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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,042 (compra) R$ 2,043 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,980 (compra) R$ 2,120 (venda)
EURO   R$ 2,704 (compra) R$ 2,708  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

16h24

04h13

2.3m

2.2m

baixa 22h34 0.3m

l Funesc abre mostra “Marcos Veloso – Fotografias” no dia 9 de janeiro

l Inscrições para ouvidor-geral da Defensoria Pública encerram hoje

l Cantando na chuva e O garoto encerram projeto Estacine em 2012

l Grupo Choro das Três é a atração do último Projeto “Sabadinho Bom” do ano

Ano CXIX
Número 286

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual
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Altura

Passagem de ônibus deve 
subir para R$ 2,30 em JP

A passagem de ônibus 
em João Pessoa deve subir 
para R$ 2,30 em janeiro de 
2013. A planilha com o novo 
valor foi aprovada ontem 
pelo Conselho de Transporte 
e Trânsito e será encaminha-
da ao prefeito Luciano Agra, 
para avaliação. PágInA 25

FOTO: Evandro Pereira

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Na última sessão do ano, 
vereadores aprovam 65 
matérias e vetam uma Me-
dida Provisória do prefeito 
Luciano Agra. PágInA 17

Câmara aprova 
orçamento de 
R$ 1,88 bi para 
o próximo ano

caPiTal

baixa 10h08 0.5m

Melhores do ano 
no cinema da 
Paraíba recebem 
prêmios da APC

65 municípios 
na Paraíba não 
têm creche 
ou pré-escola

Proprietários de 
veículos têm até 
hoje para pedir 
isenção do IPVA

PágInA 8 PágInA 9 PágInA 15

PBTur lança Mapa Digital com os principais atrativos de João Pessoa. Informações 
podem ser acessadas por smartphone, pc convencional ou tablet. PágInA 18

Semob divulga esquema de trânsito para o réveillon PágInA 14

Funesc abre no começo 
de janeiro duas novas 
exposições PágInA 5

FOTO: Marcos Russo

Rede estadual terá 100 mil 
vagas para alunos novatos

EDuCAção

PágInA 13

Ferramenta digital para o turismo

A UEPB vai divulgar hoje 
atráves da sua página na inter-
net a lista dos aprovados para 
as 2.856 vagas. PágInA 16

Foram feitas mudanças 
em quesitos das provas de 
Geografia, Química e Física 
das provas do PSS. PágInA 4

UEPB divulga 
o resultado 
do concurso 
vestibular 2013

Coperve altera 
respostas de três 
questões das 
provas do PSS

liSTãO uFPb

FOTOS: Divulgação

Os usuários também podem fazer download do Mapa Digital por meio de QR Codes fixados em locais como hotéais e aeroportos



Brincadeiras à parte, como seria impor-
tante, para o país, caso o Produto Interno 
Bruto alcançasse a estatura de um “Pibão”, 
em 2013, como previu a presidente Dilma 
Rousseff. Um “Pibão” significa que Brasil 
produziu mais riquezas e mais riquezas, em 
tese, significa mais qualidade de vida para o 
povo.

Dilma anunciou que irá aumentar os in-
vestimentos em educação. Outra promessa 
que, se cumprida à risca, certamente trans-
formará o quadro social brasileiro. Educa-
ção – não é novidade para ninguém - é a base 
de qualquer nação que almeje posicionar-se 
entre as mais desenvolvidas do mundo. 

Ocorre que o Brasil vive hoje uma espé-
cie de “apagão” em áreas chaves da educa-
ção universitária, a exemplo da engenharia. 
A importação de mão de obra para a in-
dústria, notadamente a de ponta, era coisa 
impensável uma década atrás; hoje é uma 
realidade que nubla o horizonte do campo 
econômico do país.

E por falar em “apagão”, a presidente 
também prometeu altos investimentos no 
setor elétrico, de modo a eliminar a perda 
de energia, tanto nas fontes de produção 
como nas linhas de transmissão. Disse mais: 
garantiu não vai tolerar mais que se coloque 
a culpa nos raios, quando ocorrerem “apa-
gões”.

São promessas da maior autoridade 
da Nação. Cabe ao povo cobrar e fiscalizar o 
cumprimento dessas medidas, uma vez que 
ele é o avalista do mandato da presidente 

e a fonte financiadora das obras e serviços 
empreendidos pelos governos, nas esferas 
municipal, estadual e federal.

Números são números. Assim como pa-
lavras são palavras. Ações e resultados são 
outra equação. A previsão do Banco Central 
é de que o Brasil terá um crescimento de 
3,3% no acumulado de quatro trimestres, 
até setembro de 2013. No mesmo período, 
a indústria de transformação será de 1,9%.

O Banco Central também apontou uma 
expansão de 3,1% no consumo das famílias 
nos quatro trimestres, até setembro do pró-
ximo ano. Mais consumo, mais impostos, 
mais investimentos. Essa é a lógica. A infla-
ção pelo IPCA seria de 4,8% e os juros, pela 
taxa Selic, permaneceriamem 7,25%, o ano 
inteiro.

O Brasil, nos últimos anos, transfor-
mou-se em um país consumidor. O Go-
verno Federal investe muito em propa-
ganda – direta e indireta -, incentivando 
o povo a consumir e, com isso, manter 
a economia aquecida, assegurando em-
prego para a massa trabalhadora. Mas 
os serviços elementares continuam de-
ficientes.

Emprego e renda são dois fatores 
fundamentais em quaisquer políticas de 
desenvolvimento. Mas não são os únicos. 
O povo carece de educação e saúde de 
qualidade, assim como de segurança pú-
blica eficiente. O ideal é que, assim como 
os de automóveis, cresçam também os 
números de hospitais e de escolas.

A melhor mensagem natalina ainda é 
aquela que só possui duas palavras: “Feliz 
Natal”. As outras são excessivas.

Excessivas porque se repetem, e em 
muitos casos chegam a ser hipócritas. Já ten-
tei escrever vários textos de fim de ano, mas 
cedo percebi que, nesse campo, sou o cúmulo 
da incompetência. É como as mensagens de 
aniversário, quando recorremos aos modelos 
prontos e desgastados.

Entendo que, mesmo repetindo os ve-
lhos modelos, e ainda que haja certa hipocri-
sia, não são hipócritas as pessoas. A hipocri-
sia reside na fórmula gasta, pelo excesso e 
massificação de palavras que nunca saem do 
próprio coração. É aí que está a sua mentira, 
porque não soube dizer de forma particular.

