleceu recesso de 24 de dezembro até o dia 2 
de janeiro. Ainda de acordo com o documento, a instituição 
determina que o expediente durante o mês de janeiro de 2013 
seja das 7h às 13h.

Titularidade

Com a posse do professor Rangel Júnior na Reitoria da 
UEPB, a professora Maria José Silva de Lima, do Departamento 
de Biologia e ex-pró-reitora adjunta de Planejamento e 
Desenvolvimento, foi nomeada como titular da pasta. A 
nomeação da nova pró-reitora foi publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) da última quinta-feira (20).

Contratações

Depois do primeiro amistoso (empate em 0 a 0) no 
último domingo, o Campinense entrou no clima natalino e foi 
às compras. Ontem, a Raposa anunciou a contratação de dois 
meio-campistas. São eles Bismarck, 22 anos, ex-Fortaleza, 
Santa Cruz e Guarany-CE, e Zé Paulo, 25, campeão da Série D 
pelo Sampaio Corrêa-MA.

Interação
O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande 

realiza na manhã de hoje um café da manhã, às 9h, para a 
imprensa. Segundo a direção, o intuito do encontro será 
apresentar um balanço dos atendimentos e ações realizadas 
em 2012 e os projetos para o próximo ano.

Anúncio
O prefeito diplomado Romero Rodrigues deverá anunciar 

hoje os nomes que ocuparão o primeiro e segundo escalões 
do seu governo. Até agora, o tucano revelou apenas os nomes 
para a secretaria e secretaria adjunta da Saúde e para o 
Desenvolvimento Econômico.

Novos aliados

A expectativa é de que, além dos aliados da 
campanha eleitoral, Romero Rodrigues anuncie nomes 
oriundos de partidos que não estiveram em sua base 
durante as eleições. Os acordos com estas legendas 
passariam pela adesão de vereadores eleitos à bancada 
governista.

Com 37 anos de funda-
ção, um dos maiores apare-
lhos esportivos da Paraíba, 
o Estádio Governador Erna-
ni Sátyro – “O Amigão”, em 
Campina Grande, foi presen-
teado com investimentos na 
ordem de mais de R$ 19 mi-
lhões.

A confirmação veio com 
a assinatura das ordens de 
serviços por parte do gover-
nador Ricardo Coutinho, que 
esteve em Campina em outu-
bro para apresentar um ba-
lanço sobre as obras do Go-
verno do Estado na cidade.

De acordo com o projeto 
apresentado por Ricardo, o 
estádio vai ser reformado na 
sua parte interna, porém, o 
maior destaque da obra será 
perceptível no que diz res-
peito ao entorno da praça de 
esportes. Além dos R$ 16,7 
milhões para as estruturas 
de dentro e de fora do apare-
lho, mais R$ 3 milhões serão 
investidos na pavimentação 
das ruas que cortam a área.

Na última quarta-feira 
(19), a empresa Via Enge-
nharia venceu o processo li-
citatório e vai ser a responsá-
vel pelas reformas internas 
e de urbanização de quatro 
praças esportivas: estádios 
Almeidão (em João Pessoa) e 
Amigão (em Campina Gran-
de), além dos ginásios Ro-
naldão (na capital), Rodrigão 
(em Galante) e da Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho.

A previsão do secretá-

A mais importante 
praça de esportes de 
Campina já tem 37 anos

Phillipy Costa
Especial para A União
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rio especial de Obras do PAC, 
Ricardo Barbosa, é que até o 
dia 10 de janeiro os canteiros 
de obras estejam instalados e 
operando.

Na avaliação do gerente 
do Amigão, Vladimir Borbo-
rema, essa é primeira gran-
de reforma que o estádio vai 
receber nas quase quatro 
décadas de existência. “Com 
certeza, após esse presente 
do Governo do Estado, nós 
poderemos estabelecer o 
antes e o depois do Amigão. 
Todos os campinenses, so-
bretudo os que residem nos 
bairros adjacentes ao está-
dio, poderão desfrutar desse 
equipamento não só no que 
se refere ao futebol”, apontou 
o administrador.

Vladimir retificou que o 
projeto prevê a construção 
de pistas de skate, quadras 
de tênis, campos de pelada, 
ciclovias, pista para caminha-
da, além de uma academia 
popular. “O Amigão vai ser 
dotado de um complexo es-
portivo para atender a todos 
os gostos dos desportistas. 
Em relação ao estádio em si, 
nós vamos melhorar as estru-
turas de banheiros, vestiários 
e a parte elétrica”.

A pretensão do Governo 
do Estado, conforme o geren-
te do Amigão, é entregar as 
obras dentro de um prazo de 
até 14 meses.

Adicionais
Três importantes itens, 

segundo Vladimir Borbore-
ma, estarão complementan-
do o projeto já elaborado: um 
elevador, o placar e a irriga-
ção eletrônicos.

“Eu costumo colocar 
esses três adicionais como 
principais responsáveis pela 
profissionalização e qualifi-
cação do estádio. Então nós 
já conversamos com Ricardo 
Barbosa e vamos elaborar 
laudos técnicos para tornar 
esses itens como aditivos ao 
projeto original”, sublinhou.

Em um primeiro mo-
mento, as obras de reforma 
do Estádio Amigão não de-
vem comprometer as compe-
tições que os clubes de Cam-
pina Grande vão disputar na 
temporada 2013.

Os investimentos para a reforma do Estádio Ernani Sátiro Ayres e Sousa, o Amigão, vão custar R$ 19 mi 

O Natal foi melhor 
do que se esperava. Pelo 
menos é a impressão dos 
comerciantes de Campi-
na Grande, que registra-
ram intensa movimenta-
ção principalmente na 
manhã da última segun-
da-feira, quando os con-
sumidores mais atrasa-
dos deixaram para fazer 
as compras natalinas.

De acordo com o 
presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
Hilton Carneiro Motta 
Filho, as vendas de Natal 
superaram a meta esti-
pulada para os festejos 
de 2012, número que fi-
gurava na casa dos 15% 
a mais do que no ano an-
terior.

Esse ano, conforme a 
CDL, no cálculo geral, as 
vendas devem superar o 
patamar dos 20%, sem-
pre levando em conside-
ração as estatísticas do 
mesmo período de 2011.

“A expectativa ini-
cial era de 15%, porém, 
segundo relatos, a mé-
dia de faturamento está 
na faixa de 20% em vá-
rios estabelecimentos na 
comparação ao mesmo 
período do ano passa-
do. Nessa última semana 

Vendas do Natal superam a 
meta inicial prevista para o ano

CDl
UEPB vai 
inscrever para 
intercâmbio 
até o dia 14

A Universidade Estadual 
da Paraíba, por intermédio da 
Coordenadoria de Assuntos 
Institucionais e Internacionais 
(CAII), seleciona graduandos 
para indicação ao Programa Ci-
ência sem Fronteiras.

As inscrições estão aber-
tas até 14 de janeiro de 2013. 
Nesta seleção, estão abertas 
inscrições para 15 países: 
Austrália, Alemanha, Canadá, 
Coreia do Sul, Espanha, Esta-
dos Unidos, França, Holanda, 
Hungria, Itália, Japão, Noruega, 
Portugal, Reino Unido e Suécia, 
os classificados em todas as 
etapas do programa deverão 
viajar em julho ou setembro de 
2013, a depender do país esco-
lhido.

Entre outros requisitos 
básicos para as chamadas, o 
candidato deve estar matri-
culado em curso de Nível Su-
perior nas áreas e temas do 
programa; ter nacionalidade 
brasileira; ter cursado no mí-
nimo 20% e no máximo 90% 
do currículo previsto para seu 
curso na data da viagem e se 
comprometer a permanecer 
no Brasil pelo mesmo tempo 
que permanecer no exterior 
para a realização da graduação 
sanduíche. É importante ob-
servar os testes de proficiência 
exigidos para cada país.

Mais informações pelo 
email pcsf@uepb.edu.br ou 
pela rede social facebook.com/
assuntosinternacionaisUEPB.

já tivemos muito mo-
vimento, que deverá 
continuar no decorrer 
desta semana, devido 
às festas de Ano Novo”, 
destacou Tito Motta.

Milhares de con-
sumidores invadiram 
os dois principais sho-
ppings da cidade, os 
quais estenderam seus 
horários de funciona-
mento até as 23h no 
último domingo. Na 
Rua Maciel Pinheiro, 
principal via comercial 
do centro de Campina 
Grande, as lojas funcio-

naram até as 16h de se-
gunda-feira. Durante a 
semana passada, o ho-
rário de funcionamen-
to se encerrava às 20h. 
Nos shopping, o expe-
diente avançava até às 
23h.

Em 2012, os setores 
de confecções e calçados 
continuaram na prefe-
rência dos consumido-
res. Os empresários do 
segmento de vestuário 
esperam a mesma movi-
mentação até a próxima 
segunda-feira, véspera 
de Ano Novo.

Comércio registrou um bom movimento em dezembro



R$ 10 milhões para a Segurança
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Convênios já assinados 
garantem volume recorde 
de recursos no setor
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Mais de R$ 10 milhões 
já estão garantidos pelo Go-
verno do Estado, através de 
convênios, para investimen-
tos no setor de Segurança 
Pública. O dinheiro, oriundo 
da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp) 
e de contrapartidas do Es-
tado, será usado para a in-
formatização de diversos 
setores e aprimoramento do 
trabalho desenvolvido pelo 
Núcleo de Análises Crimi-
nais e Estatísticas (Nace) da 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds).

O objetivo é garantir 
transparência e agilidade no 
atendimento à população e 
um planejamento de comba-
te à criminalidade ainda mais 
eficiente. Em 2012, apenas 
por meio de parcerias como 
o Governo Federal, o Estado 
investiu quase R$ 9 milhões 
em segurança. 

“Com a parceria com o 
Governo Federal, vamos re-
forçar a parte de tecnologia, 
implantando o sistema de 
informatização das polícias. 
Teremos mais rapidez e con-
trole das informações nas 
delegacias ao implantarmos 
o Boletim de Ocorrência Ele-
trônico. Também estamos 
investindo em instrumentos 
para aprimorar a análise es-
tatística que tem sido fun-
damental para traçarmos 
estratégias de combate à cri-
minalidade”, explica o titular 
da Seds, Cláudio Lima.

Com os convênios asse-
gurados, ao longo de 2013 
serão investidos R$ 5,9 mi-
lhões na qualificação das 

informações de segurança 
pública. Para o Nace, serão 
adquiridos equipamentos 
de informática e ferramen-
tas para a coleta e análise 
dos índices criminais do 
Estado e para a capacitação 
dos servidores que traba-
lham na área, fomentando-
-se as pesquisas para traçar 
um diagnóstico situacional 
da problemática da crimina-
lidade no Estado.

Além disso, o Estado vai 
investir na compra de equi-
pamentos de trabalho e na 
capacitação dos policiais. Na 
melhoria da formação dos 
policiais militares e bombei-
ros militares serão investi-
dos mais de R$ 1,8 milhão 
na aquisição de uma unidade 
móvel de ensino, na infor-
matização e implantação de 
bibliotecas, na aquisição de 
um simulador de incêndio, 

no oferecimento de cursos 
de capacitação e na implan-
tação de uma academia de 
musculação.

No Instituto de Polícia 
Científica (IPC) serão inves-
tidos cerca de R$ 594 mil na 
ampliação do Laboratório de 
DNA Forense e na moderni-
zação dos setores de Perícias 
Papiloscópicas e Balísticas 
do Instituto e do Laborató-
rio de Toxicologia Forense de 
João Pessoa. 

Para a formação dos po-
liciais civis serão destinados 
R$ 3,4 milhões na Academia 
de Ensino de Polícia (AEP) 
com a montagem de uma 
nova sala de condicionamen-
to físico e a implantação do 
Projeto Itinerante de Educa-
ção em Segurança Pública. 
“Por esse convênio vamos 
adquirir um simulador de 
tiro móvel que irá funcionar 

dentro de um grande cami-
nhão baú, possibilitando o 
treinamento de policiais em 
todas as regiões da Paraíba 
a baixo custo”, explica o co-
ordenador administrativo da 
AEP, Marcelo Isídio.

“Esses são apenas os 
investimentos assegura-
dos, mas já estamos nos 
movimentando, organizan-
do projetos, para garantir 
a assinatura de mais con-
vênios que irão trazer be-
nefícios para a segurança 
em diversas áreas”, afirma 
Cláudio Lima. De acordo 
com o secretário, outras 
parcerias estão sendo es-
tabelecidas com órgãos do 
Governo Federal, a exem-
plo da Secretaria Nacional 
de Políticas para as Mulhe-
res, com o objetivo de com-
bater à violência doméstica 
no Estado.

Um pacote de novi-
dades para a divulgação 
do Destino Paraíba por 
meio da internet e nas 
feiras e eventos de tu-
rismo será apresentado 
hoje pela  Empresa Paraí-
bana de Turismo (PBTur).

A solenidade acon-
tece no auditório da PB-
Tur, em Tambáu, às 10h, 
para representantes do 
trade paraibano e veí-
culos de comunicação. 
Eles vão conhecer uma 
ferramenta virtual de-
nominada Mapa Digital, 
que contém os principais 
atrativos turísticos de 
João Pessoa, desenvol-
vida por uma empresa 
especializada, seguindo 
orientação do corpo téc-
nico da PBTur.

A outra novidade 
é que todo o conteúdo 
fixo do portal www.des-
tinoparaiba.pb.gov.br 
passa a ser apresentado 

em português, espanhol 
e inglês. Também será 
apresentada a nova fo-
lheteria produzida pela 
PBTur para ser distribuí-
da nos eventos de turis-
mo no Brasil e exterior.

A presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, expli-
cou que desde o início 
da atual gestão vem se 
buscando aprimorar e 
dinamizar a divulgação 
do Destino Paraíba. O 
primeiro passo ocorreu 
há um ano, quando foi 
lançado o portal www.
destinoparaiba.pb.gov.
br. “Estamos sempre bus-
cando o melhor e agora 
estamos disponibilizan-
do aos turistas e inter-
nautas todo o conteúdo 
do nosso portal em espa-
nhol e inglês. Estão lá os 
principais roteiros, des-
tinos, nosso artesanato, 
meios de hospedagem e 
eventos”, disse.

O turista que visitar 
João Pessoa vai poder 
acessar pelo smartpho-
nes ou tablets os princi-
pais atrativos turísticos 
da capital paraibana. O 
Mapa Digital foi desen-
volvido por uma empre-
sa pessoense, utilizando 
um sofware (Arcgis-sis-
tema) de fácil visualiza-
ção e manuseabilidade.

O gerente de TI da 
PBTur, Ary Júnior, expli-
cou que este software 
é de gerenciamento e 
controle em geopro-
cessamento. Os usuá-
rios também podem 
‘baixar’ o Mapa Digital 
por meio de QR Codes 
fixados no aeroporto, 
rodoviária, hotéis, res-
taurantes e outros lo-
cais. “O QR Codes é um 
código de barras lido 
pelos celulares que têm 
máquina fotográfica. É 
uma ferramenta muito 
utilizada em ações de 
marketing e um meio 

de transmitir rapida-
mente informações a 
dispositivos móveis”, 
destacou.

A outra forma de 
acessar o Mapa Digital 
é pelo portal da PBTur, 
via fanpage (www.face-
book.com/turismopbtur-
govpb),  com link direto 
para o mapa. “ A PBTur 
trabalha com as mídias 
sociais e nossa página no 
Facebook tem milhares 
de fãs. Muitos turistas 
buscam informações so-
bre o destino pela Inter-
net”, disse.

Ao participar das 
feiras e eventos de tu-
rismo, a PBTur e o trade 
distribuem ao público 
em geral e profissionais 
do setor uma revista bí-
lingue sobre o Destino 
Paraíba. A nova publi-
cação tem 53 páginas e 
farta utilização de foto-
grafias de alta definição, 
com textos em portu-
guês, espanhol e inglês.

Uma nova ferramenta 
para divulgar a Paraíba

Mapa Digital e Folheteria 

MODERNIZAÇÃO

Ruth Avelino: “Estamos sempre buscando o melhor”

Cláudio Lima disse que outros convênios deverão ser assinados, garantindo ainda mais recursos
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Posse será na Estação Cabo Branco
PREFEITO ELEITO

A solenidade de posse do 
prefeito eleito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PT), será 
realizada na Estação Cabo 
Branco, Ciência, Cultura e 
Artes, no bairro do Altipla-
no Cabo Branco, na próxima 
terça-feira, 1º de janeiro. A in-
formação foi repassada pelo 
futuro secretário de Gestão 
Governamental e Articulação 
Política, Rodrigo Soares.

Ele disse que os ajustes 

finais para a posse do novo 
prefeito estão sendo reali-
zados pelo Cerimonial da 
Prefeitura com a equipe de 
transição de governo e que 
envolve cerimônia religiosa, 
apresentações artísticas cul-
turais populares e ato formal 
de posse com transmissão do 
cargo sendo feita pelo atual 
prefeito Luciano Agra para o 
prefeito diplomado Luciano 
Cartaxo. 

10h - Culto Ecumênico com celebração do arcebispo da Pa-
raíba, Dom Aldo Di Cillo Pagotto, e pelo presidente da Primeira 
Igreja Batista de João Pessoa, Pastor Estevam Fernandes.

16h - Início das apresentações artísticas e culturais popu-
lares.

17h - Início da solenidade de posse.
19h - Transmissão de cargo.
20h - Apresentações culturais - Anfiteatro da Estação Ci-

ência, Cultura e Artes.

Roteiro da solenidade

Servidor ainda pode fazer cadastro
RESTAURANTE

Refeições com preços 
populares e cardápio diver-
sificado. Essas eram reivindi-
cações antigas dos funcioná-
rios públicos estaduais que, a 
partir de 2013, vão ser bene-
ficiados pelo Restaurante do 
Servidor.  A obra, já em fase 
de conclusão, vai ficar pronta 
em janeiro.