Cada pessoa gosta de ouvir aquilo que a 
identifique. Ou de saber como é vista pelo emis-
sor da mensagem. Se você não pensar nisso 
com cuidado, acaba pisando na bola e pode até 
magoar. É como autografar um livro. Por que as 
pessoas fazem fila, no lançamento de um livro, 
para receber um autógrafo? Depois de compra-
rem o seu exemplar, poderiam evitar a espera 
e ir para casa lê-lo. Mas não, agora querem o 
autógrafo. Querem a sua dedicatória.

E haja responsabilidade para o autor, 
que nessa hora é o mais sacrificado. Alguns 
sabem tanto disso que já resolveram a 
questão mandando apenas um abraço. 
Mas tem gente que não gosta, sai magoada 
ou xinga na hora, porque espera receber 
uma mensagem bem particular, quer saber 
como é vista pelo autor da obra.

É a mesma dificuldade que sinto com 
as mensagens de Natal. Quero enviar para 
alguém, ou responder aquelas que me en-
viaram, mas sofro de repulsa com a medio-
cridade dos modelos padrões. No tempo dos 
cartões impressos, era agradável receber 
em casa pelas mãos do carteiro, respondia a 
todos eles e para cada um dizia algo especial, 
porque os cartões eram pessoais e ficavam 
guardados pelo resto da vida.

Nunca mais um carteiro veio aqui em 
casa. Mas diariamente recebo cartões eletrô-
nicos, a caixa de emails fica abarrotada de 
palavras gráficas, bonequinhos que acenam e 
coraçõezinhos hipócritas que pulsam na tela 
do computador. Meus cartões postais, rece-
bidos outrora, continuam guardados numa 
caixa de arquivo sobre a minha estante. Mas a 
memória do computador é uma caixa frívola, e 
eu prefiro apertar uma certa tecla denomina-
da Delete. Tudo vai embora, e aquilo que era 
sólido desmanchou-se no ar.

Não vamos condenar os amigos que 
nada escreveram para você, eles pegaram a 
mensagem pronta e enviaram, de uma única 
vez, para a sua lista de mil e quinhentas 
pessoas. Alguns, aliás, nem estão sabendo 
que você também recebeu, pois a internet 
encarregou-se disso.

Melhor assim, porque me tira o compro-
misso de responder a quem nem sabe o que 
me enviou. Para outros, respondi de minha 
forma lacônica, porém pessoal, com as duas 
únicas palavras que ainda são a melhor men-
sagem de todos os tempos: “Feliz Natal”.r

O painel representava a manjedoura 
do Natal quando da visita dos Reis Magos 
ao Menino Jesus, vindos em espaçonaves-
numa concepção original do seu autor. A 
ideia lhe fora dada pelo proprietário do 
quadro que, para esquecer as frustrações 
da data natalina quando de sua adolescên-
cia, pretendeu reproduzí-la de forma inusi-
tada. Recomendou que o quadro fugisse do 
modelo tradicionalmente conhecido.

Outra inovação constante do painel: 
além das espaçonaves, no lugar de Maria, 
José, Jesus com os três Reis Magos e ani-
mais, a alegoria apresentava um coração 
no lugar do Menino, atento à aproxima-
ção dos ilustres visitantes, como a dizer: 
¨venho em nome do amor que deve existir 
nos corações de todos os homens de boa 
vontade.¨

Ao ser sempre perguntado pela dife-
rente formatação da cena natalina, o pro-
prietário da alegoria explicava: nunca teve 
direito às comemorações do Natal. Logo 
cedo, seu pai mandou-o para a companhia 
dos seus tios, mais abastados do que ele, a 
fim de aprender novas experiências da vida, 
enquanto adolescente.

Nesse estágio, vendeu cachaça nos bal-
cões das bodegas dos seus anfitriões; entre-

gou latas de querosene jacaré no povoado 
onde vivia; ajudou missa e bateu repique e 
sinal no sino da igreja; foi Congregado Ma-
riano e do Apostolado da Oração. Quando 
todas essas experiências acumuladas lhe 
credenciaram para os estudos no ginásio 
da cidade grande, ali, agenciou seguro de 
vida, vendeu livros, cadernos e camisas. 
Foi bedel dos alunos por conta da isenção 
da mensalidade, até conseguir trabalho-
que lhe garantisse estabilidade financeira.

Enfim, ao cabo de muitas jornadas, 
ao se consolidar em termos de equilíbrio 
orçamentário, só descansou quando 
pôde mandar fazer um novo quadro 
com a alegoria do Natal, diferente dos 
convencionais, para que pudesse esque-
cer as agruras do início da sua trajetória, 
que não lhe permitiram comemorar, na 
adolescência, o nascimento do Menino 
Deus.

Seria em forma de esquecer o tempo 
das carências gerais, dos presépios e re-
presentações tradicionais do nascimento 
de Jesus.  Ele, o proprietário da alegoria, 
a partir dela, passara a viver o seu pleno 
Natal, experimentando a sensação de um 
novo tempo, capaz de fazer esquecer as 
frustações de antanho. 

Editorial

As mensagens de dezembro

O “Pibão” da presidente

Alegoria do Natal
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Entendo que, mesmo repetindo os velhos modelos, e ainda que haja 
certa hipocrisia, não são hipócritas as pessoas.”

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

UN
Uma espécie de revolução – no 
bom sentido - ocorre no interior 
do Estado, unindo os municípios e 
estreitando as distâncias. Trata-
-se da política de recuperação e 
pavimentação de estradas pro-
cessada pelo Governo do Estado. 
So quem mora nessas comunida-
des sabe dimensionar a extensão 
do beneficio. Às vezes, são pe-
quenos trechos, mas que vinham 
há décadas isolando municípios, 
prejudicando o tráfego e dificul-
tando o escoamento da produção.
O ex-presidente Washington Luiz 
dizia que “governar é abrir es-
tradas”. Não cheguemos a esse 
paroxismo, mas rodovias boas e 
conservadas ajudam o desenvol-
vimento de qualquer local.

Ontem foi o prazo limite para 
os municípios enviarem o 
arquivo com a listagem de 
empresas com pendências no 
Simples Nacional. Os dados 
destinados à Receita Federal 
do Brasil (RFB) devem de-
terminar o deferimento ou 
indeferimento da opção no 
Simples para 2013.

Nem a Lei Seca revigorada, dupli-
cando a penalidade pecuniária, 
barrou a ousadia dos motoristas 
em dirigir sob o efeito do álcool. 
Não há uma grande cidade que 
não tenha  desmandos em núme-
ros alarmantes. A questão é cul-
tural e deve começar nas escolas.

Na maioria  das posses 
neste dia  pr imeiro de ja-
neiro a  rel igiosidade im-
pera,  com a celebração de 
vários cultos ecumênicos. 
Empossado os eleitos,  não 
raro,  in ic ia-se o  c ic lo  de 
pecados constantes.

A presidente do PMDB Mulher da PB, deputada Nilda Gondim,  que coordenou o núcleo 
do Nordeste no Encontro Nacional do PMDB Mulher 2012, realizado no Bessa, defende 
maior avanço da mulher do PMDB na politica. “Na Paraíba somos 1.441.814 eleitoras e 
representamos 52.68% de um universo composto de 2.736.771 eleitores. Desse total, 
os 1.294.708 eleitores homens representam apenas 47.31% do eleitorado”, observou.

A  p ro l o n g a d a  e s t i a g e m  fe z 
s e u s  e s t r a g o s  n o  co m é rc i o, 
“fe r i n d o  d e  m o r te”  a s  co m p r a s 
d e  f i m  d e  a n o.  Até  n a s  g r a n d e s 
c i d a d e s  o  m o v i m e n to  t a m b é m 
f i co u  a q u é m  d a s  e x p e c t at i v a s , 
co m p a r a n d o - s e  a o  vo l u m e  d e 
ve n d a s  d e  a n o s  a n te r i o re s .

ESTRADAS BOAS

EXPIROU

INEFICIÊNCIAALELUIA!

FORÇA DA MULHER

ELEITOS

Embora tenha anunciado 
para hoje, pela manhã, na 
sede da Federação das Indús-
trias do Estado da Paraíba, o 
anúncio do seu secretariado, 
até ontem à tarde Romero 
Rodrigues, futuro prefeito de 
Campina Grande, ainda não 
tinha batido o martelo so-
bre o nome da Comunicação. 
Três profissionais estão na 
disputa.    
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Venho em nome do amor que deve existir nos corações de 
todos os homens de boa vontade.¨



Francisco Carlos
Coord. do Mãos Dadas com o Futuro

Desenvolvimento 

Nordeste vem se destacando economicamente. Independentes 
do setor em que atuam, as empresas têm apresentado nova 
postura, ampliando seu campo de ação não apenas para conquistar 
novos consumidores, mas para desfrutar as possibilidades que 
a região oferece. No entanto, para passar a atuar nessa região, 
assim como nas demais, é necessário que as organizações 
se estabeleçam com a participação dos moradores. “Eles são 
importantes dentro da organização por conhecerem a realidade 
do local. Além disso, é justo que eles sejam coautores desse 
momento”, avalia o coordenador do Projeto Mãos Dadas 
com o Futuro, Francisco Carlos da Silveira. O projeto social 
desenvolvido pela Brennand Cimentos e lançado em julho de 2012 
está capacitando jovens e adultos de Pitimbu. Com certificado 
garantido, eles podem se candidatar a vagas na fábrica da 
Brennand, que está sendo instalada no município - rico em 
calcário - e vai gerar aproximadamente 2,8 mil postos de trabalho, 
incluindo empregos diretos e indiretos, na fase de construção e 
operação, em 2014. 
No último semestre, 100 moradores participaram do Mãos Dadas 
com o Futuro e puderam atualizar o currículo incluindo uma 
profissão. Agora, com o certificado, estão preparados para entrar 
no mercado de trabalho. “É um passo que cada um deles deu para 
mudar a vida, procurar crescer continuamente e se tornar exemplo 
para os filhos”, pontua Silveira.

O que é o projeto social Mãos 
Dadas com o Futuro?

É uma iniciativa de cunho so-
cial encabeçada pela Brennand Ci-
mentos. No entanto, não só por nós. 
Para idealizar, conceber e realizar, 
contamos com parcerias impor-
tantes com o Governo do Estado, 
Prefeitura de Pitimbu, Federação 
das Indústrias da Paraíba/Senai e 
a ONG Mais Consultoria Social. O 
projeto foi criado com o objetivo 
de oferecer uma profissão aos mo-
radores de Pitimbu, onde a fábrica 
está em construção, contribuindo 
para o desenvolvimento pessoal 
deles e, consequentemente, para o 
município.

Ele foi lançado em julho, e já 
é possível avaliar esses seis me-
ses?

É possível sim. Apesar de es-
tarmos no início, conseguimos 
algumas conquistas. Durante o 
tempo de execução, já formamos 
aproximadamente 100 alunos, nas 
turmas de Carpinteiro de Obras e 
Armador de Estrutura de Concre-
to. Eles participaram de aulas teó-
ricas e práticas da profissão e de 
Cidadania, tiveram nosso acompa-
nhamento e apoio, com transporte 
garantido e cesta básica mensal-
mente. Ao final, organizamos sole-
nidade de formatura e entregamos 
certificados. Esses são resultados 
quantitativos, mas podemos am-
pliar essa análise para uma visão 
qualitativa.

O que percebemos foi que 
conseguimos ampliar os objetivos 
dos moradores de Pitimbu, que 
antes eram restritos à atividade 
praieira. Hoje, com a mudança de 
cenário para uma economia mais 

industrial, eles se veem parte des-
sa transformação e querem acom-
panhar tudo isso.  E o Mãos Dadas 
com o Futuro se torna uma porta, 
cujo acesso inclui capacitação e 
qualificação profissional. A fórmula 
vem funcionando. A adesão foi pra-
ticamente de 100%, tivemos pou-
quíssimas desistências e, a cada 
encontro, recebemos elogios dos 
alunos, que resgataram autoestima 
e a noção de cidadania. Isso nos or-
gulha e motiva a continuar.

Qual será o futuro desses 
novos profissionais?

Com a formação, eles estão 
aptos a atuar no mercado de tra-
balho. A fábrica, apesar de só ope-
rar em 2014, já demanda mão de 
obra. Já concluímos o serviço de 
terraplenagem e estamos na fase 
de licitação de construtoras para 
a execução das obras civis e mon-
tagens eletromecânicas. No total, 
só na fase de construção, serão 
gerados aproximadamente 1,8 mil 
empregos nas áreas civil, mecâni-
ca e eletrônica. Quando a unidade 
iniciar a operação, serão 245 pos-
tos de trabalho diretos e 800 indi-
retos. Com o certificado em mãos, 
eles podem participar de nossos 
processos seletivos.

De que forma instituições 
públicas se engajaram?