Até o momento, mais de 
dois mil servidores fizeram o 
cadastro biométrico e estão 
aptos para usar o restauran-
te logo que for inaugurado. O 
cadastro é gerenciado pela 
Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata), que escolheu a bio-
metria digital para garantir a 

segurança de acesso, e ainda 
pode ser feito no Setor de 
Posse, que fica no 3ª andar 
do Bloco III do Centro Admi-
nistrativo, em Jaguaribe, das 
8h às 12h e das 14h às 17h. 
O servidor precisa portar 
um documento de identifica-
ção com foto e o número da 
matrícula. Mais informações 
sobre o cadastro no telefone 
3218-4616 ou 3218-4617.

O espaço vai funcionar 
ao lado do Centro Adminis-
trativo Estadual, no bairro de 
Jaguaribe, em João Pessoa, 
servindo café da manhã e 
almoço, oferecendo cerca de 
1.500 refeições por dia.

O servidor Francisco de 

Assis Machado reconhece a 
importância do restauran-
te. “Toda iniciativa que vem 
para beneficiar o servidor 
é bem-vinda e acredito que 
esta obra vai ajudar mui-
to a todos os funcionários 
porque a economia em cada 
refeição é considerável”, afir-
mou Francisco.

“O serviço vai ser presta-
do por uma empresa tercei-
rizada, contratada por meio 
de licitação, e especializada 
no setor, o que garantirá um 
serviço de qualidade, a preço 
popular, e dentro das exigên-
cias e normas técnicas. Os 
valores praticados e a qua-
lidade dos alimentos serão 

acompanhados e fiscalizados 
pela Secretaria Estadual da 
Administração”, afirma a se-
cretária de Estado da Admi-
nistração, Livânia Farias.

O café da manhã vai ser 
servido das 6h às 8h com um 
cardápio composto por café, 
leite e suco, pães bolos, bis-
coitos, frutas, frios, mungun-
zá, canjica, cuscuz e ovos. Vai 
custar R$ 1,00, descontado 
no contracheque.  Já o almo-
ço, no valor de R$ 2,50, será 
no horário das 11h às 15h, 
terá salada, prato proteico, 
guarnição, acompanhamen-
to, sobremesa, suco, café e 
chá. As opções são elabora-
das por um nutricionista.



Câmara vota hoje o Orçamento
EM CIMA DA HORA
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Vereadores vão apreciar 
várias matérias, incluindo 
a Lei Orçamentária 2013 

O desafio dos prefeitos
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Além das matérias mais 
polêmicas que se acumula-
ram ao longo das últimas se-
manas, a Câmara dos Verea-
dores de João Pessoa retoma 
hoje o esforço concentrado 
que iniciou ontem para votar 
o Orçamento 2013.

Estimando recursos na 
ordem de R$ 1,88  bilhão, a 
Lei Orçamentária do próxi-
mo ano recebeu 213 emen-
das dos vereadores, entre 
elas, uma que trata da cons-
trução de um hospital espe-
cífico  para mulheres.

O relator da matéria, 
vereador pastor Edmilson 
Alves (PRB), disse ontem 
que este ano os parlamen-
tares demoraram a apre-
sentar as emendas, e foi 
preciso aguardar também 
as sugestões enviadas por 
alguns secretários do mu-
nicípio que participaram 
das audiências públicas re-
alizadas na própria Câmara 
sobre o Orçamento.

“Precisamos agir com 
cautela porque é através do 
orçamento público que con-
seguimos apresentar as polí-
ticas públicas, iniciativas que 
são fundamentais para aten-
der as demandas mais im-
portantes da população mais 
carente”, afirmou o relator.

Polêmica
Quando os vereadores 

ainda apreciavam o que seria 
e o que não seria votado logo 
na sessão de ontem, uma Me-
dida Provisória enviada pelo 
prefeito Luciano Agra (sem 

partido) terminou causando 
uma polêmica que quase to-
mou conta de toda a manhã, 
na Câmara Municipal. 

Acompanhando o líder 
da oposição, Fernando Mila-
nez (PMDB), os vereadores 
contestaram o fato de que 
a MP seria a reprodução de 
uma matéria recém-enviada 
ao Poder Legislativo como 
projeto de lei e que precisa-
ria ser retirada de pauta.  “O 
texto é o mesmo e nós preci-
samos derrubar essa matéria 
ainda hoje”, afirmou Milanez, 
ao acrescentar que  “a caneta 
do prefeito é muito rápida”.

Ele explicou que, além 
de a matéria ser cópia de 
outra já enviada, o secretá-
rio da Receita do Município 
chegou também a agir com 
deselegância com o Poder 
Legislativo. A MP sugere  a 
desvinculação de receitas 
provenientes de duas leis: 

a do Fundo de Urbanização 
(Fundurb) e a de Outorga 
Onerosa, que antes seria in-
vestida em Zonas de Interes-
se Social e que agora pode-
ria ir para qualquer ação da 
prefeitura sem determinação 
estabelecida.

O vereador Tavinho San-
tos (PTB) se disse cauteloso 
com a MP e considerou uma 
manobra perigosa a inicia-
tiva do Executivo em tentar 
emplacar uma matéria que já 
havia sido repugnada pelos 
vereadores. “É uma MP que 
flexibiliza recursos para se-
rem usados como o prefeito 
bem entender e isso em fim 
de gestão é muito perigoso”, 
destacou Tavinho.

Outra oposicionista, a 
vereradora Sandra Marro-
cos (PSB) disse que votaria 
contra e que a chegada ines-
perada da MP fez com que a 
reação da oposição fosse ine-

vitável.  “É um absurdo que, 
faltando apenas cinco dias 
para a gestão acabar, a Câma-
ra receba uma Medida Pro-
visória nesses moldes. Esse 
dinheiro é para ser utilizado 
em áreas de interesse social 
e eu voto contra”, explicou.

A justificativa é que 
os recursos desvinculados, 
que chegam a R$ 40 mi-
lhões, iriam atender outras 
políticas públicas de igual 
ou maior interesse público 
dentro de uma avaliação de 
conveniência.

Diante dos protestos 
dos vereadores de oposição, 
Zezinho Botafogo (PSB) de-
cidiu suspender os trabalhos 
por 30 minutos para que as 
lideranças decidissem o que 
seria apreciado, mas na re-
tomada, a MP da polêmica 
terminou ficando entre as 
matérias que só serão vota-
das hoje.

“Temos que garim-
par bons nomes para 
apresentar candidatos 
que sensibilizem o elei-
torado e tenham chance 
real de vitória”. Essa foi a 
orientação deixada pelo 
vice-presidente nacional, 
José Belarmino Sousa, 
aos filiados e lideranças 
do Partido Humanista da 
Solidariedade (PHS) na 
Paraíba, em reunião rea-
lizada ontem em João 
Pessoa.

A meta do PHS, se-
gundo ele, é eleger, no 
mínimo, um deputado 
federal e dois estaduais 
por cada Estado da Fede-
ração no pleito de 2014, 
o que foi confirmado 
pelo presidente do par-
tido na Paraíba, Júlio 
Cezar Viana.  “O traba-
lho começa agora com a 
instalação e reinstalação 
de comissões municipais, 
e, para tanto, contamos 
com a ajuda de todos 
os dirigentes e filiados”, 
acrescentou ele. Júlio 
Viana também anunciou 
para muito breve a ins-

talação do PHS Jovem e 
o PHS-Mulher nos muni-
cípios onde o PHS esteja 
atuando no Estado. “A 
formatação de uma cha-
pa com bons candidatos 
para a Câmara Federal e 
para a Assembleia Legis-
lativa é um trabalho que 
a direção estadual vem 
priorizando”, disse.

Ele observou que 
essa iniciativa tem como 
objetivo movimentar a 
legenda e fazer com que 
a atuação não se limite 
a dirigentes e mandatá-
rios. “Precisamos atrair e 
envolver jovens e mulhe-
res que contribuam para 
movimentar ainda mais 
o partido e que propor-
cione quadros capazes de 
disputar a eleição em to-
dos os níveis”, disse.

Além do vice-presi-
dente nacional e do pre-
sidente estadual do PHS, 
participaram da reunião 
os vice-prefeitos elei-
tos Saulo Cezar Veloso 
(Caapoã), Dani Pereira 
(Pitimbu) e o atual vice-
prefeito de Ouro Velho, 

Paulo Jorge, além ainda 
dos vereadores José Ro-
naldo (Alagoinha), Fili-
pão e Irmão Fred (Caapo-
rã), Lucas Santino e 
Fernando Sobrinho (Ca-
bedelo), Márcio Júnior 
Mocó (Caturité), Emer-
son Enéas (Conde), Zezi-
nho Manoel (Matinhas), 
Cícero Pedreiro (Mon-
teiro), José Felinto Pelé 
(Pedras de Fogo) e Paulo 
Martins (Santa Rita).

Além destes, o pri-
meiro suplente Luís Carlos 
Lulu  (Monteiro) e os diri-
gentes municipais Joab-
son Alves (Alagoinha), 
Esequias José e Ciene Ro-
sário (Caaporã), Elicarlos 
Lima (Cabedelo), Robson 
Vidal (Conde), Josinaldo 
Barbosa e Fátima Abeli-
nha (Itabaiana), Amaro 
Oriente e Eduardo Santos 
(João Pessoa), Geraldo 
Jovem e Rilvan Ramalho 
(Matinhas), Marta Freitas 
(Ouro Velho), José Pe-
reira (Pitimbu), Lucieldo 
Martins (Santa Rita), en-
tre outros filiados e fami-
liares. (A.J.)

PHS faz reunião na capital 
e traça planos para 2013

ATUAÇÃO NA PARAÍBA

Os vereadores retomam o esforço concentrado hoje, quando será votado o Orçamento 2013

Dia de votação 
movimentada

No balanço do dia de on-
tem, os vereadores aprecia-
ram 12 vetos do Executivo, dos 
quais seis foram mantidos e 
seis foram derrubados. Tam-
bém foram aprovados oito pro-
jetos de lei do Executivo e duas 
Medidas Provisórias (MP). Os 
vereadores ainda derrubaram 
uma matéria do prefeito e 
aprovaram a revogação de uma 
resolução da Casa.

Os projetos que automa-
ticamente se tornaram lei com 
a derrubada dos vetos nesta 
votação foram os seguintes: as 
emendas dos vereadores ao 
Orçamento de 2013; diretri-
zes políticas contra o trabalho 
infantil, de autoria do vereador 
Zezinho Botafogo (PSB); outro 
sobre custeio de habitações 
para os taxistas da cidade.  A 
vereadora Sandra Marrocos 
(PSB) teve aprovados três pro-
jetos: um que tratava de ações 
de prevenção de acidentes de 
trabalho em João Pessoa; mais 
um que proíbe o Governo Mu-
nicipal de contratar bandas 
que cantem ou realizem core-
ografias que denigram a mu-
lher; e mais um que trata sobre 
a construção de edifícios gara-
gens subterrâneas e verticais.

As MPs aprovadas foram: 
uma que cria o programa de re-
cuperação fiscal no município  
(Refis/JP); outra que institui 
desconto para recolhimento do 
Imposto Sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), e pror-
roga o Refis/JP, instituído pela 
Medida Provisória anterior.

Na próxima terça-feira, dia 1º de janeiro, 223 
prefeitos vão tomar posse em prefeituras do Estado. 
Todos eles estão muito preocupados com a situação 
que vão encontrar, deixada por seus antecessores que 
estão deixando os cargos. 

Alguns, eleitos pela oposição, vão poder 
acionar o Tribunal de Contas do Estado ou mesmo 
o Ministério Público Estadual. Outros, eleitos com 
o apoio do prefeito-padrinho, serão obrigados a 
silenciar para evitar bronca política e aguentar o 
trampo.

A situação da maioria das prefeituras do Estado 
não é das melhores. A população em Campina Grande, 
Itabaiana e Bayeux já denunciaram que essas cidades 
estão cobertas de lixo. Veneziano Vital, Dona Dida 
e Jota Júnior abandonaram as cidades e o lixo toma 
conta das ruas. 

Em outros municípios não vai haver nenhuma 
transição. Em Piancó, por exemplo, o prefeito eleito 
Sales denuncia que a prefeita Flávia Galdino não lhe 
ajudou em nada na transição, o que vai dificultar em 
muito a sua administração. 

Já no município de Itaporanga, a situação é a 
mesma. O prefeito Djacy Brasileiro perdeu a eleição 
para o professor Berg e, com raiva, não lhe passou 
nenhuma informação sobre a situação financeira 
daquele município sertanejo. 

É verdade que os municípios brasileiros estão 
em crise financeira por conta da política de arrocho 
determinada a partir de Brasília pelo Governo 
Federal. 

Mas o problema é mais de gestão do que de 
dinheiro. Em muitos municípios, mesmo com pouco 
dinheiro, os prefeitos souberam elaborar projetos, 
melhoraram o perfil das cidades e alguns até 
receberam prêmios pelo trabalho feito. 

Para muitos prefeitos, vai sobrar o dessabor 
de passar boa parte de suas vidas andando para o 
Tribunal de Contas do Estado para explicar parte do 
dinheiro que sumiu. Sumiu porque eles levaram os 
recursos públicos para casa.

Nossa ponte

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) reapresentou e a bancada 
federal paraibana subscreveu a sua emenda que propõe a construção da 
ponte que liga o município de Cabedelo a Lucena, a exemplo do que foi feito 
em 2011. As bancadas federais dos estados têm o direito de apresentação 
de emendas ao Orçamento Geral da União. A emenda proposta pelo senador 
Cássio foi de R$ 21.738.257,00 (vinte e um milhões setecentos e trinta 
oito mil e duzentos e cinquenta e sete reais).

Eita, ponte difícil de sair!

Paga-se caro

A população de Bayeux está pagando caro a quem encontrar o prefeito 
Jota Júnior na cidade. Em fim do segundo mandato, o prefeito desapareceu 
da cidade, não deu nenhuma explicação e deixou a prefeitura entregue às 
moscas. Dizem que Jota Júnior é pessoa indesejada por conta da forma 
irresponsável como tratou a população de Bayeux. 

Mas, financeiramente, ele sai muito bem.

Até sexta-feira

O prefeito eleito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, já tem prontas as 
primeiras medidas que vai tomar quando assumir o cargo a partir do dia 1º. 
Na prefeitura, os prestadores de serviços à Secretaria de Educação já foram 
comunicados que devem ir trabalhar até amanhã. 

Depois do dia 1º, a história é diferente.

No ano novo

O senador Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), que vem articulando 
a aprovação de uma proposta que garanta FGTS, abono salarial e 
seguro-desemprego para empregados domésticos, entre outros 
benefícios, analisou o impacto do aumento partir de 1º de janeiro 
de 2013 do novo valor do salário mínimo, que será de R$ R$ 678, e o 
seu reflexo na economia paraibana.

Vital Filho anda sempre muito antenado.



Relator disse que já há 
acordo para que a votação 
ocorra no dia 5 de janeiro

Orçamento-Geral da União de 
2013 será votado em fevereiro
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Brasília – A votação do 
Orçamento-Geral da União 
de 2013 ficou para o dia 5 de 
fevereiro do próximo ano. A 
informação foi dada ontem 
pelo relator-geral do Orça-
mento, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR).

Para o senador, a vota-
ção do Orçamento pela Co-
missão Representativa do 
Congresso Nacional, respon-
sável pelos trabalhos do Le-
gislativo durante o recesso, 
poderia gerar “um preceden-
te perigoso” para o próximo 
ano. Jucá informou que está 
negociando com a oposição 
e disse que já há acordo para 
que a votação da peça orça-
mentária ocorra no dia 5 de 
fevereiro.

Desde a semana passa-
da, líderes governistas e da 
oposição travam um intenso 
debate sobre a competên-
cia da comissão para votar a 
Lei Orçamentária. Segundo 
Jucá, existem tanto pareceres 
técnicos favoráveis quanto 
contrários à tese de que a 
Comissão Representativa do 
Congresso poderia votar a 
matéria.

A comissão é composta 
por nove deputados e nove 
senadores. Os parlamentares 

permanecem de plantão e se 
autoconvocam em casos de 
“riscos iminentes” ao país. 
Para não esperar pela apro-
vação do Orçamento de 2013, 
a presidente Dilma Rousseff 
assinou decreto reajustando 
o valor do salário mínimo de 
R$ 622 para R$ 678 a partir 
de 1º de janeiro.

Na semana passada, o 
líder do PSDB na Câmara, 
Bruno Araújo (PE), disse que 
o partido não aceitaria a vo-
tação do projeto de lei pela 
comissão. Já o PPS disse que 
pretendia recorrer ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para tentar anular qualquer 
sessão dos integrantes da 
comissão para votar o pro-
jeto de lei do orçamento. O 
líder do partido na Câmara, 
Rubens Bueno (PR), qualifi-
cou de “leviandade” a tenta-
tiva da base aliada de inter-
pretar a expressão “exercer 
outras atribuições de cará-
ter urgente”, previsto na Re-
solução nº 3 do Congresso 
de 1990, como forma de vo-
tar a lei orçamentária.

O Artigo 7º da resolução 
estabelece as competências 
da Comissão Representativa. 
O Inciso 11 prevê que cabe 
ao colegiado “exercer outras 
atribuições de caráter urgen-
te, que não possam aguardar 
o início do período legislativo 
seguinte sem prejuízo para o 
país ou suas instituições”.

Foto: José Cruz/ABr

Para o relator do Orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), a votação pela Comissão poderia gerar “um precedente perigoso” 

Brasília – O Minis-
tério do Trabalho e 
Emprego (MTE) cons-
tatou que cerca de 1,9 
milhão de pessoas ain-
da não sacaram o abo-
no salarial referente a 
2012. O abono é um 
benefício, no valor de 
um salário mínimo (R$ 
622), pago a trabalha-
dores que recebem até 
dois salários mínimos 
(cerca de 1,2 mil) por 
mês. Os beneficiários 
têm até o dia 28 junho 
de 2013 para receber 
o valor do exercício 
2012/2013.

Quem deixou para 
fazer esse saque no 
ano que vem deverá 
receber mais do que 
os que o fizeram este 
ano. No dia 24 de de-
zembro, foi anunciado 
o reajuste do mínimo, 
que passará a ser R$ 
678 a partir de 1º de 
janeiro. O abono, por-
tanto, terá esse valor e 
o direito será ampliado 
a pessoas que recebem 
até R$ 1,3 mil.

O MTE estima que 
mais de 18 milhões de 
pessoas tenham sa-
cado o benefício em 
2012 - aproximada-
mente 90,5% dos 20,7 
milhões de trabalha-

dores com direito ao 
abono. No total, foram 
gastos R$ 11,5 bilhões 
do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) 
com o pagamento do 
benefício até agora.

Os requisitos para 
ter direito ao abono 
são: ter rendimento 
mensal até dois salá-
rios mínimos, ter in-
formações cadastradas 
na Relação Anual de 
Informações Sociais 
(Rais), estar cadastrado 
no Programa de Inte-
gração Social (PIS) ou 
no Programa de For-
mação do Patrimônio 
do Servidor Público 
(Pasep) há pelo menos 
cinco anos e ter cartei-
ra assinada ou ter sido 
nomeado para cargo 
público durante pelo 
menos 30 dias no ano 
em questão. 

Para receber o abo-
no, o trabalhador de-
verá ir às agências da 
Caixa Econômica Fede-
ral (no caso do PIS) ou 
do Banco do Brasil (no 
caso do Pasep) com um 
documento de identi-
ficação com foto e o 
número de cadastro 
no programa. Quem 
tem Cartão Cidadão e 
senha cadastrada tam-
bém pode sacar o valor 
em caixas eletrônicos, 
lotéricas ou postos do 
Caixa Aqui.

Cerca de 1,9 mi ainda 
não sacaram abono

PIS/PASEP

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Brasília – O Ministério 
da Justiça registrou na se-
mana anterior à do Natal 
entrega voluntária de ar-
mas de fogo 60% acima do 
registrado em outros perío-
dos do ano. No total, foram 
entregues 818 armas contra 
509 na semana anterior. A 
entrega de armas faz parte 
da Campanha do Desarma-
mento, que já recolheu mais 

de 64 mil armas.
Atualmente, há mais de 

2 mil postos de coleta de 
armas, como delegacias da 
Polícia Federal e da Polícia 
Rodoviária Federal, entre 
outros. A pessoa não preci-
sa se identificar na hora de 
entregar a arma. São Paulo 
foi o Estado em que mais 
se entregaram armas: 288. 
Em seguida, vieram a Bahia, 

com 162, e o Rio Grande do 
Sul, com 96. Foram entre-
gues 358 revólveres; 259 es-
pingardas e 73 pistolas.

Para transportar armas 
de fogo até um posto de 
entrega, é necessário por-
tar uma guia, disponível na 
página da PF na internet. A 
arma deve estar descarrega-
da e as munições armazena-
das separadamente. A inde-

nização por arma entregue 
varia entre R$ 150 e R$ 450, 
disponíveis por meio de um 
número de protocolo que 
permite o saque da quantia 
em caixas do Banco do Bra-
sil entre 24 horas e 30 dias 
depois da entrega. Mais in-
formações sobre a entrega 
de armas estão disponíveis 
na página da campanha na 
internet.

Brasília - Os estudan-
tes que prestaram o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e obtiveram nota 
maior que zero na redação 
poderão se inscrever no 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) a partir do dia 7 
de janeiro de 2013. Com o 
Sisu, o estudante concorre 
a uma vaga para cursos de 
universidades e institutos 
federais de Ensino Supe-
rior.

O Ministério da Edu-
cação ainda não divulgou 
o número de vagas dis-
poníveis para o primeiro 
semestre de 2013. No se-
gundo semestre de 2012, 
foram oferecidas 30 mil 
vagas.

De acordo com o cro-
nograma do Sisu, publica-

do ontem no Diário Oficial 
da União, as inscrições vão 
até as 23 horas e 59 minu-
tos do dia 11 de janeiro de 
2013 (horário de Brasília) 
e devem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, no 
portal do Sisu.

Uma vez inscrito no 
Sisu, o candidato concor-
re a vagas em dezenas de 
instituições públicas ca-
dastradas em todo o país. 
Para a seleção do primei-
ro semestre de 2013 vale-
rá a nota do Enem 2012, 
cuja divulgação, segundo o 
MEC, será feita amanhã.  

Segundo o edital, o es-
tudante poderá se inscre-
ver em até duas opções de 
vaga e deverá especificar 
a ordem de preferência, o 
local de oferta, o curso e 
o turno.  Além disso, será 
possível escolher a modali-
dade de concorrência - em 
2013, o Sisu se adequará à 

Lei de Cotas, de agosto de 
2012. As inscrições serão 
gratuitas e as instituições 
de ensino deverão dispo-
nibilizar acesso à internet 
aos estudantes interessa-
dos.

O resultado da primei-
ra chamada será divulga-
do no dia 14 de janeiro de 
2013 e da segunda chama-
da, no dia 28 de janeiro, 
no site do Sisu e das ins-
tituições. No caso de no-
tas idênticas, o desempate 
será feito pela seguinte or-
dem de critérios: nota na 
redação; nota em Lingua-
gens, Códigos e suas tecno-
logias; nota em Matemática 
e suas Tecnologias; nota 
em Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e nota em 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias.  

As matrículas serão 
feitas nas instituições nos 
dias 18, 21 e 22 de janeiro 

para a primeira chamada e 
1º, 4 e 5 de fevereiro para 
segunda.

A partir de hoje, a Em-
presa Brasil de Comunica-
ção (EBC) disponibilizará 
uma ferramenta de busca 
com todos os cursos ofer-
tados pelo Sisu no próximo 
semestre. A consulta po-
derá ser feita no portal da 
empresa.

Entrega de armas aumenta 60%

Sisu abre inscrições dia 7 de janeiro

No PERÍoDo NAtALINo

EDUCAÇÃo

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O candidato 
concorre a 
vagas em deze-
nas de institui-
ções públicas 
cadastradas 
em todo o país



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUINTA-FEIRA, 27 de dezembro de 2012

Políticas
20

MUNDO

Obama retoma negociação com
o Congresso sobre pacto fiscal 

Washington, (EFE) - 
O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, e o 
Congresso voltarão hoje  ao 
trabalho em uma última ten-
tativa para evitar o “abismo 
fiscal” a partir de janeiro, 
embora os cidadãos estejam 
cada vez mais pessimistas so-
bre a possibilidade de a Casa 
Branca e os republicanos che-
garem a um acordo.

Segundo uma pesquisa 
do instituto Gallup divulgada 
ontem, 48% dos americanos 
duvidam que se chegue a um 
pacto antes de 1º de janeiro, 
quando entrarão em vigor 
automaticamente os aumen-
tos generalizados de impos-
tos e cortes do gasto público.

A pesquisa do Gallup foi 
realizada entre os dias 21 e 
22 de dezembro e seu resul-
tado contrasta com a “sólida 
maioria” que durante as últi-
mas três semanas mostrava 
sua confiança em um acordo.

Obama partirá esta noite 
do Havaí, onde está passando 
suas férias natalinas em famí-
lia desde sexta-feira passada, 
e chegará a Washington na 
primeira hora de quinta-feira.

A notícia do retorno de 
Obama à capital e o fato de 
que pelo menos o Senado te-
nha uma sessão programada 
para amanhã encorajaram 
hoje aos mercados e Wall 
Street abriu em alta, otimista 
perante o reatamento das ne-
gociações.

O cenário mais provável 
agora é que o Senado vote 
antes de 1º de janeiro um 
projeto de lei no qual está 
trabalhando o líder da maio-
ria democrata nessa câmara, 
Harry Reid, em colaboração 
com a Casa Branca.

De acordo com a impren-
sa e os analistas, a proposta 
de Reid seria uma “medida 
provisória” para prorrogar os 
cortes tributários aprovados 
durante o Governo de Geor-
ge W. Bush à maioria dos ci-

dadãos e deixar que expirem 
para os mais ricos.

Essa proposta incluiria 
também alguns cortes de des-
pesa em curto prazo, mas se-
ria em todo caso uma espécie 
de “remendo” que deixaria 
para 2013 a negociação sobre 
um acordo fiscal completo.

A maior incerteza é se o 
líder da minoria republicana 
no Senado, Mitch McConnell, 
e seus companheiros de par-
tido apoiarão a proposta de 
Reid e votarão a favor dela.

Além disso, se for apro-
vada no Senado, ficaria nas 
mãos do presidente da Câ-
mara dos Representantes, o 
republicano John Boehner, 
submetê-la a votação nesse 
órgão, onde os conservadores 
têm maioria.

O chamado “plano B” 
contra o “abismo fiscal” 
apresentado por Boehner na 
semana passada fracassou 
estrondosamente ao não con-
seguir apoios suficientes den-
tro de seu próprio partido.

O plano de Boehner con-
templava a alta de impostos 
para aquelas famílias com 
rendas anuais de mais de 
US$ 1 milhão e topou com a 
rejeição enérgica de congres-
sistas, em sua maioria do mo-
vimento direitista Tea Party, 
que se opõem radicalmente a 
uma maior carga fiscal, nem 
sequer para os cidadãos mais 
ricos.Se esse acordo não for 
fechado, os aumentos de im-
postos se produzirão como 
consequência do vencimento 
de isenções aprovadas duran-
te o mandato de Bush.

Por sua parte, os cortes 
automáticos do gasto públi-
co foram estipulados pelo 
Congresso no verão de 2011 
como mecanismo de pressão 
para forçar um acordo bipar-
tidário, que nunca chegou, 
sobre a redução do déficit fis-
cal e da dívida.

Os analistas alertam que 
este abrupto ajuste fiscal 
poderia devolver os EUA à 
recessão no momento mais 
inoportuno, quando sua eco-
nomia ainda está se recupe-
rando com lentidão da grave 
crise de 2008.

Pesquisa revela que 48% 
dos americanos duvidam 
que se chegue a um acordo

Pequim (Reuters) 
- A China inaugurou 
ontem a linha de trem 
mais rápida do mundo 
ligando Pequim à me-
trópole de Guangzhou 
no sul do país, numa 
demonstração do com-
promisso das autorida-
des em buscar soluções 
para o problemático 
sistema de transportes 
chinês.

O trajeto de 2.298 
quilômetros deve redu-
zir o tempo de viagem 
para menos de 10 horas 
em trens que andarão 
a 300 quilômetros por 
hora. A nova rota ofe-
rece ainda uma nova 
chance de redenção 
para o Ministério das 
Ferrovias do país, que 
tem sofrido com escân-
dalos e falhas.

Um acidente em 
julho de 2011 com um 
trem de alta velocidade 
matou 40 pessoas e ge-
rou preocupações com 
a segurança de uma 

China inaugura trem mais rápido do mundo 
SISTEMA DE TRANSPORTES

Beirute - Em comu-
nicado à TV al-Arabiya, o 
chefe da Polícia Militar sí-
ria confirmou sua deserção 
do regime. O general Abdul 
Aziz Jassem al-Shallal acu-
sou o Exército de se trans-
formar em gangues de des-
truição.

- Declaro minha deser-
ção do Exército do regime 
devido ao desvio de sua 
missão fundamental, que 
é proteger a nação, e sua 

transformação em gangues 
de massacres e destruição - 
disse Shallal no vídeo.

A deserção na cúpula 
do Exército sírio é mais um 
golpe ao moral das forças 
de Bashar al-Assad que lu-
tam para conter o avanço 
dos rebeldes. Uma fonte de 
segurança na Síria confir-
mou a fuga de Shallal, mas 
tentou minimizar o episó-
dio, dizendo que o general 
iria se aposentar em um 

mês e desertou só para pa-
recer “um herói”.

 - O Exército destruiu 
cidades e vilarejos e come-
teu massacres contra uma 
população desarmada que 
tomou as ruas para pedir 
liberdade - disse Shallal. - 
Vida longa à Síria livre.

O general disse estar 
na região fronteiriça entre 
a Turquia e a Síria. Segundo 
ele, estaria esperando o mo-
mento certo para abandonar 

o país. Outros militares de 
alta patente também esta-
riam tentando desertar, con-
tou Shallal.

 Ontem, um bombardeio 
do Exército sírio matou 20 
pessoas na província de Ra-
qqa. Segundo o Observatório 
Sírio para Direitos Humanos, 
ao menos oito das vítimas 
são crianças. A guerra na Sí-
ria, que já dura quase dois 
anos, matou mais de 44 mil 
pessoas, dizem ativistas.

General sírio deserta e acusa Exército
cONflITO áRAbE

rede em expansão cres-
cente, além de ameaçar 
os planos de exportar 
tecnologia de ponta.

“ D e s e n v o l v e m o s 
uma ampla gama de 

medidas efetivas para 
gerenciar a segurança”, 
disse Zhou Li, chefe do 
departamento de Ci-
ência e Tecnologia do 
ministério a jornalistas 

dias antes da inaugu-
ração, quando realiza-
va um teste na linha. 
“Podemos controlar o 
gerenciamento de segu-
rança”, acrescentou.

Os trens andarão a 300 km por hora e vão reduzir significativamente o trajeto das viagens

fOTO: Divulgação
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PM e clubes discutem
segurança do Estadual
hoje na sede da FPF

cirurgia

Andressa para por 30 dias
Atleta paraibana vai 
retirar um cisto no útero 
nos próximos dias

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Décima segunda colocada 
no ranking mundial, líder do 
ranking sul-americano e cam-
peã brasileira Adulta e Sub-23, 
todas na prova de lançamento 
do disco, a paraibana Andres-
sa Oliveira de Morais ficará 
afastada por um período de 30 
dias dos treinamentos devido 
a uma cirurgia para a retirada 
de um cisto no útero, que de-
verá fazer na primeira semana 
de janeiro. Mesmo assim, isto 
não é motivo de preocupação 
para a atleta, que já planeja 
uma temporada de sucesso 
em 2013.

"Quero ver se melhoro 
pelo menos em dois metros 
minha marca e a expectativa 
é de ficar entre as oito primei-
ras no Mundial de Moscou, em 
agosto", comentou Andres-
sa, que, na última sexta-feira, 
completou 22 anos de idade. 
"Estou muito feliz com o meu 
desempenho em 2012, o que 
me dá mais ânimo ainda para 
treinar", disse a paraibana.

Não é somente no âmbi-
to esportivo que a paraibana 
faz planos positivos para a 
próxima temporada. Andres-
sa Morais está de casamento 
marcado para o dia 9 de feve-
reiro, em São Paulo, quando 
ocorrerá uma grande festa. O 
noivo é o paulista Emerson 
Luiz Ribeiro, ganhador da me-
dalha de bronze no lançamen-
to do martelo no Campeonato 
Brasileiro/Caixa Sub-23. 

Ainda este ano, Andressa 
Morais terá uma reunião com 
o técnico cubano Julián Me-
jia, em Uberlândia-MG, onde 
treina no Centro Nacional 
de Treinamento Caixa/Sesi, 
da Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt), quando 
será definida suas metas para 
2013. A paraibana lidera o 
Ranking Sul-Americano 2012, 
com a marca de 64,21m, ob-
tida com a conquista da me-
dalha de ouro no Ibero-Ame-
ricano de Barquisimeto, na 
Venezuela. 

O resultado garantiu ain-
da a 12ª colocação no Ranking 
da IAAF. Campeã brasileira e 
sul-americana Adulta e Sub-23, 
ela terminou em 16º lugar na 
Olimpíada de Londres, com a 
marca de 60,94m. Ela queimou 
os dois primeiros lançamentos 
e, pressionada pelo tempo, não 
obteve um resultado melhor 
na qualificação. De maneira 
geral, porém, ela não reclama 
deste ano. Afinal, melhorou 
sua marca pessoal em 4,65m. 
"Olho para trás e encontro 
muitos motivos de alegria", 
disse a atleta, dona de uma 
personalidade forte e muito 
concentrada. 

O tenista paraibano, Eduardo Sera-
fim Galdino, de 13 anos, foca as aten-
ções para os desafios que terá pela 
frente na próxima temporada. Logo 
no início do mês de janeiro o campeão 
estadual deste ano competirá o Sul-A-
mericano de Tênis Infanto-Juvenil Co-
sat, que acontecerá no período de 6 a 
30, nos países da Venezuela, Colômbia, 
Equador, Bolívia e Peru. Em março, de 
12 a 18 será a vez do Banana Bowl/Co-
sat Infanto-Juvenil na cidade de Gaspar, 
em Santa Catarina. Logo após, no mes-
mo mês, a disputa será a Copa Gerdau/
Cosat Infanto-Juvenil na cidade de Por-
to Alegre/RS, de 20 a 25. 

No segundo semestre, Eduardo 
Serafim, estará em Londrina/PR, onde 
competirá no Londrina Juniors Cup/Co-
sat Infanto-Juvenil, no período de 28 de 
setembro a 5 de outubro. O paraibano 
estará também na Copa Guga Kuerten/
Cosat Infanto-Juvenil, na cidade de Flo-
rianópolis/SC, uma das mais tradicionais 
do país, que será realizado no período 
de 12 a 18 de outubro. Após disputar a 
competição que leva o nome de um dos 
maiores tenistas brasileiros e mundiais 
o garoto viajará a Salvador/BA para en-
carar o Giro Cosat Sul-Americano/Bahia 
- Juniors Cup Infanto-Juvenil, que está 
previsto de 20 a 30 de outubro. 