O que acontece é que hoje, na 
nossa visão, não é possível executar 
grandes iniciativas sem construir 
parcerias, sem formar uma rede 
que una empresa e órgãos que de-
fendam a mesma causa, o mesmo 
objetivo. E o que nós queremos é 
que não só João Pessoa e Campi-
na Grande, por exemplo, se desta-

quem. O ideal é que o Estado todo 
acompanhe esse potencial que vem 
se tornando o Nordeste. Isso inclui 
não apenas oferecer condições eco-
nomicamente atrativas e viáveis. 
Passa também pelo amadureci-
mento profissional dos moradores 
do local. Com isso em mente, conse-
guimos reunir instituições no Mãos 
Dadas com o Futuro. Graças a eles, 
temos certificados de referência, 
estrutura, transporte e alimenta-
ção. São condições que oferecemos 
por entender a realidade vivida pe-
los nossos alunos e querer que eles 
continuem conosco.

Diante de tudo isso, como 
você vê 2013?

Vemos um 2013 positivo, com 
mais oportunidades de empre-
gos e qualificações. Queremos dar 
continuidade ao Mãos Dadas com 
o Futuro, procurando sempre nos 
avaliar e melhorar nossa atividade, 
ou até desenvolvendo novos pro-
gramas sociais.

Não é 
possível 
executar 
grandes 
iniciativas 
sem construir 
parcerias

O

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de dezembro de 2012

EXCLUSIVO

l Criado em 1917, o Grupo Brennand iniciou sua trajetória no 
mercado sucro-alcooleiro, expandindo a atuação para os ramos de 
industrialização de cerâmicas e azulejos, vidro, cimento e geração 
de energia elétrica.
l Essa política de reinvestimento nas próprias competências gerou 
e gera um crescimento constante do grupo, que hoje possui ampla 
influência nos setores da economia.
Com sede em Recife-PE o grupo hoje conduz projetos em todo 
Brasil, entre suas atuações destacam-se:
l A fabricação de cimento Portland – O grupo já atuou com unida-
des industriais em Goiás, Paraíba e Alagoas, chegando a deter mais 
de 6% do mercado nacional.
l A criação, em 2000, da Brennand Energia – Atualmente, a Bren-
nand Energia possui treze hidrelétricas em operação comercial, 
com capacidade de 288MW, uma hidrelétrica em construção, com 
21 MW, e quatro hidrelétricas em início de implantação, com 
49MW, totalizando ao final de 2012, 358 MW de capacidade ins-
talada. Adicionalmente a Brennand Energia vem desenvolvendo 
novos projetos de centrais hidrelétricas e parques eólicos. Sempre 
com visão de longo prazo e reinvestindo os seus resultados, o gru-
po estabeleceu como meta atingir a capacidade instalada de 600 
MW até 2015.
l Construção da fábrica Brennad cimentos – A planta já encontra-
-se em operação na Cidade de Sete Lagoas – Minas Gerais, produ-
zindo o Cimento Nacional.
l O empreendimento é composto por jazidas para a exploração de 
calcário e argila, principais matérias-primas do cimento, e uma uni-
dade industrial para produção, estabelecida às margens da BR-040.

Saiba mais

e qualificação
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Em cima da hora

Coperve altera 3 questões em gabarito
PSS 2013

Resultado do PSS 1 e 2 
será divulgado até o pró-
ximo dia 10 de janeiro

Pelo menos três ques-
tões apresentaram altera-
ções no resultado final do 
gabarito divulgado pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba. De acordo com nota 
divulgada pela Coperve - Co-
missão Permanente do Con-
curso Vestibular (Coperve) 
atingem Geografia, Química 
e Física.

Na nota a Coperve di-
vulga detalhadamente as al-
terações e o gabarito oficial 
definitivo com as alterações. 
Na questão 6 da prova de 
Geografia/PSS1, a respos-
ta foi mudada de c para a; 
na questão 38 da prova de 
Química/PSS1 passaram a 
ser consideradas como cor-
retas as alternativas a e c; 
na questão 32 da prova de 
Física/PSS2, a resposta foi 
alterada de d para c. Todas 
as demais respostas seguem 
inalteradas.

As provas do Processo 
Seletivo Seriado (PSS) 2013 
da Universidade Federal 
da Paraíba foram aplicadas 
nos dias 16 e 17 deste mês. 
44 mil candidatos se inscre-
veram. Para os dias 20 e 21 
estão marcadas as provas da 
segunda etapa do PSS-2013 
com os assuntos referentes 
ao terceiro ano do Ensino 
Médio.

De acordo com nota pu-
blicada pela Coperve o resul-
tado do PSS 1 e 2 será divul-
gado até o dia 10 de janeiro. 
As provas do PSS (3ª série) 
ocorrem nos dias 20 e 21 de 
janeiro de 2013. A primeira 
relação de classificados de-
verá sair até 1º de março. 

PSS específico
O resultado do Processo 

Seletivo (cursos que reali-
zam prova de conhecimen-
to específico: Música, Artes 
Visuais, Teatro, Tradução e 
Dança) deverá ser divulgado 
no dia 5 de março, segundo 
os editais publicados pela 
Coperve. Entre os dias 6 e 19 
de março será feito o cadas-
tramento dos classificados 
na primeira chamada.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Governo do Estado está fe-
chando o segundo ano de gestão 
com 777 quilômetros de novas 
estradas entregues aos paraiba-
nos de todas as regiões. A marca 
histórica foi comemorada pelo 
governador Ricardo Coutinho, 
que ontem inaugurou as obras de 
restauração da rodovia PB-177, no 
trecho Soledade a Nova Palmeira, 
e da PB-167, que dá acesso ao mu-
nicípio de Cubati. Somente nestas 
duas obras foram investidos mais 
de R$ 18 milhões, beneficiando 70 
mil habitantes.

 O governador Ricardo Couti-
nho informou que nos dois anos o 
governo promoveu a integração 
de sete municípios do Curimataú 
com a recuperação de 100 km de 
estradas da PB-177 nos trechos en-
tre Picuí e Frei Martinho, Soledade, 
Seridó, Nova Palmeira, Picuí e os 
acessos a São Vicente do Seridó e 
Cubati. “Investimos R$ 50 milhões 
em obras de estradas somente no 
Curimataú, promovendo a integra-

ção e potencializando as atividades 
econômicas da região, a exemplo 
da mineração, com a redução dos 
custos do frete e a maior agilidade 
no escoamento da produção”, des-
tacou Ricardo.

Ontem o prefeito de Cubati, 
Dimas Pereira, e a população re-
cepcionaram o governador Ricar-
do Coutinho durante a entrega 
dos 6 km que ligam a PB-177 ao 
município. Também participaram 
da solenidade o deputado federal 
Efraim Filho, a deputada estadual 
Gilma Germano, o prefeito eleito, 
Eduardo Dantas, os prefeitos Tota 
Agra (Pedra Lavrada), Chico Berto 
(São Vicente), Buba Germano (Pi-
cuí) e o superintendente do DER, 
Carlos Pereira.   

De acordo com o prefeito elei-
to de Cubati, Eduardo Dantas, a 
rodovia será importante para o 
desenvolvimento do comércio e 
da atividade mineral do município, 
além da preservação da própria 
frota da Prefeitura e dos morado-

res. “A partir do acesso novo e de 
qualidade, temos mais condições 
de atrair visitantes para o municí-
pio durante os eventos”, ressaltou.

Pedra Lavrada 
Em seguida, o governador 

Ricardo Coutinho inaugurou a 
estrada interligando Soledade e 
Nova Palmeira, em solenidade no 
município de Pedra Lavrada. O 
trecho de 52 km ganhou um novo 
revestimento em CBUQ (utilizado 
nas rodovias federais), num inves-
timento de R$ 17,5 milhões.

O superintendente do DER, 
Carlos Pereira, ressaltou que com 
as inaugurações o governo chega 
a 777 km de estradas inauguradas, 
o que representa uma média de 
1,3 km por dia, com exceção dos 
domingos. Ele informou que o pro-
grama prevê mais de 2.100 km até 
2014. “Esse é sem dúvida o maior 
programa rodoviário do Nordeste 
e abrange todas as regiões”, co-
mentou.

Ricardo inaugura duas novas estradas
InfraEStrutura

O Governo está fechando o segundo ano de gestão com 777 quilômetros de novas estradas entregues aos paraibanos

Bancos não 
terão expediente 
para o púbico 
na segunda-feira

Os bancos fucionam 
hoje e só reabrem na quar-
ta (2). Na segunda-feira, o 
expediente bancário é ape-
nas interno para o balanço 
anual. As repartições públi-
cas estarão fechadas.

O Sindicato dos Lojistas 
(Sindloja) informou que o 
funcionamento do comércio 
é livre no final do ano. No 
entanto, a loja que abrir vai 
ter que pagar R$ 30 e dar 
folga ao funcionário. Na se-
gunda-feira  (31) o comér-
cio será fechado.

Hoje, o funcionamen-
to dos trens é especial, de 
acordo com a CBTU. O pri-
meiro trem sai de João Pes-
soa às 6h34 para Cabedelo, 
e às 6h48 para Santa Rita. O 
encerramento da operação 
será às 14h. Amanhã, será 
normal, das 4h25 às 14h. 
No domingo (30), os trens 
não funcionam. Na segun-
da (31), o funcionamento é 
normal, das 4h25 às 19h41.

Hoje, o Mag Shopping 
funciona normalmente. As 
lojas abrem às 10h e fe-
cham às 22h. A praça da 
alimentação funciona das 
10h às 24h. Na segunda-
feira as lojas abrem às 9 e 
fecham às 19h. Na terça, as 
lojas estarão fechadas, fun-
cionando apenas a praça da 
alimentação e lazer a partir 
do meio-dia.

O Manaíra Shopping 
abre normalmente hoje, das 
10h às 22h, segundo Simo-
ne Assis, do Marketing. Na 
segunda-feira (31), abre 
em horário especial das 10 
às 19h. Na terça-feira, dia 
1º, só funcionam a praça da 
alimentação e espaços de 
lazer das 15 às 22h. 

O Shopping Tambiá 
funciona normalmente 
hoje. Segunda (31), as lojas 
funcionam das 9 às 18h. 

As lojas do Shopping 
Sul abrem hoje às 10h e 
fecham às 20h. Na segun-
da-feira, funciona das 10 às 
19h. Na terça-feira, o sho-
pping estará fechado.

FOTO: Secom-PB
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José Nunes comenta 
os 160 anos da crônica 
no Brasil
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Fundação Espaço Cultural abre, no início de janeiro, duas exposições 
contempladas pelo Edital de Ocupação da Galeria Archidy Picado

O gaúcho Juliano Guerra
se apresenta hoje em  
João Pessoa 

APC premia vencedores 
do ano no Dia Mundial 
do Cinema

PÁGINA 7 PÁGINA 8

MÚSICA CINEMA

Iniciando as atividades de 2013, 
duas exposições estarão à dis-
posição dos visitantes do Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo. A 
partir do dia nove de janeiro, às 
19h, a mostra Marcos Veloso - Fo-
tografias, proposta pelo artista 
plástico Diógenes Chaves será 

aberta na Biblioteca Pública Juarez da 
Gama Batista. No dia 10, também às 19h, 
a vernissage da exposição Caminho por 
Uma Rua que Passa por Muitos Países, 
da artista Iris Helena, na Galeria Archi-
dy Picado do Espaço Cultural. As duas 
mostras, as últimas contempladas pelo 
Edital de Ocupação da Galeria Archidy 
Picado, podem ser visitadas até o dia 
31 de janeiro.

A primeira mostra é uma home-
nagem póstuma ao paraibano Marcos 
Veloso (1954-2000), que tem registrado 
em sua produção, temas recorrentes 
às questões relacionadas ao homem e 
à sua presença no mundo. A coletânea 
de fotos se associa às comemorações 
dos 20 anos de atuação da Associação 
Le Hors-Là Paraíba, que promove o in-
tercâmbio artístico entre a Paraíba e a 
cidade de Marselha, na França, e os 60 
anos da Aliança Francesa em João Pessoa 
João Pessoa.

A partir dos registros fotográficos 
de Marcos Veloso, a exposição discute 
assuntos como globalização, mundiali-
zação, geografia humana, alteridade e 
identidade. São 20 obras oriundas de 
acervos de amigos do artista e produ-
zidas na década de 90 entre o Sertão da 
Paraíba e o Sul da França. 

A outra mostra, Caminho por Uma 
Rua que Passa por Muitos Países, fica-
rá exposta na Galeria Archidy Picado. 
De acordo com a artista Iris Helena, 
os trabalhos que a compõem são 
frutos de dois percursos: o registro 
e a leitura pessoal da cidade (como o 
‘flâneur’) e a livre interpretação dos 
textos de viagens do livro Il Milone, 
de Marco Polo e dos textos ficcionais 
dos livros Cidades Invisíveis e Voyage 
autour de ma chambre, de Ítalo Calvi-
no e Xavier Maistre respectivamente. 
A proposta é trazer em objetos e 
imagens de afeto outra percepção 
da cidade.