Ainda durante a temporada o vi-
torioso tenista poderá participar de ou-
tras competições que ainda não foram 
definidos, como a Copa das Confedera-
ções, Brasileirão de Tênis Infanto-Juve-
nil, Campeonato Paraibano, RTC e STC 
(competições da Federação Pernambu-
cana), Copa Korim/RN, Circuito Sul-Bra-
sileiro, Circuito Rota do Sol, além de 
outros torneios regionais, nacionais e 
internacionais. Filho de um dos maiores 
tenistas da Paraíba, Rui Galdino Filho, o 
campeão estadual deste ano ainda co-
memora a façanha. Como diz o velho 

Eduardo Serafim vai disputar
Sul-americano infanto-Juvenil

REVELAÇÃO NO TÊNIS

A paraibana, líder do ranking sul-americano de arremesso de peso, espera voltar logo aos treinos após a cirurgia, já que tem muitos desafios a vencer na próxima temporada

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br Os jogadores do Hande-

bol Clube da Paraíba (HCP) 
fizeram valer o favoritismo 
nas três finais que disputa-
ram na última sexta-feira, 
no ginásio da Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho, e acres-
centaram ao currículo da 
equipe o título de Campeão 
Paraibano 2012 nas catego-
rias Cadete, Juvenil e Adul-
to. Antes de disputar as três 
finais masculinas, o HCP já 
havia se sagrado campeão 
da Liga Nordeste e do Parai-
bano com o elenco do Adul-
to feminino. 

Abrindo as partidas de 
sexta, o HCP venceu o FHC 
por 34 a 26 na categoria Ca-
dete. Em seguida, as mesmas 
equipes fizeram a final do 
Juvenil que terminou com o 

placar de 31 a 23 para o HCP. 
O último jogo foi o mais acir-
rado. Em quadra, HCP e Grê-
mio Cief fizeram uma grande 
partida. O placar final foi de 
33 a 31 para o time coman-
dado pelo técnico Francis-
co Araújo, mais conhecido 
como Chico.

Apesar de ter vencido 
duas partidas antes de co-
mandar o time Adulto, Chi-
co descartou o favoritismo 
no último jogo do dia e res-
saltou a qualidade das duas 
equipes que decidiram o tí-
tulo da categoria principal. 
“Foi um jogo de alto nível, um 
jogo muito técnico. Jogaram 
duas boas equipes com jo-
gadores de Seleção Brasilei-
ra dos dois lados, então não 
tinha favorito”, declarou o 
técnico do HCP, que destacou 
Rafael, Daniel Lucas e Ythalo 
“Boquinha” como destaques.

HCP ganha títulos na
Cadete, Juvenil e Adulto

HANDEBOL

Herbert Clemente
Especial para A União

ditado popular “filho de peixe, peixi-
nho é”, Eduardo vem trilhando pelo 
caminho do pai. Ele iniciou no esporte 
em 2009, na Escola de Tênis da Paraíba, 
localizado no Hotel Tambaú.  

O garoto iniciou no tênis em 2009, 
ano em que seu pai e treinador fundou 
a Escola de Tênis da Paraíba – Hotel 
Tambaú. Já em 2010 o tenista foi o me-
lhor infanto-juvenil da temporada. Em 
2011, foi vice-campeão paraibano num 
jogo dramático onde o garoto foi bas-
tante prejudicado pela arbitragem, o 
mesmo ganhava o jogo final de forma 
tranquila por 7x0 e bastante irritado 
terminou perdendo por 11x9. 

No ano de 2012 o jovem tenista 
superou o trauma de 2011 e foi im-
batível durante toda temporada, não 
perdeu um só jogo para seus prin-
cipais adversários. Em novembro, 
na quadra central do Esporte Clube 
Cabo Branco, o garoto consagrou-se 
campeão 2012 vencendo o 20 melhor 
tenista paraibano por um placar de 8 
x 0. Melhor tenista infanto-juvenil da 
Paraíba, bem como, melhor tenista 
paraibano colocado no ranking na-
cional da Confederação Brasileira de 
Tênis – CBT.

Na Olimpíada 
de Londres, a 
atleta paraibana 
terminou em 
18 lugar com a 
marca de 60,94m 
no lançamento 
de disco

Tenista paraibano Eduardo Serafim Galdino

FOTOS: Divulgação

A iluminação da arena 
oficial do beach soccer foi re-
estabelecida e os campeões es-
taduais da temporada podem 
ser conhecidos ainda este ano. 
Hoje, às 20h15, ADM e Palmei-
ras entram em quadra para 
disputar a primeira partida 
das semifinais do segundo tur-
no do Campeonato Paraibano 
Masculino. 

A segunda partida acon-
tece em seguida e será entre 
Servicar e Vitoria. Os duelos 
serão realizados na arena 
oficial da Federação Paraiba-

na de Beach Soccer (FPBS), 
que fica localizada na Praia 
do Cabo Branco, em frente 
ao Centro de Turismo e Lazer 
Sesc Cabo Branco.

Na tarde do último sába-
do foi realizada uma partida 
que encerrou a fase de clas-
sificação do segundo turno 
do Paraibano Masculino. O 
jogo foi entre ADM e Palhoça 
Marisol. A primeira equipe 
venceu pelo placar de 5 a 3, 
resultado que classificou o 
Palmeiras para as semifinais 
que acontecem hoje. 

Palmeiras e ADM vão
jogar por vaga na final

BEACH SOCCER



Vôlei consagra meninas em 
Londres e separa Ju e Larissa
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AMADOR

No ranking de federações 
não há muito o que comen-
tar. Como nossos clubes não 
conseguem se destacar nas 
divisões do futebol brasileiro, 
a Federação Paraibana de 
Futebol segue estacionada 
na posição de número 16 
com 5.016 pontos. Estamos 
na frente das federações do 
Maranhão, Sergipe e Piauí na 
Região Nordeste e de outras sem nenhuma impor-
tância no cenário nacional. Enquanto isso, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco seguem 
se destacando e com clubes em divisões importan-
tes do Brasileiro. Vamos ver se os nossos clubes 
decolam em 2013.

FPF não avança

Novo ranking é
uma grande piada

Esse novo ranking divulgado pela CBF é um retro-
cesso, pois não leva em consideração a história de um 
clube e sim a sua performance nos últimos cinco anos. E 
reforço a tese de retrocesso porque a entidade resolveu 
reconhecer alguns títulos do passado do Fluminense, do 
Santos e do Palmeiras, então como desconhecer o que 
outros clubes fizeram como o Botafogo paraibano, o 
“matador de tricampeões” da década de 80, um dos mais 
prejudicados com esse novo ranking.

Como entender que o Botafogo está atrás do Sou-
sa? Nenhum demérito ao time sousense do meu amigo 
Aldeone Abrantes, mas a história do Belo não pode ser 
esquecida como fez a Confederação Brasileira de Fute-
bol. No novo ranking, o Botafogo aparece na posição de 
número 122 e o Sousa está em 107. Nos últimos cinco 
anos, o Botinha só participou de uma Copa do Brasil e 
esteve fora do Campeonato Brasileiro, bem diferente do 
Sousa e obviamente de Treze e Campinense que estão 
bem a frente.

Como se vê, o Botinha vai precisar remar bastan-
te para sair dessa incômoda posição e atrás de clubes 
inexpressivos como Penarol, do Amazonas; Araguaína, 
do  Tocantins; Uberaba, de Minas Gerais; Cene, do Mato 
Grosso; Corinthians, do Paraná; entre tantos outros. 
Realmente não dá para entender. O Galo, por exemplo, 
ocupa a posição de número 58, uma a mais que o Cam-
pinense. Nos últimos cinco anos os dois clubes participa-
ram ativamente do Campeonato Brasileiro, daí terem sido 
privilegiados. Em âmbito nacional, o Flamengo despencou 
e já aparece em sétimo lugar. Um dos maiores vencedo-
res do Brasileiro está atrás do Vasco, o seu maior rival, 
além de Internacional e Grêmio, ambos do Rio Grande do 
Sul, que têm menos títulos nacionais que o rubro-negro. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Os jogadores do Botafogo 
que vão disputar a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior segui-
rão de ônibus até a cidade de 
Louveira, sede das disputas 
do grupo do time paraibano. 
Muito chão pela frente para 
chegar até São Paulo.

De ônibus

O nadador paraibano Kaio Márcio, 28 anos, teve uma 
temporada para esquecer diante dos fracos resultados al-
cançados, principalmente nos Jogos Olímpicos de Londres, 
onde sequer passou da fase eliminatória. Ele sonha com 
melhores dias em 2013 e foca o Mundial de Barcelona.

O Treze acertou para o 
próximo domingo, às 16h, 
no Amigão, um amistoso 
contra o Pesqueira, de 
Pernambuco. No sába-
do passado, o alvinegro 
enfrentou o Vera Cruz, 
quando empatou em 1 a 1.

Amistoso

Quer esquecer 2012

Felizmente o Flamengo desistiu de buscar o atacante 
Robinho. Uma grande idiotice da atual diretoria que, pelo 
visto, quer copiar os desastres da administração Patrícia 
Amorim. Sem dinheiro em caixa,, o Fla pisa no freio para 
ver como se comporta o mercado neste fim de ano.

Robinho

Seleção feminina é 
destaque e a masculina
volta a ser decepção

Ontem, a Ferrari usou 
sua conta oficial no Twitter 
para destacar o resultado 
de uma lista da revista bri-
tânica Autosport, que elegeu 
os 50 melhores pilotos de 
carros de corrida na tem-
porada 2012 entre todas as 
categorias. O ganhador foi o 
espanhol Fernando Alonso, 
representante da escuderia 
italiana.

Os profissionais da 
prestigiada revista britânica 
especializada em esportes a 
motor elegem tradicional-
mente os melhores pilotos 
de cada temporada. Segun-
do colocado da Fórmula 1 
em 2012, Alonso ficou no 
primeiro lugar do ranking, 
enquanto que o alemão Se-
bastian Vettel, campeão 
mundial pela Red Bull, ocu-

pou a terceira posição da 
lista. O segundo colocado é 
o britânico Lewis Hamilton, 
quarto colocado da tempo-
rada da F1. De acordo com a 
revista, o quarto melhor do 
ano foi o francês Sebastian 
Loeb (campeão do Mundial 
de Rali), seguido pelo britâ-
nico Jenson Button (quinto 
da F1), pelo americano Brad 
Keselowski (campeão da 

Nascar), pelo finlandês Kimi 
Raikkonen (terceiro da F1), 
pelo português António Félix 
da Costa (quarto colocado da 
World Series by Renault sem 
disputar cinco das 17 corri-
das do ano), pelo holandês 
Robin Frijns (campeão da 
World Series by Renault) e 
pelo australiano Will Power 
(vice-campeão da Fórmula 
Indy).

Enquanto a bola subia 
e descia milhares de vezes 
ao longo do ano, a história 
do vôlei brasileiro em 2012 
teve títulos e glórias, ousa-
dias e discussões, polêmi-
cas e despedidas. O ponto 
alto veio em Londres, onde 
a seleção feminina empla-
cou uma reação antológica 
ao longo das Olimpíadas 
para arrancar o bicampeo-
nato. Bi para as meninas, tri 
para José Roberto Guima-
rães, único brasileiro com 
três ouros olímpicos no pei-
to - apesar de oficialmente 
não ganhar as medalhas. Se 
ficaram rusgas com Mari, 
cortada antes dos jogos e 
insatisfeita com a decisão 
do técnico, sobrou espaço 
para o brilho de Sheilla, que 
comandou a equipe e ain-
da se lançou como modelo 
num ensaio sensual. O mas-
culino quase chegou lá, mas 
o grupo de Bernardinho 
se despediu com sabor de 
decepção ao perder para a 
Rússia numa final que pare-
cia decidida a seu favor.

Na praia, mais um ano 
repleto de vitórias de Julia-
na e Larissa, com a diferen-

ça de ter sido o último da 
dupla. A parceria se desfaz 
para Larissa realizar o so-
nho de ser mãe, e fica uma 
lacuna nas areias. Resta es-
perar a confirmação de no-
vos talentos como Rebecca, 
apontada como revelação 
neste ano. Relembre, a se-
guir, os principais momen-
tos do vôlei em 2012.

Entre todos os brasilei-
ros que já pisaram em solo 
olímpico, só um pode bater 
no peito e dizer que é tri-
campeão. Poder até pode, 
mas não é muito o estilo 

dele. José Roberto Guima-
rães prefere um sorriso 
discreto, um papo em voz 
baixa, uma superstição es-
condida. Ouro em Barcelona 
1992 com a seleção mascu-
lina e Pequim 2008 com a 
feminina, o treinador voltou 
a brilhar em Londres e le-
vou as meninas novamente 
ao alto do pódio. 

E desta vez também 
teve que se desdobrar como 
psicólogo. A equipe esteve à 
beira da eliminação na pri-
meira fase dos jogos, mas en-
controu energia para reagir, 

se classificou na bacia das 
almas e arrancou para uma 
conquista heroica. A trajetó-
ria inclui uma vitória épica 
sobre a Rússia nas quartas 
de final, salvando seis match 
points. E uma virada de gen-
te grande sobre as america-
nas na decisão do ouro. Após 
um atropelamento constran-
gedor no set inicial, o Brasil 
renasceu. De novo. E venceu. 
Dois ouros olímpicos segui-
dos para as moças, o terceiro 
de Zé Roberto, o grande per-
sonagem do vôlei brasileiro 
em 2012.

Meninas do vôlei conquistaram o bi nas Olimpíadas de Londres na consagração do técnico Zé Roberto

Falcão responde críticas de espanhol
O ala Falcão, conside-

rado um dos melhores jo-
gadores de futsal de todos 
os tempos, se irritou e dis-
parou críticas ao técnico da 
Seleção Espanhola de Futsal, 
José Venancio López, por 
este ter ignorado a vitória 
brasileira na final do Mun-
dial desse ano, na Tailândia, 
ao falar de seu time.

Na final da Copa do 
Mundo realizada pela Fifa, o 
Brasil venceu por 3 a 2, com 
gol de Neto na prorrogação, 
após empate por 2 a 2 no 
tempo regulamentar. Mas o 
técnico da versão da Fúria 
no futsal fez comentários de 
seu time como se estivesse 
invicto e ignorou o revés.

“Creio que houve uma 
época de ouro desde o 
Mundial da Guatemala (em 
2000) em relação a títulos 
conquistados, mas também 
creio que marcamos épo-
ca porque temos estado a 
quase sete anos sem perder. 
Para ser exato, estamos há 
118 jogos sem perder”, disse 
López, em entrevista ao site 
da  Federação Espanhola de 
Futebol.

Falcão já rebateu ime-

FUTSAL

diatamente os comentários 
do técnico espanhol e fez 
diversos comentários pelo 
seu microblog. “Falta de hu-
mildade!! Esse treinador não 
ganhou nada ainda!! Técni-
co espanhol ignora derrota 
para Brasil no Mundial de 
Futsal”, escreveu.

Falcão é um velho desa-
feto do time espanhol de fu-
tebol. Os jogadores do time 
europeu já chegaram a se 

irritar com as provocações 
do brasileiro e até reclama-
ram quando a Fifa deu a ele 
o prêmio de melhor jogador 
do mundo após o Mundial de 
2008, no Rio, vencido pelo 
Brasil, nos pênaltis, sobre a 
Espanha. Houve até um prin-
cípio de confusão entre os 
espanhóis e Falcão.

 O ala brasileiro, me-
lhor do mundo também em 
2004, marcou o gol que deu 

o empate ao Brasil, no tempo 
regulamentar, na final deste 
ano. Depois, Neto marcou 
na prorrogação. Após o de-
sabafo, Falcão ainda tentou 
amenizar a rixa com o povo 
espanhol.

 “Lembrando que tenho 
muitos seguidores espa-
nhóis, e não é nada contra 
o povo Espanhol, e sim pela 
falta de humildade do treina-
dor!!.”

O jogador da seleção usou o twitter para expressar a sua revolta contra o técnico Venancio López

Revista diz que Alonso foi o melhor

FOTOS: Divulgação
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Reunião vai traçar 
as diretrizes para as 
disputas do Estadual

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Centro Sportivo Parai-
bano volta a jogar amanhã, às 
15h15, no Estádio Francisco 
Figueiredo de Lima, em Ca-
bedelo. Este será o segundo 
amistoso da pré-temporada 
e o adversário será outra vez 
o Campinense. No domingo 
passado, as duas equipes jo-
garam no Estádio Amigão, em 
Campina Grande e empata-
ram em 0 a 0.

O técnico Ramiro gostou 
muito da movimentação da 
equipe contra o Rubro-Negro. 
Segundo ele, alguns jogadores 
chegaram até a superar as ex-
pectativas. Apesar do placar 
em branco, o treinador acha 

que a equipe criou bastante 
oportunidades. “Nosso time 
jogou bem, diante da situação 
atual, sem entrosamento e 
com um nível de condiciona-
mento físico abaixo do ideal. 
Início de temporada é assim, o 
placar é o que menos importa”, 
disse Ramiro.

O time utilizado em Cam-
pina Grande foi Osmar, Gusta-
vo, Moisés, Wellington e Cli-
márcio; Jonathan, Peu, Tazinho 
e Rafael Guarabira; Soares e 
Anderson. Alguns jogadores 
entraram durante a partida, 
como Raí, Carioca, Gegê e Car-
los Caaporã.

“Não temos ainda um 

time definido. Estamos fazen-
do estes amistosos justamente 
para sentir os jogadores em 
campo, para ganhar entro-
samento, ritmo de jogo e só 
após estes jogos-treinos é que 
começo a definir quem será o 
time titular para a estreia no 
Campeonato Paraibano, dia 6 
de janeiro, contra o Botafogo. 
O time ainda está em formação 
e ainda tenho de fazer muitas 
experiências. Este é o momen-
to para isto e vamos aproveitar 
este jogo de sexta-feira para 
corrigir os erros e acertar a 
equipe”, disse o treinador, con-
fiante numa grande apresenta-
ção contra o Campinense.

A segurança dos jogos 
no Campeonato Paraibano 
de Futebol da Primeira Di-
visão estará em discussão 
hoje, a partir das 16h, na 
sede da FPF, em João Pes-
soa. Além da presidente 
da federação e dirigentes 
de clubes, estará presen-
te também o comandante 
geral do 1º Batalhão da 
Polícia Militar, coronel-PM 
Almeida Martins. A compe-
tição tem início no próximo 
dia 6.

Estreitar laços de ami-
zades entre os dirigentes de 
clubes e a Polícia Militar do 
Estado será um dos objeti-
vos da reunião. “A Polícia 
Militar tem que saber quem 
é quem nos estádios de fu-
tebol, principalmente em 
se tratando de dirigentes 
dos clubes. Poucos sabemos 
quem são essas pessoas. 
A reunião é para traçar-
mos também as metas de 
segurança para a próxima 
temporada nos campos de 
futebol, bem como estrei-
tar laços de conhecimentos 
com esses profissionais”, 
afirmou o oficial.

A reunião foi convocada 
pela presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Rosile-
ne de Araújo Gomes, por soli-
citação do coronel-PM Almei-
da Martins. “Consideramos 
esta reunião de fundamental 
importância para o bom de-
sempenho desta prática es-
portiva em nosso Estado”, ga-
rantiu Almeida Martins.

Estatísticas da Polícia 
Militar da Paraíba apontam 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campeonato Paraibano de 2013 começa no dia 6 de janeiro e a Polícia Militar quer fazer um trabalho ainda melhor para dar mais tranquilidade aos torcedores

que no Estado não existem 
registros trágicos de vio-
lência nos estádios de fu-
tebol. “Não podemos nos 
comparar com os grandes 
centros do país, a exemplos 
de Rio de Janeiro e São Pau-
lo.  As torcidas organizadas 

na Paraíba sempre se com-
portaram nas praças de es-
portes. A PM, por sua vez, 
sempre tem garantido a paz 
nos estádios”, afirmou o co-
mandante 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 rela-
ção ao comportamento dos 
torcedores em campo. Re-
sumindo, será um encontro 
para estreitarmos os laços 
de conhecimento”, finalizou 
Almeida Martins.

O elenco do Botafogo se 
reapresentou ontem após os 
festejos natalinos. Durante a 
manhã, os jogadores fizeram 
um treino físico no Estádio 
Almeidão e à tarde participa-
ram de um treino técnico, no 
campo do IFPB. Hoje, o time 
fará um treinamento físico 
em uma academia no bairro 
do Cristo e à tarde voltará ao 
campo do IFPB, para um trei-
no técnico e tático, sobre o 
comando do treinador Mar-
celo Vilar.

Marcelo está muito sa-
tisfeito com o crescimento 

do rendimento da equipe 
no último amistoso contra o 
Alecrim, disputado no último 
sábado em Parnamirim, no 

Rio Grande do Norte. "O time 
se mostrou bem mais solto e 
com um melhor entrosamen-
to. Desta vez, enfrentamos 

Clube fará um novo amistoso esta semana
BOTAFOGO

uma equipe profissional e 
que começou a se preparar 
desde novembro. Isto exigiu 
muito do nosso time e fomos 
muito bem", disse o técnico, 
analisando a vitória por 4 a 2 
sobre o time potiguar.

A diretoria está a pro-
cura de um novo adversário 
para fazer um amistoso no 
próximo domingo. Será o úl-
timo antes da estreia e servi-
rá para que o treinador faça 
os últimos ajustes antes da 
estreia no Campeonato Pa-
raibano 2013, programada 
para o próximo dia 6 de ja-
neiro, contra o CSP, no Está-
dio da Graça, em João Pessoa.

"Estamos tentando um 

adversário e vamos fechar 
até esta quinta-feira. O pro-
blema é que não há estádios 
disponível em João Pessoa 
para realizar amistosos. 
Podemos inclusive voltar a 
jogar fora da cidade. O téc-
nico Marcelo Vilar precisa 
ver o time outra vez em ação 
para corrigir os erros e por 
em prática o esquema táti-
co que vem trabalhando no 
momento. Ele ficou muito 
satisfeito com o rendimento 
do time nos dois jogos dis-
putados (4 x 0 contra a Se-
leção de Juripiranga e 4x2 
contra o Alecrim-RN)", disse 
o gerente de futebol do Belo, 
Jeancarlos Dantas.

Bota retorna aos treinos preparatórios para o Paraibano 2013

CSP volta aos treinos e pensa na Raposa 

Jogadores do CSP em atividade no campo do Unipê em João Pessoa

FOTO: Divulgação
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Após a goleada 
de 9 a 0 sobre uma se-
leção de Catolé do Ro-
cha, o Nacional volta a 
campo hoje para fazer 
o segundo amistoso da 
pré-temporada, como 
preparativo para o Cam-
peonato Paraibano de 
2013. O Canário do Ser-
tão vai enfrentar o time 
amador do Bom Sabor, 
campeão do bairro do 
Jatobá. O jogo-treino 
está programado para 
as 20h, no Estádio José 
Cavalcante, em Patos.

Ontem, o técnico 
Neto Maradona coman-
dou um coletivo no lo-
cal da partida de hoje e 
repetiu o time que co-
meçou jogando no úl-
timo amistoso. Ou seja: 
César, Zé Wilker, Baia-
no, Anderson Sobral e 
Danilo; Demétrius, Glei-
son Paraíba, Williams e 
Nino Paraíba; Delany 
e Dú. Este deverá ser o 
time titular para o jogo 
de hoje, já que o trei-
nador gostou da movi-
mentação da equipe. 
Neto Maradona deverá 
promover várias altera-
ções durante o segundo 
tempo. 

"Neste momento, 
o que menos importa 
é o placar. Estamos de 
olho em muitas coisas, 
sobretudo no preparo 
físico dos jogadores e 
detalhes técnicos como 
passes e finalizações", 
disse o treinador, que 
espera uma maior moti-
vação dos jogadores no 
jogo de hoje. 

nacional de 
patos realiza 
mais um 
jogo-treino
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Jogador do Milan pode 
ser o primeiro reforço do 
time corintiano em 2013 

O primeiro passo para 
a contratação de Alexandre 
Pato já foi dado pelo Corin-
thians. Ontem, em um res-
taurante no Rio de Janeiro, 
a diretoria do Timão se re-
uniu com o vice-presidente 
do Milan, Adriano Galliani, 
oficializou proposta pelo 
atacante e saiu do encontro 
otimista com o fechamento 
do negócio.

Segundo um dirigen-
te que esteve no encontro, 
por ter sido uma conversa 
inicial, o resultado foi bas-
tante positivo. A intenção 
do Corinthians é acertar os 
últimos detalhes nos próxi-
mos dias e anunciar muito 
em breve a contratação do 
atacante. Pato não vive um 
bom momento no Milan, que 
abriu as portas para nego-
ciação.

Como as cifras para a 
contratação são muito altas 
(especula-se 15 milhões de 
euros), o Timão se mantém 
cauteloso nesse primeiro 
momento. Até para poder 
alinhar os detalhes finais do 
contrato. A diretoria alvine-
gra, aliás, viajou ao Rio de 
Janeiro ontem com tudo bem 
encaminhado.

O namoro entre Co-
rinthians e Alexandre Pato 

Mascote da Copa de 
2014 em extinção

Escolhido como mascote da 
Copa do Mundo de 2014, o tatu-bola 
pode estar extinto em 50 anos. É o 
que revela pesquisa do ICMBio (Ins-
tituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade) com 1.818 espé-
cies brasileiras concluída em outubro 
deste ano e divulgada na semana 
passada. No início de 2013, o Minis-
tério do Meio Ambiente deve incluir o 
Tolypeutes-tricinctus (nome científi-
co do tatu-bola) na lista vermelha da 
IUCN (União Internacional para a Con-
servação da Natureza), que classifica 
os animais em risco de extinção. De 
acordo com a escala do IUCN, o sím-
bolo do Mundial do Brasil está em 
situação “vulnerável”. Depois da nova 
pesquisa, o risco de extinção agora é 
considerado “muito alto” e o tatu-bo-
la deve ser incluído na categoria “em 
perigo”, a segunda mais grave antes 
do animal desaparecer. Segundo a 
pesquisa do ICMBio, a espécie perdeu 
mais de 50% de seu habitat nos últi-
mos dez anos.

Foto: Divulgação

“Papai Joel” projeta 
planos para 2013

Ex-técnico do Flamengo e con-
siderado um dos personagens mais 
folclóricos do futebol, Joel Santana 
projeta o retorno ao trabalho du-
rante os campeonatos estaduais do 
próximo ano. O treinador se recu-
pera de uma cirurgia realizada com 
sucesso no quadril e já observa a 
movimentação do mercado.

Ainda chateado com alguns 
críticos, Papai Joel (como ficou 
conhecido) descarta trabalhar no 
exterior e segue enumerando seus 
títulos pelos quatro grandes clubes 
do Rio de Janeiro para voltar ao ce-
nário no próximo ano.

A expectativa é a de estar 
pronto para voltar ao banco de re-
servas a partir de fevereiro. Como 
os regionais são competições nas 
quais os times estão em formação, 
costumeiramente alguns profissio-
nais são demitidos. Nessas horas, 
Joel Santana lembra que seu telefo-
ne costuma tocar com o tradicional 
pedido de socorro.

voltou a esquentar durante 
o Mundial de Clubes da Fifa, 
no Japão. Sabendo da má 
fase do atacante no clube 
italiano, a direção alvinegra 
voltou com força (e dinhei-
ro) às conversas e acelerou 
o processo para contar com 

o jogador na próxima tem-
porada.

A atual fase do Timão, 
atual campeão da Liberta-
dores e do mundo, foi usada 
como atrativo para o retorno 
de Pato ao Brasil. O jogador 
viu com bons olhos essa pro-

posta, até para se aproximar 
da Seleção Brasileira. Luiz 
Felipe Scolari, novo treina-
dor, vai convocar pela pri-
meira vez em janeiro.

Alexandre Pato foi reve-
lado pelo Internacional e sur-
giu com destaque em 2006, 

nos últimos jogos do Campe-
onato Brasileiro. Depois dis-
so, ele conquistou o Mundial 
de Clubes da Fifa, com o Colo-
rado, vencendo o Barcelona, 
e acertou com o Milan. Desde 
então, ele vive altos e baixos 
no clube italiano.

O atacante Alexandre Pato não vive bom momento no Milan e acerto com o Corinthians está bem perto de acontecer

Marín recebe pensão 
vitalícia de R$ 16 mil

O presidente da CBF, José Maria 
Marin, é um dos 266 ex-parlamen-
tares ou dependentes de deputados 
estaduais de São Paulo que recebem 
pensão vitalícia relativa a uma extinta 
carteira previdenciária criada na dé-
cada de 70. O dirigente da CBF ganha 
mensalmente R$ 16 mil de pensão do 
Governo Estadual.

Ele contribuiu para uma car-
teira previdenciária criada em 1976 e 
extinta em 1991. A lei que instituiu 
a carteira estabelecia que o parla-
mentar poderia requerer metade da 
pensão após 8 anos de contribuição, 
de forma proporcional até 20 anos de 
contribuição, quando poderia pegar o 
valor total.

A pensão do Governo paulista 
engorda as contas de Marin. Ele possui 
salário de R$ 160 mil da CBF e R$ 110 
mil do Comitê Organizador da Copa. O 
dirigente está em férias e não se pro-
nunciará neste momento, informou a 
assessoria de imprensa de Marin. De 
acordo com o Estado de S. Paulo, a lista 
de pensionistas beneficiários inclui o 
ex-governador Alberto Goldman (R$ 
12 mil mensais de pensão), o candida-
to à presidência pelo PSOL, em 2010, 
Plínio de Arruda Sampaio, e a madrasta 
do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), 
Roseli Fátima Gonzalez.

O São Paulo não deve enfrentar 
o Bolívar no Morumbi, no jogo de ida 
da fase preliminar da Libertadores, e 
já considera o Pacaembu como palco 
para a partida. O comitê disciplinar 
da Conmebol deve proibir o mando 
são-paulino no Morumbi por pelo me-
nos duas partidas por causa da briga 
no intervalo do duelo ante o Tigre, 
pela final da Copa Sul-Americana. Já 
os argentinos receberão uma multa 
por não terem retornado ao segundo 
tempo. 

A diretoria do Bolívar soube, no 
sorteio dos grupos da Libertadores, da 
possibilidade de o Morumbi não rece-
ber os primeiros jogos do torneio em 
2013. Por isso alardeou à imprensa bo-
liviana que pediu o veto ao estádio.

O comitê disciplinar da Conmebol, 
criado neste ano por imposição da Fifa, 
funcionará a partir de 1° de janeiro. E 
o primeiro caso na pauta é a pancada-
ria entre funcionários do São Paulo e a 
delegação do Tigre. A diretoria do São 
Paulo quer decisão rápida porque de-
seja começar a vender ingressos para 
o jogo contra o Bolívar, marcado para 
23 de janeiro. A segunda partida será 
realizada no dia 30, em La Paz.

A confusão no duelo entre São 
Paulo x Tigre teve início ainda dentro 
de campo logo após o árbitro Enrique 
Osses apitar o final do primeiro tem-
po. O meia-atacante Lucas mostrou 
um algodão ensanguentado para o la-
teral esquerdo Orban, do Tigre - o são-
paulino foi acertado no nariz durante 
o jogo. Foi o suficiente para o começo 
de uma confusão generalizada.

 A equipe argentina não voltou 
para o segundo tempo da partida, 
alegando que foram vítimas de uma 
“emboscada” por parte de seguran-
ças do São Paulo e policiais militares 
durante o intervalo do jogo. Depois 
da recusa do retorno ao gramado, o 
árbitro chileno Enrique Ossés procla-

Possível punição leva o São Paulo 
a planejar os jogos no Pacaembu

Timão perto de contratar Pato
PROPOSTA OFICIALIZADA

mou o fim do jogo e o time paulista 
levantou a taça.

O São Paulo sustenta outra versão. 
“Eles quebraram o vestiário do visitan-
te, pegaram pedaços de pau e móveis 
e tentaram invadir o vestiário do São 
Paulo, nossos seguranças apenas im-
pediram”, disse José Francisco Mansur, 
assessor da presidência do São Paulo.

Contratação
O presidente do São Paulo, Juve-

nal Juvêncio, confirmou a contratação 
do atacante Wallyson, descartado pelo 
Cruzeiro. Mas o clube segue no mer-
cado. O dirigente afirmou que busca 
um substituto de peso para Lucas, que 
acaba de se despedir rumo ao PSG, e 
o foco está em trazer um jogador do 
exterior.

Comemoração do título da Sul-Americana

Foto: Vipcomm

O Natal foi de trabalho 
no Flamengo. No dia 24, re-
presentantes do clube se re-
uniram com o vice-presiden-
te do Milan, Adriano Galliani, 
para saber as condições da 
contratação de Robinho; na 
noite do dia 25, através de 
comunicado oficial, a cúpula 
rubro-negra anunciou que 
não avançaria na negociação 
por conta dos altos valores. 
Sem presente de Papai Noel – 
mas também sem criar falsa 
expectativa nos torcedores – 
o clube age em outras frentes 
para reforçar o elenco e tam-
bém trata de renovações.

Está prevista ainda para 
esta semana a definição das 
situações de Renato Abreu e 
Leonardo Moura. Os contra-
tos de ambos se encerram 
no próximo dia 31. O diretor 
executivo Paulo Pelaipe ba-
terá o martelo junto com os 
representantes de jogadores. 
Já a situação de Wellington 
Silva parece selada e o desti-
no do lateral-direito deve ser 
o Fluminense.

Pelaipe, que passou al-
guns dias em Porto Alegre, 
volta ao Rio e terá trabalho 
duro nos próximos dias.  Na 
semana passada, a impren-
sa de Portugal colocou Elias 
como um dos possíveis re-
forços do Rubro-Negro. O 
jogador disputou a Série 
B do Brasileiro, em 2008, 
pelo Corinthians, ajudou na 
volta à elite do futebol bra-
sileiro, com direito a título, 
e participou das conquistas 
do Paulista e Copa do Brasil 
de 2009. Mas a questão fi-
nanceira pesa. Para comprar 
Elias junto ao Atlético de 
Madri, o Sporting desembol-
sou algo em torno de R$ 24 
milhões.

Outro nome que apa-
receu em meio ao agitado 
mercado de negociações foi 
o de Giuliano, de 22 anos, do 
Dnipro, da Ucrânia. O meia 
participou da conquista da 
Libertadores de 2010 pelo 
Internacional. Mas, assim 
como no caso de Elias, os va-
lores assustam. 

Robinho fica fora dos 
planos do Flamengo

ALTOS SALÁRIOS

Robinho exigiu altos salários e inviabilizou negociação com o Fla

Foto: Divulgação
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Trânsito é responsável por 
4.431 internações na PB

Foi publicada no Diário 
Oficial da União da última 
sexta-feira (21) a Lei 12.760, 
sancionada pela presidente 
Dilma Rousseff, que torna 
mais rígida a chamada “Lei 
Seca”. A lei autoriza o uso de 
testemunhos, exame clíni-
co, imagens e vídeos como 
meios de provas para confir-
mar a embriaguez do moto-
rista. No Brasil, a violência 
no trânsito é uma das princi-

pais causas de mortalidade, 
tornando-se, portanto, uma 
questão de saúde pública. 
Em 2010, 42.844 pessoas 
perderam a vida nas ruas e 
estradas de todo o país. Na 
Paraíba, foram 845 mortes 
por acidentes de trânsito no 
mesmo ano.

“Apoiamos todas as 
medidas que puderem ser 
tomadas para que aciden-
tes sejam evitados e vidas 
salvas”, defende o ministro 
da Saúde, Alexandre Padi-
lha. A violência no trânsito 
reflete diretamente no Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

Para se ter uma ideia desta 
realidade, em 2011 foram 
registradas 155 mil interna-
ções no SUS em todo Brasil 
relacionadas a acidentes de 
trânsito, o que representou 
um custo de mais de R$ 200 
milhões. Só no estado da 
Paraíba, foram realizadas 
4.431 hospitalizações nesse 
ano, o que custou R$ 5,6 mi-
lhões aos cofres públicos.