A exposição é composta por cinco 
fotografias emolduradas (30x50cm 
cada), uma fotografia impressa em 
post-its coloridos (29x21cm), quatro 
objetos (10 x 10 x 10cm), três objetos 
fotográficos (monóculos adaptados), 
um livro de artista (40 páginas, 20 
x 15cm) e um vídeo (3 minutos em 
looping). “Faço registros da cidade 
para sugerir e descobrir, na mesma, 
a presença de vários lugares diferen-
tes. Lugares que se apagam, acendem, 
modificam-se o tempo todo para nós. 
A cidade ganha vida por meio da 
imaginação, das livres associações e 
interpretações de cotidiano urbano a 
partir da própria experiência, anseios 
e expectativas de cada expectador/
participante. Assim, para cada recorte 
sugerido por mim, formam-se várias 

FOTOS: Divulgação

Arte paraibana
leituras que têm pontos em comum, 
mas ao mesmo tempo, apresentam 
características singulares, que depen-
dem de cada observador”, diz o texto 
assinado pela artista.

Marcos Veloso
Fotógrafo e médico, Marcos Veloso 

nasceu e se criou no bairro de Jaguaribe, 
em João Pessoa. Começou a trabalhar 
com fotografia no início dos anos 80, 
a partir de um curso no Centro de Tec-
nologia da UFPB e, logo em seguida, 
participou de uma mostra coletiva na 
Feira de Tecnologia de Campina Grande. 
Rapidamente se adaptou aos laborató-
rios fotográficos, talvez, por causa da 
atividade que exercia no setor de ra-
diologia do Hospital Universitário (HU/
UFPB). Fez parte do grupo Traficantes 
de Imagens e, em 1994, foi responsável 
pela criação da Agência Ensaio – ao lado 
dos jovens fotógrafos Mano de Carvalho 
e Ricardo Peixoto –, empresa voltada 
para a evolução e qualidade tecnológica 
da fotografia.

Participante ativo das associações 
Le Hors-Là e Rede – de intercâmbio 
com a França e a Suíça, respectivamen-
te – em que atuou como uma espécie 
de “embaixador” da região sertaneja, 
levando consigo os estrangeiros para 
memoráveis expedições pelos rincões 
da geografia nordestina. Muitas das 
imagens que registrou, especialmente 
sobre o Sertão paraibano, da beleza 
exótica da paisagem nordestina e dos 
costumes do povo, ficaram conhecidas 
internacionalmente.

Em 1995 participou da mostra 
Biennale Internationale d’Art de Grou-
pe, um dos mais importantes eventos 
artísticos no Sul da França, em Marse-
lha, onde, um ano antes, viveu breve 
período realizando ensaio fotográfico. 
Marcos Veloso faleceu em 4 de feverei-
ro de 2000, no auge de sua produção 
artística quando acabara de registrar 
o Bumba Meu Boi, em São Luiz, e o 
Varadouro, no nosso Centro Histórico, 
e se preparava para viajar até Cuba e 
França.

Iris Helena
Artista visual, natural de João Pes-

soa-PB, formada em artes visuais pela 
Universidade Federal da Paraíba. Sua 
primeira exposição individual foi No-
tas de Esquecimento, em João Pessoa 
(2009). Participou de inúmeras expo-
sições coletivas, sendo as principais o 
61º Salão de Abril, Fortaleza-CE (2010); 
II Prêmio EDP Nas Artes, no Instituto 
Tomie Ohtake, São Paulo-SP (2010); Ural 
Industrial Biennial of Contemporary Art, 
na Rússia (2012). No ano de 2011 foi se-
lecionada para fazer parte do programa 
Rumos Artes Visuais edição 2011-2013 
do Itaú Cultural.

Seu trabalho se caracteriza pela 
investigação crítica e poética da cidade; 
da paisagem urbana. Ela trabalha em 
diversas linguagens artísticas, sendo 
as principais, a fotografia e as fotos/
instalações.

Obras de Iris Helena (acima) e Marcos Veloso (abaixo) serão expostas em janeiro
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Desde a Antiguidade o tema “fim do mun-
do” povoa a mente de religiosos, cientistas e 
leigos, não importando a influência geográ-
fica, cultural, aspectos sociais e o que mais 
o seja, sofrida por eles. Na ânsia de prever o 
caos derradeiro, muitos marcaram datas para 
o dia fatídico, criando, de certa forma, difi-
culdades para um entendimento mais realis-
ta das profecias contidas nos mais diversos 
livros sagrados da Humanidade.

Recentemente, uma megaprodução 
hollywoodiana, baseada em suposta profecia 
maia, ou de forma errônea compreendida, 
atraiu a atenção mundial, sugerindo o 21 de 
dezembro de 2012 como o dia da extinção da 
vida na Terra.

A influência dos astros
Na minha mais recente obra literária, 

“Jesus, o Profeta Divino”, transcrevo trecho 
de análise de Ricardo Lindemann, mestre em 
Astrologia, membro do Conselho Mundial da 
Sociedade Teosófica Internacional, a partir 
do estudo da influência dos astros no curso 
dos acontecimentos no planeta:

 “Por outro lado, o fim do Calendário 
Maia previsto para o solstício de 21 de de-
zembro de 2012 (...) não apresenta mais do 
que duas quadraturas significativas de Urano 
com Sol e Plutão. Dessa forma, não parece 
justificar as graves mudanças que alguns cre-
em que deverão ocorrer nessa data.

 “Alguns argumentam que o alinhamen-
to galáctico traria forças maiores diretamen-
te do centro da galáxia, e portanto de fora 
do sistema solar, mas deveria haver algum 
indício significativo refletido mesmo no nível 
menor de um mapa astral calculado apenas 
dentro do nosso sistema solar, pois, caso 

contrário, se estaria ferindo o Grande Prin-
cípio Hermético, ou Princípio da Correspon-
dência, no qual toda a Astrologia sempre se 
baseou.

“Isso seria o mesmo que quebrar as leis 
básicas da natureza e afirmar absurdamente 
que o macrocosmo entraria em contradição 
ou desarmonia com o microcosmo, não mais 
refletindo este reciprocamente. Porém, Eins-
tein também dizia que ‘Deus não joga dados 
com o mundo’. Portanto, caso se compare o 
mapa astral do fim do Calendário Maia com 
o mapa do eclipse de 11 de agosto de 1999, 
mesmo um leigo é capaz de observar que os 
dois estão longe de apresentar a mesma mag-
nitude de aspectos.

“Dessa forma, não há indicativos de um 
fim do mundo em 2012, pois isso não aconte-
ceu nem mesmo em 1999, onde se apresenta-
ram indícios muito maiores. (...)”.