Rede pública
Esse valor leva em con-

ta apenas as internações na 
rede hospitalar pública, sem 
considerar os custos dos 

atendimentos imediatos às 
vítimas feitos pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgências (Samu), nas Uni-
dades de Pronto Socorro e 
Pronto Atendimento e na 
reabilitação do paciente com 
consultas, exames, fisiotera-
pia, dentre outros. “Com os 
recursos investidos em todo 
o Brasil nestas internações, 
poderíamos construir 140 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs 24 horas) e 
melhorar o atendimento à 
população nas urgências e 
emergências do país”,  alerta 
o ministro.

Custo para o SUS no Estado 
foi de 5,6 milhões, em 2011. 
Lei Seca deve trazer redução

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

QUARTA-FEIRA, 02/01/2012 – LAGOA SECA – 7h30 às 11h – Ruas: Lagoa Do Barro , Seve-
rino Capim, Sítios: Almeida, Alvinho, Cajazeiras, Campinote, Gravatar, Lagoa Do Barro, Lagoa Do 
Gravata, Manguapé, Mineiro, Quicé, Retiro, São Joao, Shekina, Taboleiro – 13h às 17h30 – Granja: 
Bom Jesus, Sítio: Floriano.

QUINTA-FEIRA, 03/01/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 12h – Jardim Tavares – Ruas: Buenos 
Aires, Epaminondas Macaxeira, José Silvestre Soares, Salvino Oliveira Neto; LAGOA SECA – 7h30 
às 11h30 – Sítios: Alvinho, Imbaúba; QUEIMADAS – 7h às 11h30 – Sítio: Soares.

SEXTA-FEIRA, 04/01/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 11h30 – Jardim Borborema – Avenida: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Artur Freire de Figueiredo, Doutor Aguinaldo Agra, Doutor 
Helio Vinagre Vilar, Francisco Pereira, José Roberto de Souza, Nair Marques Guimaraes, Soraya 
Lyrie Cabral, Sítio: Capim Grande – 13h às 17h30 – Malvinas – Ruas: Maria Do Carmo de Oliveira, 
Poeta Manoel Camilo dos Santos, Valdair Pequeno de Melo, Zoe Brito Silva – 7h às 11h30 – Velame 
– Ruas: Adalcina de Lucena, Andre Dias Pereira, Emanoel Soares dos Santos Filho, João Batista 
Oliveira Arruda, Joari Costa Junior, Manoel de Almeida Luna, Maria Menezes de Melo, Mauricio 
Pacheco de Brito, Paisagista Roberto Burle Max; QUEIMADAS – 7h às 11h – Sítio: Campinas – 
13h às 17h – Ruas: Ana Cavalcante, Antonio Freire Silva , Eudocia Cavalcante de Luna, Eudocio 
Cavalcante , João Mendes Barbosa, José Vicente Do Nascimento, Josefa Benvina da Conceicao, 
Maria Felisbela da Conceicao, Vicente Sousa de Andrade.

SÁBADO, 05/01/2012 – GALANTE/QUEIMADAS – 7h às 11h30 – Sítio: Massapé; QUEIMADAS 
– 7h às 11h – Rua: João Maciel Santos, Sítios: Maracajá, Zé Velho.

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

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

DOMINGO, 30/12/2012 – ALAGOA GRANDE – 13h30 às 17h30 – Ruas: 15 de Novembro, Cônego 
Firmino, Edgar Nobrega, João Naponucena, Padre Belizio; ESPERANÇA – 6h30 às 12h – Ruas: 
Antonio Dias do Nascimento, Antonio José da Silva, Gerson de Oliveira, Joaquim Virgolino, José 
de Andrade, Manoel Nicolau, Maria Dalva Confessor, Nelson Andrade Oliveira; MONTEIRO – 7h às 
10h30 – Fazendas: Nova, Sempre Verde, Tigre, Ruas: da Pitombeira, Nova, Sítios: Aguada, Caititu, 
Fazenda Nova, Pitombeira, Pitombeira Iii, Quixaba, Tigre dos Torres.

SEGUNDA, 31/12/2012 – MONTEIRO – 7h30 às 10h – Rua: Boa Esperança, Sítios: Barro, Barro 
de Baixo, Boa Esperança, Carnaubinha, Curupaiti, Curupaiti de Baixo, Lagoa da Ilha, Timóteo, 
Várzea do Meio.

QUARTA-FEIRA, 02/01/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h às 12h – Sítio: Malhada – 13h às 
17h30 – Sítio: Ribeiro de Baixo; CATURITÉ – 13h às 16h – Sítio: Ramada; ESPERANÇA – 7h30 
às 10h30 – Sítios: Cruz Queimada, Lagoa dos Cavalos, Pintado, Tavares; PRATA – 7h30 às 10h – 
Fazenda: Jatobá, Rua: José Cipriano, Sítios: Aberta, Areial, Barragem, Caieiras, Carnaúba de Baixo, 
Carnaúba de Cima, do Melo, Estrela do Oeste, Jatobá, Marmeleiro, Marmeleiro, Melo, Poderosa, 
Santa Cruz, Várzea da Roca.

QUINTA-FEIRA, 03/01/2012 – CAMALAÚ – 13h30 às 16h – Sítios: Aguazinha, Corredor, Florinda, 
Garrote, Roca Nova; ESPERANÇA – 13h às 17h – Sítio: Carrasco; GUARABIRA – 7h30 às 12h – 
Sítio: Mumbuca; REMÍGIO – 7h às 12h – Ruas: Cônego Rui Vieira, do Campo, Idelfonso Jardelino, 
José F de Medeiros, Lindolfo Azevedo Dante, Luiz Bronzeado, Manoel Bento Cavalcante, Manoel 
Serafim Filho, Pedro Pereira da Silva; MONTEIRO – 6h30 às 11h30 – Rua: Pocinhos, Sítios: Bo-
queirão, Catolé, Espírito Santo, Jabitaca, Limitao de Baixo, Limitao de Cima, Marinheiro, Melancia, 
Minas, Picos, Pocinhos, Queimadas, Samambaia, Serra Branca, Serra Branca Iv, Tambor, Tamburi; 
NATUBA – 1h30 às 12h – Rua: Santa Maria, Sítios: Brejinho, Cacimba Cercada, Gito, Santa Maria, 
Vassoura – 13h às 15h – Sítios: Covão, Juca.

SEXTA-FEIRA, 04/01/2012 – AREIAL – 13h às 16h30 – Sítios: Mucuim, Serrote Branco; AROEI-
RAS – 8h às 12h – Sítio: 4 Cantos; BELÉM – 7h30 às 12h – Sítios: Angelim, Gameleira, Gameleira 
de Saviana, Grotão, Lagoa de Serra, Manipeba, Matulao, Nossa Senhora de Fátima; ESPERANÇA 
– 7h30 às 10h30 – Distrito: Massabiele, Sítios: Beneficio, Furnas, Junco, Lagedao, Lagoa do Sapo, 
Massabielle, Pau Ferro; ITATUBA – 9h às 12h – Sítio: Água Fria; MOGEIRO – 12h às 16h – Ruas: 
João Hibernon, Joaquim Ferreira Barbosa Santos, José Feipe de Souza, Monsenhor Severino 
Cavalcanti, Nova, Severino da Silva Lira.

SÁBADO, 05/01/2012 – ALAGOA GRANDE – 7h30 às 12h – Sítios: João Pereira, Malhada do 
Toco, Pedra de Santo Antonio, Riachao do Progresso; DUAS ESTRADAS – 15h às 17h30 – Sítio: 
Pau Amarelo

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

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

DOMINGO, 30/12/2012 – ITAPORANGA – 7h30 às 13h – Avenidas: Doutor Manoel Medeiros 
Maia, Getulio Vargas, Irineu Rodrigues da Silva, Monteiro da Franca, Fazenda: Caravela, Ruas: Al-
cebíades Alves de Carvalho, Antonio Teixeira de Araújo, Antonio Virgulino Leite, Argemiro Figueiredo, 
Arniz Bezerra da Silva, Boa Vista, Brunet Ramalho, Bruno Rodrigues Pita, Bunet Ramalho, Crizanto 
Pereira, Doutor Euclides Alves de Carvalho, Edilma Leite Cavalcante Olinto, Elvidio Figueiredo, 
Emilia Leite, Felinto Evangelista Primo, Francisco Sales Lacerda, Hilza Ribeiro, Horacio Gomes, 
João Belo de Souza, João Caetano da Silva, João Crizanto, João Firmino Gomes, João Siluino da 
Fonseca, Joaquim Veriato de Sousa, José Marinho Firmino, José Nunes Viana, José Olinto Filho, 
Major Serafim, Manoel Barreiros de Lemos, Manoel de Sousa Barbosa, Manoel Franco da Costa, 
Manoel Moreira Dantas, Manoel Pereira Cainã, Manoel Valdevino da Silva, Marcelino Diniz, Marquez 
do Herval, Osvaldo Cruz, Pedro Barreiro Lemos, Pedro Benjamim, Praxedes Pitanga, Praxedes 
Pitanga, Presidente Getulio Vargas, Professor Alencar, Raquel Batista Dias, Sebastião Pedrosa, 
Sebastião Rodrigues de Oliveira, Severino Diniz, Severino Neves, Solidonio Leite de Oliveira, 
Sítios: Boa Vista, Cajazeira, Cantinho, João Pinto, Várzea do Saco, Xique Xique; PATOS – 8h às 
11h – Ruas: Deputado Janduy Carneiro, João Felipe Ramalho, Natalia de Figueiredo, Paulo Leite, 
Ranieri Mazili, Severino Dutra.

QUARTA-FEIRA, 02/01/2012 – SÃO BENTO – 15h às 15h30 – Sítios: Genipapo, Genipapo 
dos Lúcios.

QUINTA-FEIRA, 03/01/2012 – AREIA DE BARAÚNAS – 9h às 13h – Sítio: Cinzas; COREMAS – 
12h às 17h – Sítio: Curral Velho; IBIARA – 12h às 17h – Localidade: Ibiarinha, Ruas: Ana de Luna 
Ramalho, Antonio Ramalho, Estolano de Luna Ramalho, João Antonio dos Santos, João Ciriaco, João 
Ramalho de Sousa, Santa Maria, Sítio: Santa Maria; ITAPORANGA – 7h30 às 12h – Fazenda:Vaca 
Morta, Sítios: Genipapo, Vaca Morta, Vitória; PATOS – 14h30 às 17h30 – Ruas: Albertino Mamede 
da Costa, Antonio Caboclo, do Prado, Elias Asfora, Felizardo Leite, Joaquim Crioulo, José Elpidio 
de Almeida, José Palmeira da Nóbrega, Lourival Palmeira Araújo, Maria de Sousa Barreto, Marluce 
Nunes, Nabor Barbosa Carvalho, Paulo César Oliveira, Padre Cícero, Peregrino de Araújo, Roque 
de Sá Magalhães, Sítio: Prado; PAULISTA – 8h às 10h – Sítio: Riacho Fundo; POÇO DANTAS – 
7h30 às 13h – Distrito: Barra de Piabas, Ruas: Bianor Pires, do Centro, São João Bosco, Sítios: 
Anjico Torto, Baixo, Baixo dos Lourenço, Boa Vista, Bolandeira, Cage, Felipe, Fundões, Garrancho, 
Lages, Lagoa do Casario, Lajes, Minhuns, Miranda, Queimadas, Recanto, São João Bosco, Santa 
Rita, Vituriano; SANTA TERESINHA – 7h às 11h30 – Fazenda: Nova, Ruas: Epitácio Rodrigues 
Costa, Francisco Corsino, Frei Damião, Geraldo Luiz Camboim, João Alves, João dos Santos, João 
Praxedes, José Birro, José Estevão Carneiro, José Nunes, José Rufino, José Simão Andrade, José 
Simões, Miguel Gonçalves, Pedro dos Santos, Presidente Epitácio Pessoa, Vicente Pedra, Zezinho 
Pintor, Sítios: Cabaças, Santa Terezinha; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h30 às 11h – Sítios: Ju-
rema, Varjota; SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 8h às 12h – Ruas: Abel Ferreira, Boa Vista, Boa Vista 
II, Capitão Mamedes, Capitão Manoel Lopes, do Campo, do Comercio, do Grupo, José Ferreira 
da Luz, José Siqueira Lopes, Manoel Jorge, Prefeito Luis de Matuto, São Jose, Sítios: Boa Vista, 
Formiga; VÁRZEA – 7h30 às 13h – Sítio: Trapia – 8h às 12h – Sítio: Pitombeira; VIANA – 8h30 às 
13h – Sítios: Aguiar, Cruzeiro, Grota Funda, Mateus.

SEXTA-FEIRA, 04/01/2012 – BONITO DE SANTA FÉ – 8h às 12h – Avenida: Áurea Dias de 
Almeida, Ruas: Antonio Amorim Zinet, Antonio Pedro das Neves, João Cambota, João Pedro 
das Neves, Joaquim Dias Nascimento, José Arruda de Sousa, José Tomaz, Presidente Epitácio 
Pessoa, Querubina Pereira, Thomaz Romeu; BREJO CRUZ – 7h30 às 13h – Fazenda: Cachoeira, 
Sítios: Boa Vista, Boa Vista dos Alves, Bom Jardim, Bom Jesus, Cachoeira, Moreira, Passagem de 
Pedra, Várzea dos Poudos; CACIMBA DE AREIA – 7h30 às 13h – Sítios: Boa Vista, Cacimba de 
Boi, Carnaúba, Carnaúba dos Borges, Carnaúba dos Ferreiras, Carnaúba dos Trajanos, Liberdade, 
Riacho do Câimbra; EMAS/PIANCÓ – 8h às 12h – Fazendas: Genipapo II, Passagem, Tigres, 
Sítios: Cãibras, Caiçara, Caiçara II, Caiçara III, Caiçara Pereiros, Tigres; IMACULADA – 7h30 às 
13h – Sítios: Glória, Riacho da Cobra, Santo Agostinho, Santo Antônio; ITAPORANGA – 9h às 
13h – Comunidade: Lagoa do Mato, Sítio: Lagoa do Mato; LOCALIDADE: MIMOSO – 8h30 às 12h 
– Sítios: André, André de Baixo, André de Cima; SOUSA – 7h30 às 13h – Sítio: Massapé; VISTA 
SERRANA – 13h às 17h – Ruas: Abílio Garcia de Araújo, Eliseu José de Sousa, Fidelino Gomes 
de Farias, João Francisco Filho, José A da Silva, José Aquilino de Farias, Manoel Medeiros Araújo, 
Manoel Monteiro, Maria Gil de Medeiros, Sítios: Boqueirão, Mendes.

SÁBADO, 05/01/2012 – AGUIAR – 8h às 9h30 – Sítios: Riacho Verde, Riacho Verde II – 11h às 
12h30 – Sítios: Mandur, Riacho Verde; CAJAZEIRAS – 8h às 13h – Sítio: Sacos; PATOS – 9h às 
12h – Avenida: Benjamim Constante, Ruas: Alaíde Medeiros, Antonio Barreto, Elpidio Portela, José 
Sátiro Quinho, Manoel de Matos, Manoel Mota, Solon de Medeiros; PIANCÓ – 8h às 12h – Sítios: 
Passagem de Pedra, Riacho do Meio; SANTA CRUZ – 8h às 13h – Avenida: José Vital de Oliveira, 
Ruas: Andrelino Vieira Silva, Antonio Vicente Oliveira, Cazuza Vital, Francisco Vicente, João Andriola, 
João Antonio, João Vital de Oliveira, Joaquim Vital Oliveira, Laurindo Lopes, Manoel Lopes, Manoel 
Vicente, Padre João Andriola, Pedro Vieira da Silveira, Porfírio Braga Cartaxo, Professor João An-
tunes, Professor Polidorio Seixas, Tito José da Silva, Sítios: Santa Cruz, Taboleiro do Meio, Várzea 
do Canto; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 6h30 às 12h – Sítios: Almao, Ameixa, Armao, Bananeiras, 
Morro, Morro do Manoel, Morro dos Marinho, Pe de Serra, Santa Luzia; SÃO MAMEDE – 15h30 às 
17h30 – Ruas: Antonio Bento Morais, Antonio Galdino de Medeiros, Francisco Medeiros Lucena, 
João Agripino Filho, Sítio: Monte; SERRA GRANDE – 8h às 10h – Sítios: Cafundó, Lages.

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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N482/2012
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:

Registro de preços para aquisição de ração animal, destinado a Empresa Paraibana de Abas-
tecimento e serviços Agrícolas – EMPASA, 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 - 12-02321-6
João pessoa, 26 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 N483/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/01/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo, destinados a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba – EMEPA/PB, 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 - 12-02341-4
João pessoa, 26 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 N490/2012
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 23/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material descartável, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência - FUNAD, 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 - 12-02330-6
João pessoa, 26 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 N460/2012
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 21/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de polpa de frutas, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho – HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02331-5
João pessoa, 26 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 N461/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de ônibus, destinado a Policia Militar 
do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-02328-3
João pessoa, 26 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 N475/2012
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 subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 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 22/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente – balcão de atendimento DIAT, destinado a Superintendência 
de Administração do meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 12-02327-5
João pessoa, 26 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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO TINTO 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 DIAS 

FAZ SABER aos que o presente Edital tiverem conhecimento e mais 
precisamente aos eventuais posseiros, detentores ou de alguma forma 
interessados, que perante este Juízo se processam os termos da Ação de 
ARRECADAÇÃO - Proc. 058.2012.001.088-7, movida pelo Estado da Paraíba, 
sobre uma área do extinto aldeamento indígena Potiguara, onde se localiza o 
antigo Centro Social Sagrado Coração de Jesus, situado na Rua Oswaldo 
Trigueiro, s/n° na Prainha, Cidade de Baia da Traição, com 12.600,32 m2, 
limitando-se com o Posto de Saúde Estadual e um Restaurante, pelo lado 
esquerdo; a direita com a residência n° 385, da Sra. Anália Maria da Conceição 
e com a Rua que dá acesso à praia da Baia da Traição, e querendo, os eventuais 
posseiros, detentores ou de alguma forma interessado ofereçam defesa. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou lavrar este, que será afixado no lugar público 
de costume. Rio Tinto, 03 de setembro de 2012. Eu,.Reinaldo Bustorff Feodrippe 
Quintão, Analista Judiciário, o digitei. * 

 
*> 

Adeilson Nunes de Melo 
Juiz de Direito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DO CONVITE Nº 012/2012/FMS
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, de forma parcelada, para atender as necessidades da 

Secretária Municipal de Saúde de Monteiro.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro 
CONTRATADO: FERREIRA NETO MERCADINHO LTDA 
OBJETO: ACRESCER, o valor de R$ 14.375,95 (Quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos), ficando o referido contrato com o valor global de R$ 71.879,75 (Setenta e um mil oitocentos e setenta e 
nove reais e setenta e cinco centavos), como valor total do contrato.

BASE LEGAL: Cláusula Terceira tem como fundamento o art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. Dircío da Silva / Ferreira Neto Mercadinho Ltda. 
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012.

Monteiro, 05 de Novembro de 2012.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2012. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MONTEIRO e a empresa LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de Material de 
uso laboratorial – (Insumos), de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 
17.754,59 (Dezessete mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), ficando o referido 
contrato com o Valor Total de R$ 94.948,49 (Noventa e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta 
e nove centavos). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, Que em virtude dos acréscimos as partes contratantes 
fazem este Termo Aditivo, com base na Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da 
Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora do FMS - Monteiro 
– PB, 10 de Dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2012. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MONTEIRO e a empresa LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de Material de 
Limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO DO ADITIVO: 
Constitui objeto do presente termo aditivo: Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 19.296,00 (Dezenove mil 
duzentos e noventa e seis reais). FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, Que em virtude dos acréscimos as partes 
contratantes fazem este Termo Aditivo, com base na Cláusula Quarta do Contrato Inicial e em conformidade com o 
Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora do 
FMS - Monteiro – PB, 10 de Outubro de 2012.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2012

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2012, que tem por objeto a Contratação de Serviços de 

Assessoria e Consultoria Jurídica, em favor de: Carlos André Saraiva Bezerra, no Valor Global R$: 16.100,00 (Dezesseis 
mil e cem reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Setorial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica 
do Município. Monteiro – PB, 25 de Maio de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Gestora do FME.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2012
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique. Contratado: Carlos 

André Guerra Saraiva Bezerra. CPF: 000.828.434-22. Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Jurídica, no valor global de R$ 16.100,00 (Dezesseis mil e cem reais). Vigência: 07 (sete) meses. Data da Assinatura: 
25/05/2012. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações pos-
teriores. Dotação Orçamentária: 11.000 – 11.001 – 12.361.4009.3012.2031 – 33.90.35 – 33.90.36. Monteiro – PB, 25 
de Maio de 2012. Ednacé Alves Silvestre Henrique - Gestora do FME.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA
RESULTADO LICITAÇÃO  – CONVITE Nº 00004\2012.

A Câmara Municipal de Paulista torna público o resultado da licitação pela modalidade convite nº 004/2012 realizada 
em 20/12/2012, tendo como  objeto aquisição de veículo automotor fiat uno mille way, 2p, cor branca, alc/gasolina, 
2012/2013 e classificada vencedora a proposta de menor preço ofertada pela empresa COPAUTO - COMERCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001 – 99 (Patos-PB) , sendo classificada em 2º lugar a 
proposta da empresa Autobraz Comércio de Veículos Ltda ( Caicó – RN) e como 3º classificado a proposta ofertada 
por COVEPEL – Comércio de Veículos e peças Ltda( Patos – PB).

Câmara Municipal de Paulista – PB, 20  de Dezembro   de 2012.
MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA FERNANDES.                                                                                                                                       

   Presidente da Comissão.

ATLANTICA INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.386.765/0001-50, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 5013/2012 em João Pessoa, 
21 de dezembro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Construção Residencial – Habitação Multifamiliar, 
dotada – esgoto sanitário, fossa séptica e valas de infiltração. Na(o) – Loteamento Jardim Camboinha – QD. 26 LT. 15 
A – Camboinha Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-007774/TEC/LI-1248.

VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.315.853/0001-97, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Distribuidora de 
Chocolates bombons, chicletes e bolachas – AC: 1.100,0m² - CONDE – PB. Processo: 2012-009019/TEC/LP-1371.

WDA ILHA DORNEU CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 17.151.466/0001-90, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar com 12 Unidades Habitacionais AC-643,10m² - JACUMÃ – PB. Processo: 2012-008963/TEC/LP-1367.

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO – CNPJ/CPF Nº 09.112.236/0001-94, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4938/2012 em João Pessoa, 19 de 
dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Hospital – Assistência Médica Hospitalar em Oncologia. Na(o)  
Avenida Capitão José Pessoa – Nº 1140 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008442/TEC/LO-4245.

CONSTRUTORA ABC LTDA - CNPJ/CPF Nº 06.293.809/0001-35, torna público que a SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 5035/2012 em João Pessoa, 26 de dezembro de 
2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação de uso misto: comercial e residencial. Na(o)   - Rua Josita 
Almeida, ST. 07, QD. 082, LOT. 0294 - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008021/TEC/LP-1283.

ATLANTICA PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF - 02.481.371/000168 Torna publico que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração e Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 5014/2012 em João Pessoa, 21 de dezembro de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTO EM CONCRETO, 
COM DRENAGEM PLUVIAL, DIRECIONADA PARA A CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TANQUES. Na(o) - ROD. BR 101, KM 78 S/N Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2012-008635/TEC/LA-0261. 

ATLANTICA PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF - 02.481.371/000168 Torna publico que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração e Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº5033/2012 em João Pessoa, 21 de dezembro 
de 2012 - Prazo: 360 dias. Para a atividade de: TRANSPORTES DE CARGAS PERIGOSAS (GASOLINA, ALCOOL E 
DIESEL), VEÍCULO PLACA MPZ-7003 Na(o) - ROD. BR 101, KM 78 S/N Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 
2012-008556/TEC/AA-1874.

ATLANTICA PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF - 02.481.371/000168 Torna publico que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração e Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 5027/2012 em João Pessoa, 21 de dezembro de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) e 
mercadorias em loja de conveniência Na(o) - ROD. BR 101, KM 78 S/N Município: SANTA RITA - UF: PB. Processo: 
2011-003915/TEC/LO-1286.

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 4974/2012 em João Pessoa, 20 de Dezembro de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Pavi-
mentação em paralelepípedo do acesso a Praia de Coqueirinho, no trecho compreendido entre a PB-008 e a Praia de 
Coqueirinho, com extensão de 2,0 km. Na(o) ACESSO A PRAIA DE COQUEIRINHO TRECHO: ENTRONCAMENTO 
PB 008 A PRAIA DE COQUEIRINHO Município: – UF: PB. Processo: 2012-006521/TEC/LP-1122. 

SONALE KLESLER DE OLIVEIRA SOUZA – CNPJ/CPF Nº 11.293.878/0001-89 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, solicitou a renovação de Licença de Operação com 
mudança de RAZÃO SOCIAL E CNPJ – para atividades de: TECELAGEM DE FIO DE ALGODÃO. Na (o) SÍTIO SITIO 
MALAHDA GRANDE- ZONA RURAL Município: ITAPORANGA/PB – UF:PB. Processo: 2012-009027/TEC/LO-4433

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – CNPJ/CPF Nº 09.001.744/0001-03, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4993/2012 em João 
Pessoa, 20 de dezembro de 2012 – Prazo: 282 dias. Para a atividade de: Aterro Sanitário. Na(o) – Sítio Açudinho, 
limitado as terras de João Flopeu Coutinho Município: PUXINANA – UF: PB. Processo: 2010-006504/TEC/LO-2303.



Protocolo...: 2012 - 066312
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.011,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065179
Responsavel.: MERCADINHO PIONEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070100599/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067012
Responsavel.: MERCADINHO PIONEIRO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 070100599/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067006
Responsavel.: MARTA VANDERLEIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032239614-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066215
Responsavel.: PERNANBUCO COMERCIO DE PNEUSM
CPF/CNPJ....: 007637768/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            296,29
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067016
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.156,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066562
Responsavel.: SERGIO RICARDO PACHECO VILAR 
DE ARA
CPF/CNPJ....: 075692954-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066600
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,  27/12/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 003089111/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067009
Responsavel.: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 003089111/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067004
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066666
Responsavel.: EDUARDO PEDROSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013174309/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066584
Responsavel.: EDIVANIO JUVINO
CPF/CNPJ....: 806256494-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,50
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066161
Responsavel.: JOSE PASCOAL
CPF/CNPJ....: 041212622/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067005
Responsavel.: JOSE PASCOAL
CPF/CNPJ....: 041212622/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067010
Responsavel.: KLEYTON FERREIRA DA COSTA - ME
CPF/CNPJ....: 015509492/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 27 de dezembro de 2012Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 03.2012.
REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2011.
OBJETO: Construção de uma Unidade Escolar com seis de aula, Convênio de nº 032/2011/PACTO 

EDUCAÇÃO/PB, no Município de Pilõezinhos.
TERMO DE CONTRATO: 025/2012, de 31.01.2012.
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – GERALDO MENDES DA SILVA 

JÚNIOR – Prefeito. SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
10.975.267/0001-58 - FLÁVIA NIELLY OLEGÁRIO BARRETO – Sócia Administradora.

OBJETO DESTE TERMO: Acréscimos de R$ 49.879,76 – (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta 
e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos), representados neste termo pelo percentual de 12,55%, 
ao valor de origem de R$ 397.487,94 – (Trezentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e 
Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos) conforme Termo de Contrato de nº 025/2012, datado de 
31.01.2012, firmado entre as partes, oriundo da Tomada de Preços 04/2011.  

JUSTIFICATIVA: Adequação ao Projeto Básico inicial.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores - Art. 65, Par. 1º.
DATA TERMO ADITIVO: 10.12.2012. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

GERALDO MENDES DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 02.2012.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2012.
OBJETO: Construção de uma unidade Escolar de Educação Infantil, neste município.
TERMO DE CONTRATO: 121/2012.
DATA DO CONTRATO: 29.06.2012.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – JOSÉ ALBERTO DIAS 

FREIRE – Prefeito.
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME – CNPJ: 

11.622.715/0001-00 - CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO – Sócio Administrador.
OBJETO DESTE TERMO: Acréscimos de R$ 88.008,21 (Oitenta e Oito Mil, Oito Reais e Vinte e 

Um Centavos), representados neste termo pelo percentual de 10,253%, ao valor de origem de R$ 
858.307,72 – (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos) 
conforme Termo de Contrato de nº 121/2012, datado de 29.06.2012, firmado entre as partes, oriundo 
da Tomada de Preços 01/2012.  Valor total para execução do objeto: R$ 946.315,93 (Novecentos e 
Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Quinze Reais e Noventa e Três Centavos), tudo em conformidade 
ao que preceitua o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

JUSTIFICATIVA: Adequação ao Projeto inicial com execução de serviços adicionais.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO 02.2012: 20.12.2012. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 013/2012/FMS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 013/2012, assinada pelo Fundo Municipal de Saúde de Monteiro 
e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: SIZENANDO BELMIRO NETO, inscrita no CNPJ 
N. º 14.100.623/0001-40, que tem por objeto a Aquisição de Lanches e Refeições, no valor global de 
R$ 27.037,40 (Vinte e sete mil trinta e sete reais e quarenta centavos), fundamentada no Art. 8º do 
Decreto Federal nº 3.931/2001 e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da 
lei. Monteiro - PB, 26 de Outubro de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATOS – DISPENSA No 002/2012
OBJETO: Contratação de Carro Pipa, com capacidade de 7 (sete) m³ de água, com o mínimo 

de 02 viagens por dia, num percurso de 30 (trinta) Km (ida), num total de 52 viagens, por mês, 
transportando e distribuindo nas seguintes localidades: LAGOA DE BARRO; QUEIMADAS; OLHO 
D’ÁGUA DO CUNHA; CHÃ DA PIA; LAGOA DO JOGO E SÃO BENTO; MUQUÉM; MAZAGÃO; 
SANTANA; LADEIRA VERMELHA; TANQUE COMPRIDO; CASA DE PEDRA E MANGABINHA – 
ZONA RURAL – AREIA/PB, por um período de 03 (três) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº. 002/2012 – Lei 8.666/93. PARTES DISTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº. 
00084/2012 - 11.12.12 – AVANI DA CUNHA SOARES - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e CT Nº. 
00085/2012 - 11.12.12 – ALUIZIO URSULINO DOS SANTOS - R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADESÃO No 002-2012/FMAS, A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 021/2011/FME
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 021/2011, assinada pelo Fundo Municipal de Educação de Monteiro 
e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: LECY VÂNIA LEAL MARTINS - ME, inscrita no 
CNPJ N. º 04.450.509/0001-97, que tem por objeto a Aquisição de Gás de Cozinha, de forma 
parcelada, no valor global de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), fundamentada no Art. 8º do De-
creto Federal nº 3.931/2001 e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da 
lei. Monteiro - PB, 14 de Junho de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2012/FME

EXTRATO DO CONTRATO
Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 006/2012, cujo OBJETO: Aqui-

sição de Frutas e Verduras, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do Decreto 
Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório no 015/2012, Adesão no 003/2012. DOTAÇÃO: 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.2086 – 33.90.30.00 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.22084 
–  33.90.30.00 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.22087 – 33.90.30.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22088 – 33.90.30.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22089 – 33.90.30.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22090 – 33.90.30.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22098 – 33.90.30.00. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: IRINEU BEZERRA DE 
LIMA, CNPJ: 09.476.941/0001-70 - CT Nº. 015/2012 – 25/09/2012 – Valor: R$ 17.482,50 (Dezessete 
mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos). Monteiro - PB, 25 de Setembro de 2012. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

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

possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços está 
permanentemente 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 Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 
08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 26 de dezembro de 2012

LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA No 001/12
OBJETO: Execução dos serviços de construção de duas unidades de educação infantil, neste 

Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Seta Construções Ltda. - R$.2.960.807,37; 2º - Consbrasil 
Construtora Brasil Ltda. - R$.2.972.695,70; 3º - Construtora Terra Brasil Ltda. - R$.3.001.010,92; 
e 4º - Ibiúna Empreendimentos e Construções Ltda. - R$.3.089.000,00. EMPRESAS DESCLAS-
SIFICADAS: Construtora e Serviços de Limpeza CRC Ltda. - ME; Construtora Ferreira Ltda. - ME; 
Construtora Reunidas Ltda. - EPP; MCG Construções Ltda. - EPP; e Soconstroi Construções e 
Comércio Ltda. - EPP. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro 
- Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 26 de dezembro de 2012.

MARIA RENILDA SANTOS DE ARAÚJO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

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

quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
está permanentemente 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 Manoel Benevonuto do Brado, 257 - Centro - Marcação - PB, 
no horário das 08:00 às 13:00 dos dias úteis.

Marcação - PB, 26 de dezembro de 2012

ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO
Prefeito

LEILÃO PÚBLICO No 001/2012  

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO a presente licitação de acordo com o parecer e relatório da Comissão Permanente 

de Licitação, contido na ata da seção de Julgamento, no relatório e parecer final do setor Jurídico, 
e ADJUDICO o seu objeto em favor de:

1 – FABIO MONTEIRO BELARMINO – Lote 01
VALOR: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Remigio(PB), 22 de Novembro de 2012.
Cumpra-se e Publique-se

NELSON ALVES DOS SANTOS
Presidente 

LEILÃO PÚBLICO No 002/2012  

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO a presente licitação de acordo com o parecer e relatório da Comissão Permanente 

de Licitação, contido na ata da seção de Julgamento, no relatório e parecer final do setor Jurídico, 
e ADJUDICO o seu objeto em favor de:

1 – ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO – Lote 01
VALOR: R$ 4.050,00 (Quatro Mil e Cinquenta Reais)
Remigio(PB), 28 de Dezembro de 2012.
Cumpra-se e Publique-se

NELSON ALVES DOS SANTOS
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 006/2012/FME
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 006/2012, assinada pelo Fundo Municipal de Educação de Monteiro 
e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: IRINEU BEZERRA DE LIMA, inscrita no CNPJ N. 
º 09.476.941/0001-70, que tem por objeto a Aquisição de Frutas e Verduras, de forma parcelada, 
no valor global de R$ 17.482,50 (Dezessete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta 
centavos), fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 e em conseqüência, fica 
convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Monteiro - PB, 25 de Setembro de 2012. EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro

PROCESSO DE ADESÃO N. 002/2012 AO SRP 021/2011-FME
EXTRATO DO CONTRATO
Extrato de Contrato de processo de adesão n. 002/2012/FMAS ao SRP 021/2011-FME, cujo 

OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do 
Decreto Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nº. 010/2012, Adesão nº 003/2012/FMAS. 
DOTAÇÃO: 14.000.14.001.08.243.4018.3023.2096 – 33.90.30.00 / 14.000.14.001.08.243.4018.
3023.2098 – 33.90.30.00. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: LECY VÂNIA LEAL MARTINS - ME – 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.450.509/0001-97 - CT Nº. 010/2012 – 14/06/2012 – Valor: 21.000,00 
(Vinte e um mil reais. Monteiro - PB, 14 de Junho de 2012. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRI-
QUE - Gestora do FMAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro
ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS No 013/2012/FMS

EXTRATO DO CONTRATO
Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 013/2012, cujo OBJETO: 

Aquisição de Lanches e refeições, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 
3.931/2001 – Processo Licitatório no 016/2012, Adesão no 004/2012. DOTAÇÃO: 14.000.14.001.08.24
3.4017.3022.2086 – 33.90.39.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22084 – 33.90.39.00 /
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22087 – 33.90.39.00 /
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22088 – 33.90.39.00 /
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22089 – 33.90.39.00 /
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22090 – 33.90.39.00 / 
14.000.14.001.08.243.4017.3022.22098 – 33.90.39.00. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: SIZENANDO BELMI-
RO NETO, CNPJ: 14.100.623/0001-40 - CT Nº. 016/2012 – 26/10/2012 – Valor: R$ 27.037,40 (Vinte e 
sete mil trinta e sete reais e quarenta centavos). Monteiro - PB, 26 de Outubro de 2012. EDNACÉ ALVES 
SILVESTRE HENRIQUE - Gestora do FMAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01.2012.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2012.
OBJETO: Construção de uma unidade Escolar de Educação Infantil, neste município.
TERMO DE CONTRATO: 121/2012.
DATA DO CONTRATO: 29.06.2012.
PRAZO DO CONTRATO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO – JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE 

– Prefeito.
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME – CNPJ: 11.622.715/0001-

00 - CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO – Sócio Administrador.
OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias, contados do término da 

vigência do Contrato Inicial.
JUSTIFICATIVA: Diversas paralisações ocasionadas em função do período chuvoso
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO 01.2012: 19.12.2012. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
A Prefeitura Municipal de Patos, Estado da Paraíba, através da Secretaria Municipal de Admi-

nistração, com base no que dispõe o art. 87 da Lei Orgânica do Município c/c o art. 50, VII da Lei 
Municipal nº 3.809/2009 e suas alterações, resolve CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Concurso Público nº. 001/2011, e que apresentaram documentação no prazo deter-
minado, para, no dia 28 de dezembro de 2012, às 09:00 hs. Comparecerem a sede da Secretaria 
Municipal de Administração, localizada no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins,, Patos 
– PB, CEP:58.700.000, para o recebimento da portaria e imediata assinatura do termo de posse.