O exemplo da maçã
Na década de 80, com a proximidade do 

novo milênio, questionado sobre o fim do 
mundo, esclareci que vivemos período de 
excepcionais transformações. Fim de século, 
de milênio e de um ciclo apocalíptico. Mas, 
igualmente, início de extraordinária época 
para o mundo. Como na maçã que, mesmo 
quando podre, encerra futurosas sementes,   
nesse fim lateja o embrião de um início total-
mente novo para a Humanidade.

Vejam, não estou afirmando que o que 
está previsto não ocorrerá, mas daí a deter-
minar o término da vida planetária, existe 
uma distância absurda. Portanto, a questão 
é confiar em Deus e seguir em frente, respei-
tando nossa única morada coletiva: o planeta 
Terra.

A Associação dos Ostomi-
zados do Estado da Paraíba é 
uma entidade fundada em 15 
de junho de 1989, que reú-
ne atualmente cerca de 430 
sócios. Representa 23 anos 
de luta pelos direitos do os-
tomizados. Luta 
porque é uma 
entidade sem fins 
lucrativos, que 
sobrevive graças 
ao trabalho vo-
luntário de pes-
soas que doam 
parte de seu tem-
po e de seu tra-
balho no apoio as 
outras que foram 
vítimas do cân-
cer e que se vêm 
na contingência 
do uso de bolsas 
coletoras, quer sejam de fezes 
e/ou urina. Além da luta pelos 
direitos, já que a legislação 
federal considera a ostomia 
como deficiência física, a Asso-
ciação oferece assistência mé-
dica, psicológica, visita domici-
liar, nutricionismo, assistência 
social, distribuição de bolsas 
e de acessórios. Os associados 
se reúnem sempre na última 

segunda-feira de cada mês, no 
auditório do Hospital Universi-
tário, onde são ministradas pa-
lestras e há também proveitosa 
troca de experiências. É uma 
força para os ostomizados, que 
inclusive passam a considerar 

a bolsa não como 
castigo, mas sim 
como uma possibili-
dade de vida.

A associação, no 
entanto, não tem o 
devido respaldo das 
entidades públicas. 
Além da falta de 
recursos, a entida-
de utiliza uma sala 
no HU gentilmente 
cedida pela direto-
ria daquele hospi-
tal. Mas precisa-se 
de mais, a começar 

por uma legislação municipal, 
existente em várias cidades, 
que obriga shoppings, restau-
rantes e banheiros públicos a 
fazerem pequenas adaptações 
em seus banheiros a fim de 
facilitar a vida dos ostomiza-
dos. Outras dificuldades são 
a aquisição e distribuição das 
bolsas, que não encontra nos 
órgãos responsáveis o devido 

respeito. Deve-se ter em mente 
que o câncer pode acometer a 
qualquer um, seja rico, pobre, 
branco, negro, jovem ou ido-
so. As adversidades atingem a 
todos, e devemos nos prepa-
rar para enfrentá-las. Além do 
mais, o pessoal que atende a 
doentes deve ter em mira que 
quem lhes procura é uma pes-
soa sofredora, que se desloca 
até estes órgãos às vezes com 
dores e com dificuldades de lo-
comoção. Merecem então uma 
atenção maior, uma paciência e 
uma conduta cortês.

A propósito, foi eleita uma 
nova diretoria, tendo como 
presidente Margareth Ale-
xandra Rodrigues Bonifácio, 
vice-presidente Geraldo R.R. 
Costa, diretora administrativo/
financeiro Andréia Simone de 
Lima, diretor secretário Janduy 
Leite, diretora social Evangeli-
na Maria Villar Barros e conse-
lheiro Roberto Henrique Jacob. 
Esperamos que este manifesto 
encontre o devido eco e que 
2013 seja um ano de novas 
conquistas para a Associação. 
Que sejam eliminadas as in-
compreensões. Que assim Deus 
nos ajude.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Crônica, 160 
anos depois

José
Nunes2012 e o fim de um mundo

Ostomizados

Deve-se ter 
em mente que 
o câncer pode 
acometer a 
qualquer um, 
seja rico, 
pobre, branco, 
negro, jovem 
ou idoso
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Artigo

No texto reservado para encerrar minha 
colaboração neste jornal durante este ano, 
prefiro me referi à crônica, gênero literário 
que agora completa 160 anos no Brasil.

Os historiadores destacam Pero Vaz de 
Caminho como o primeiro cronista a falar 
de nossa terra, mas foi no ano de 1852 que 
o jornal carioca Correio Mercantil publicou 
texto de Francisco Otaviano de Almeida Rosa 
falando de amenidades da cidade. Dois anos 
depois, José de Alencar e Manuel Antônio de 
Almeida deram vida a crônica.  Daí em diante 
ganhou espaço e conquistou leitores.

Se os portugueses Eça de Queiroz e Ra-
malho Ortigão exercitaram essa forma literá-
ria com maestria, influenciando a muitos em 
seu país e no nosso, foi Machado de Assis que 
abrasileirou e deu excelência a crônica, abrin-
do caminhos para outros escritores fazerem o 
mesmo.

Desde os tempos de Machado, este mula-
to também mestre no romance, outros nomes 
surgiram na produção de bons textos que falam 
de amenidades, do cotidiano do lugar onde se 
reside, do ambiente onde se convive.

Depois do autor de Dom Casmurro, no 
decorrer dos anos, surgiram excelentes cro-
nistas. João do Rio, Humberto de Campos, e 
outros, até sua consolidação como gênero lite-
rário após a Semana Moderno de 22, ganhan-
do destaque nos anos 40 e 50 do século pas-
sado, para finalmente conquistar seus mais 
destacados autores, que são Rubens Braga, 
Paulo Mendes Campo, Carlos Drumonnd de 
Andrade, Fernando Sabino, José Carlos Olivei-
ra. Rubens é o mais festejado de todos.

Na Paraíba temos bons cronistas, mas 
para não comentar enganos, contento-me em 
citar Gonzaga Rodrigues e Carlos Romero, 
sabendo da existência de outros nomes numa 
na seleção de craques. Na Academia Paraibana 
de Letras, a casa do saber da Paraíba, afora os 
dois citados, vários outros ali foram acolhidos 
com merecimento. Não poderia esquecer Luiz 
Augusto Crispim, ícone da crônica urbana.

A crônica leva vantagem entre os demais 
gêneros de literatura porque o autor, dotado 
de sensibilidade e habilidade poético, é capaz 
de usar como assunto uma folha seca que cai 
de uma árvore, uma criança que brinca com a 
mãe nas areias da praia, o vendedor de cavaco 
chinês, o homem que cultiva a terra, as mãos 
que gesticulam implorando bênçãos, tudo são 
motivos para registro.