 
Secretária  Municipal de Administração 
  
TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY TECNICO ADMINISTRATIVO 
CAMILA MARIA DE SOUZA SILVA  TECNICO ADMINISTRATIVO 
MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA FONSECA AUXILIAR DE SERVIÇO 
AMARILDO OLIVEIRA TORRES  AUXILIAR DE SERVIÇO 

Secretária  Municipal de Educação  

KAIO CESAR ARAÚJO DA NÓBREGA PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
MARIZA IZABEL OLIVEIRA MEDEIROS PROFESSORA PRÉ ESCOLA 

   
JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 32o a 35o

 O Prefeito do Município de Patos – PB, Estado da Paraíba, Senhor Nabor Wanderley da Nóbrega 
Filho, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado 
no Concurso Público no 002/2010, e que apresentou documentação no prazo determinado, para, no 
dia 28 de dezembro de 2012, às 09:00 h . à comparecerem, a sede da Secretaria de Administração 
no Centro Administrativo Dr. Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega s/n Bairro Belo Horizonte, Patos 
PB. CEP:58.700.000, para recebimento da portaria e imediata posse:

  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
POSIÇÃO  NOME 
07  ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA 
15  MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO 
08   AILDO DA SILVA PINHEIRO 
22  JACIARA PEREIRA MOURA 
10  TATIANA RIBEIRO COSTA 
16   GILCLESSIA CONCEIÇÃO DA SILVA 
 
CARGO: ENFERMEIRO CLASSE I - ESF
POSIÇÃO  NOME 
43  VILMA KARLA ALVES FÉLIX 
 
CARGO: ENFERMEIRO CLASSE II - PLANTONISTA
POSIÇÃO  NOME 
25   ROMILDO DEODATO JUNIOR 
23  GISISLANE LEANDRO DA SILVA 
   
CARGO: ENFERMEIRO CLASSE III - ADMINISTRATIVO
POSIÇÃO  NOME 
12  STEPHANY ALBUQUERQUE MARCELINO 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA
POSIÇÃO  NOME 
09  ANA CRISTINA MARIA CHAVES 
24  TATYANE CAVALCANTE C. DE SOUSA 
13  VIVIAN SCHENEIDER DE ARAÚJO RAMOS 
 
CARGO: FONOALDIOLOGA
POSIÇÃO  NOME 
05  CECILIA CAVALCANTE BERNARDO 
   
CARGO: RECEPCIONISTA
POSIÇÃO  NOME 
57  EDNA MARIA MEDEIROS DE SOUSA 
 
CARGO: NUTRICIONISTA
POSIÇÃO  NOME 
02  ELAINE SILVA DA PENHA 
   

SECRETARIA DE SERVOÇO PÚBLICO

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA
POSIÇÃO  NOME 
08  HERLY FRAGOSO DA SILVA 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS
POSIÇÃO  NOME 
09  CAIQUE CIRANO DE PAULA 
   

 JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00018/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras. - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Janeiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis e 
derivados do petróleo para atender a frota municipal e locada para o exercício de 2013.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0032007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3367 1129.
Bananeiras - PB, 26 de Dezembro de 2012

GILBERTO DE SOUZA VERAS
Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 00019/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Janeiro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças automotivas 
para atender a frota municipal durante o exercício 2013.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0032007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3367 1129.
Bananeiras - PB, 26 de Dezembro de 2012

GILBERTO DE SOUZA VERAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

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

quantos possam interessar, que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
está permanentemente 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. Liberdade, 1973 - Bairro São Bento - Bayeux-PB, no horário 
das 12:00 às 18:00 dos dias úteis.

Bayeux - PB, 26 de dezembro de 2012

JOSIVAL JÚNIOR DE SOUZA
Prefeito

INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S.A
CNPJ/MF N° 11.803.338/0001-06 - NIRE JUCEP 25 3 000099609  - Companhia Aberta 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores Acionistas da Interblock Artefatos de Cimento S.A. a se reunirem 

em Assembléia Geral Extraordinária, às 9 horas, do dia 31 de dezembro de 2012, na sede sita a 
Rodovia BR 101, KM 101, Zona Rural, na cidade de Alhandra, Estado da Paraíba, para deliberarem 
as seguintes propostas: 1) Mudança de Estatuto Social; 2) Outros interesses a sociedade;

Informações Gerais:  Os documentos a serem analisados na Assembléia encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sede da Interblock.  Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer 
à Assembléia portando documento de identidade e comprovante de depósito das ações emitido 
pela instituição depositária, contendo a respectiva participação acionária.  Os Acionistas podem ser 
representados na Assembléia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que 
o procurador esteja com documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a vali-
dade da procuração (para documentos produzidos no exterior, a respectiva tradução consularizada e 
juramentada):  a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica 
representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma 
reconhecida em cartório;  b) Pessoas Físicas: a correspondente procuração, com firma reconhecida 
em cartório.  De modo a facilitar os trabalhos na Assembléia, a Companhia sugere que os Acionistas 
representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documen-
tos acima elencados por correio ou portador para:  Interblock Artefatos de Cimento S.A. Rodovia BR 
101, KM 101, Zona Rural,  Alhandra-PB - CEP 58.320-000. Alhandra (PB), 21 de dezembro de 2012. 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RENATO DIAS DOS SANTOS ROCHA - Presidente

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

DOMINGO, 30/12/2012 – ITAPOROROCA – 8h30 às 13h – Fazendas: Camaratuba, Horji G 
Camaratuba, Jurema, Rua: Novo Horizonte, Sítios: Bordão, Camaratuba, Granjeiro, Junco, Jurema, 
Uruba; JOÃO PESSOA – 7h30 às 12h – Tambiá – Avenidas: Desembargador Boto de Menezes, 
dos Bandeirantes, Monsenhor Walfredo Leal, Parque: Arruda Câmara, Ruas: Deputado Barreto 
Sobrinho, Desembargador Boto de Menezes, Desembargador Renato Lima, Doutor Milciades Leal, 
Escola Geraldo Carvalho, Fernando Delgado, Flavio Maroja Filho, João de Brito Lima, Libero Badaró, 
Professora Antonia Rangel de Farias, Raul Henriques de Sá, Vicente Jardim; SANTA RITA – 14h às 
17h – Ruas: Antonio Teixeira, David Nasser, Eduardo Martins, Eurípedes Tavares, Geraldo Pinto, 
Jaciara de Almeida Lima, Jornal da Paraíba, Padre Geraldo Pinto, Prefeito Antonio Teixeira, Silvino 
José da Silva, Vladmir Alves, Sítio: Sanharaus.

QUARTA-FEIRA, 02/01/2012 – JOÃO PESSOA – 5h às 8h – Tambaú – Avenidas: Almirante 
Tamandaré, João Mauricio, Ruas: Carlos Alverga, Eliseu Candido Viana, Josias Lopes Braga – 6h 
às 11h – Mangabeira – Ruas: Amaury Marcelino Pereira, Capitão Carlos Sobreira, Clodoaldo Bar-
bosa Santana, Desportista Genival Leite, Everaldo Goncalves do Nascimento, Francisco Pereira de 
Souza, João Carolino de Oliveira, José Tadeu Cabral, Josina Lessa Feitosa – 8h às 12h – Valentina 
– Rua: Santa Maria – 9h às 14h – Funcionários II – Ruas: Agricultor Francisco Antonio Ladislau 
Silva, Antonio Correia da Costa, Estudante Fabio José de Souza Santos, Estudante Maria Izanilda 
Machado de Araujo, Noêmia de Oliveira Costa, Professora Maria Helena Silva Rocha, Severino 
Bento de Morais, Universitário Edvaldo Silveira Andra – 13h às 17h – Mangabeira – Rua: Severino 
Mascena Dias; MARCAÇÃO – 7h30 às 12h – Aldeias: Brejinho, Carneira, do Bento, Estiva Velha, 
Grupiuna de Cima, Grupiuna do Meio, Grupiuna II, Jacaré de Cezar, Regina, Silva da Estrada, Rua: 
João José da Silva, Sítios: Açude do Mato, Boa Esperança; MATARACA – 9h às 11h – Ruas: Arlindo 
Vicente Ferreira, Benedito Bezerra, Emidio Vidal de Negreiros, Girassol, Jasmim, João Soares da 
Costa, Novo Horizonte – 13h às 15h – Ruas: Aristarcho Dias de Araujo, Bom Jesus, Emidio Vidal de 
Negreiros, Gerson B de Oliveira, Novo Horizonte, Sítio: Pedra D’água; PEDRAS DE FOGO – 11h 
às 14h – Fazenda: Camassi; SOBRADO – 8h às 11h – Sítio: Campo Grande; SANTA RITA – 14h 
às 17h – Rua: Nossa Senhora de Nazaré, Sítio: Planalto Santa Rita.

QUINTA-FEIRA, 03/01/2012 – CABEDELO – 6h às 11h – Avenida: Max Henrich Zagel, Rua: Karina 
Zaguel Mendonça; CONDE – 7h30 às 12h – Sítio: Ipiranga; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 10h às 
14h – Engenho: São Paulo, Povoado: Jaques, Sítio: Jaques; JOÃO PESSOA – 13h às 17h – Valen-
tina – Ruas: Antonio José de Almeida, Francisco Silviano da Silva, Iole Eloi de Medeiros, José Alves 
de Macedo, José Quirino da Fonseca, Paulo de Medeiros Gomes, Universitário Lourenço G Pereira 
– 14h às 17h – Bessa – Avenidas: Artur Monteiro de Paiva, Presidente Afonso Pena, Presidente 
Arthur Bernardes, Presidente Washington Luiz – 14h às 17h – Roger – Ruas: 19 de Marco, Genésio 
de Andrade, Gouveia Nobrega, Monsenhor João Coutinho, Pedro Ulisses, Salvador Albuquerque; 
MAMANGUAPE – 10h30 às 14h – Fazenda: Miriri, Sítios: Caiana, Imbiribeira, Mamanguape, São 
Luiz; MATARACA – 10h às 11h – Rua: Massaranduba – 14h às 15h – Ruas: Benedito Bezerra, 
Daniel Toscano, João Soares da Costa, José Madruga, Moises Ferreira de Lima; PEDRAS DE 
FOGO – 9h às 11h – Sítio: Campo Verde; SAPÉ – 9h30 às 12h – Fazendas: Açude Novo, Gamela, 
Nossa Senhora de Fátima, Santa Isabel, Granja: São Luiz, Sítio: Tucunus.

SEXTA-FEIRA, 04/01/2012 – CABEDELO – 11h às 12h30 – Intermares – Ruas: Capitão Eumenes 
Goncalves Martins, das Macieiras; ITAPOROROCA – 15h às 17h – Rua: Cordeiro Moura, Sítios: 
Cipoal, Cipoal II, Curralinho, Nossa Senhora das Graças, Várzea das Cobras; JOÃO PESSOA – 
6h às 7h – Varadouro – Avenida: Beaurepaire Rohan, Ruas: 28 de Setembro, Barão de Marau, da 
Republica, Filipéia, Flavio Galvão Bonner, Gonçalo Coelho, Padre Ibiapina – 9h às 11h – Geisel – 
Avenida: Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Pat Antonio Leônidas, 
Tarcisio de Aguiar – 9h às 10h – dos Estados – Avenidas: Presidente Epitácio Pessoa, Rio Grande 
do Sul, Ruas: Nicodemos Neves, Maria Pessoa – 15h às 17h – Colibris – Ruas: Antonio Limeira de 
Farias, Ciro Troccoli, Francisco Lauriano da Silva, José Sinfronio de Oliveira Mariz, José Targino 
de Castro, Josefa Pontes Cesar, Manoel Jeremias de Albuquerque, Marina Feitosa da Silva – 15h 
às 16h – dos Estados – Avenidas: Acre, Maranhão, Piauí, Ruas: Desportista Aurélio Rocha, Doutor 
Osvaldo Brayner, Professora Edésia Vieira – 11h30 às 12h30 – dos Estados – Avenidas: Amazonas, 
Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rua: Lucinéia Cabral Batista; MAMANGUAPE – 9h às 
11h30 – Planalto – Ruas: Antonio de Araujo Macedo, Antonio Gomes de Sousa, Francisco Duarte 
Pinto, Inácio da Costa Farias, Joaquim Pinto de Almeida, Professora Maria de Lourdes Oliveira, 
Rodrigues Alves, Severino Januario Moreira, Severino Victor da Silva, Walfredo de Almeida E Silva; 
MOGEIRO – 12h às 16h – Vila Nova – Ruas: João Hibernon, Joaquim Ferreira Barbosa Santos, José 
Felipe de Souza, Monsenhor Severino Cavalcanti, Nova, Severino da Silva Lira; PEDRO RÉGIS – 
9h às 12h – Sítios: Barro Vermelho, Pau Darco, Pau Darco IV; RIO TINTO – 9h às 11h – Ruas: da 
Mangueira, do Tambor, Jacob Alves de Azevedo, Presidente João Pessoa, Riachuelo, Tenente José 
de Franca; SANTA RITA – 6h às 8h – Centro – Ruas: Alvina Cavalcante, do Rio, Joana Gomes da 
Silveira, Monsenhor Melibeu, Radialista Zé Bezerra, Sebastião José de Aguiar – 14h às 17h – Alto 
dos Populares – Ruas: Francisco Tito da Silva, Marcos Aurélio, Monte Castelo, Pedro Xareu, Piauí, 
Samuel Pereira Borba, São Jose, Tenente Francisco Pedro, Tiradentes – 14h às 17h – Alto dos 
Populares – Ruas: 1 de Maio, Eneas Flavio Soares de Morais, Flaviano Ribeiro Coutinho, Francisco 
Tito da Silva, Genérico Honorato Silva, Nossa Senhora do Rosário, Paraíba, Samuel Pereira Borba, 
Severina Nunes Padilha, Tenente Francisco Pedro, Tiradentes.

SÁBADO, 05/01/2012 – CABEDELO – 5h às 8h – Cabedelo/Trecho Da Rodovia BR 230 Km 
12, Ruas: Diomar Maia Sales Pontes, Hortência Helena A Brito; JACARAÚ – 9h às 12h – Ruas: 
Orestes Lisboa, Presidente João Pessoa, São Joao, Vidal de Negreiros, Sítios: Ipiranga, Largo da 
Matriz; JOÃO PESSOA – 7h às 11h – Valentina – Ruas: Antonio Firmino de Macedo, Arlindo Joa-
quim da Silva, Flodoaldo Peixoto Filho, Francisco Barbosa Sobrinho, João Alves Cordeiro, José de 
Oliveira Batista, Jurandir Ribeiro Oliveira, Mariângela Lucena Peixoto, São Luiz – 9h às 10h – dos 
Estados – Avenidas: Acre, Piauí, Ruas: Cônego Luiz Gonzaga de Oliveira, General Renato Ribeiro 
de Morais – 11h30 às 12h30 – dos Estados – Ruas: Abdon Chianca, Josemar de Castro Barreto, 
Lionildo Francisco de Oliveira, Maestro Osvaldo Evaristo Costa – 15h às 17h – Cristo – Ruas: Ho-
racio Trajano de Oliveira, Julia Ribeiro, Presidente Nereu Ramos – 15h às 17h – Torre – Avenidas: 
Camilo de Holanda, Cônego Matias Freire, Rua: Quintino Bocaiúva – 16h às 17h – Funcionários III/
Funcionários IV – Ruas: Benedita Rodrigues de Vasconcelos, Bernadete Xavier Batista, Estudante 
Alexandre Lins, Eugenio Carvalho Junior, Francisco de Assis Pedrosa, João Francisco de Abreu, 
Nelson dos Santos, Presidente Médici, Tenente Albertino Francisco dos Santos; SOBRADO – 10h30 
às 13h – Povoado: Areia, Rua: José Francisco dos Santos, Sítio: Areia Vermelha.

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