Aparentemente simples, mas escrever 
texto curto, conciso, sempre com o número 
exato de linhas é mais difícil do que elaborar 
um poema. Aprendiz contumaz, eu optei pela 
crônica diante das dificuldades de compor em 
rimas e métricas, que dão beleza ao poema, 
mas sufoca a busca da palavra exata. Na crôni-
ca tudo flui com naturalidade e leveza.

Lembro que Nathanael Alves, um dos 
melhores editorialista da Paraíba, costuma-
va dizer que sempre tivemos comentaristas, 
mas na expressão mais genuína da palavra 
são poucos os cronistas que se destacam. Ele 
mesmo não se considerava um cronista, mas 
um analista de fatos e acontecimentos.

Ângela Bezerra de Castro ou Hildeberto 
Barbosa Filho podem explicar melhor o que é 
uma boa crônica.



Juliano Guerra se apresenta 
hoje à noite em João Pessoa

      Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de dezembro de 2012

Roteiro

João Pessoa recebe hoje à 
noite Juliano Guerra, cantor e 
compositor que se apresenta no 
Café Cultural do Sebo Cultural. 
O cantor vem pela primeira vez 
à capital paraibana divulgan-
do seu primeiro álbum, Lama 
(2012), em uma apresentação 
voz e violão, promovendo um 
clima intimista que deve agra-
dar aos amantes da MPB. O 
show começa às 21h e a entrada 
custa R$ 10.

Natural de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, Juliano Guerra co-
meçou a carreira de escritor, es-
crevendo em prosa, com alguns 
contos publicados. Entretanto, a 
música falou mais alto. “Sou um 
cantor popular, essa foi a forma 
que eu encontrei de me comuni-
car de forma efetiva. Através da 
música, consegui me expressar 
melhor que na literatura”, disse. 
O resultado de sua verve compo-
sitora é Lama, disco lançado em 
agosto deste ano, com dez faixas 
que levam a assinatura do gaú-
cho em letra e melodia. 

O disco será executado 
integralmente durante o show 
de logo mais à noite, entretan-
to, a característica de um show 
acústico trouxe novos desafios 
ao cantor. “Normalmente, toco 
com uma banda bem grande, 
mas agora estou fazendo um 
formato voz e violão. Ao longo 
da produção do CD, as canções 
foram arranjadas por várias 
pessoas, que foram adequan-
do o compasso e o ritmo delas 
para se adequarem às pro-
postas. Cantá-las em acústico 
traz elas de volta para a forma 
como as idealizei num primei-

*   Ruim
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***   Bom
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O Hobbit, de Peter Jackson, continua 
liderando bilheterias no Brasil

Com duas semanas em cartaz, O Hobbit: Uma Jor-
nada Inesperada permanece em primeiro lugar entre 
os filmes mais rentáveis entre 21 e 25 de dezembro, 
com R$ 5,5 milhões e 391 mil ingressos vendidos no 
período e acumulado de R$ 20 milhões e 1,5 milhão 
de ingressos. Os dados foram fornecidos pela empresa 
de auditoria Rentrak. Lançado na sexta-feira passada 
em 301 salas, As Aventuras de Pi ficou em segundo 
lugar, tendo arrecadado R$ 4,4 milhões e 299 mil in-
gressos vendidos no período. O Impossível ficou em 
quarto lugar, com R$ 1,4 milhão arrecadados a partir 
de 113 mil ingressos vendidos. 

João Pessoa: 
capital iluminada

Com a maioria da população advinda de outros lugares, João Pes-
soa é uma cidade que conquista seus visitantes a primeira vista, ofere-
cendo uma ótima qualidade de vida aos seus moradores, com seu ver-
de exuberante e história preservada, além de movimentar uma intensa 
produção artística e cultural. Se aqui o sol nasce primeiro, então a luz 
dourada que banha a cidade deve ter, com certeza, alguma influência 
positiva sobre essa capital iluminada.

Em sua existência, a cidade tem dado uma contribuição inestimá-
vel a cultura brasileira nas mais diversas vertentes artísticas. Do cinema 
a literatura, passando pela música e artes cênicas, João Pessoa tem sido 
um celeiro de grandes talentos que aqui nasceram ou que adotaram a 
cidade como morada.

Comecemos com a sétima arte, que tem representantes de peso 
como os irmãos Walter e Vladimir Carvalho, estando ambos, respec-
tivamente, entre os maiores nomes da fotografia e do documentário 
no cinema nacional. Engrossando o caldo cinematográfico paraibano 
temos, entre outros, Marcus Vilar, Bertrand Lira e Torquato Joel, com 
produções premiadas em importantes festivais, além da nova geração 
representada por nomes como Carlos Dowling, Ely Marques, Ana Bár-
bara, Arthur Lins e Bruno de Sales.

Se pensarmos em termos de música, a lista de artistas de alta 
qualidade e gêneros diversos parece não ter fim. Do experimentalis-
mo vanguardista e engajado do Jaguaribe Carne à poesia melódica e 
rebuscada de Adeildo Vieira e Baluarte. Do som instrumental e imagético 
do Burro Morto e Ubella Preta ao balanço envolvente do Sonora Samba-
groove e Trem das Onze. Da sonoridade universal de Chico Correa e Tribo 
Ethnos ao punkrockhardcore visceral do Zeferina Bomba e Musa Junkie. 
Da malocagem inteligente e percussiva de Escurinho ao rap sagaz do 
Pertnaz. Do regional dançante do Clã Brasil, Beto Brito e Bastianas ao 
rock contemporâneo do Reis da Cocada Preta, Hazamat e Dalva Suada. 
Engorda a lista infindável nomes como Madalena Moog, Chico Limeira, 
Alex Madureira, Sem Horas, Brasis, Evoé, Mama Jazz, Afronordestinas, 
La Gambiaja, Eleonora Falcone, Nectar do Groove e muitos outros.

Nas artes cênicas, se destaca o grupo Piolin com a montagem de 
um dos espetáculos de maior sucesso do teatro paraibano. O incrível 
Val da Sarapalha, dirigido por Luis Carlos Vasconcelos, que revelou ao 
Brasil e ao mundo nomes como Servilho Holanda, Nanêgo Lira e Eve-
raldo Pontes, foi aplaudido de pé nos diversos países em que se apre-
sentou, tornando-se um clássico da dramaturgia paraibana, sucesso de 
público e crítica. Recentemente, outra companhia que vem mostrando 
sua força é o Ser Tão Teatro, com peças de sucesso a exemplo da Far-
sa da Boa Preguiça e Flor de Macambira, ambas premiadas em vários 
festivais do gênero Brasil afora. Também premiado é o veterano grupo 
Bigorna, com destaque para a peça Esparrela, monólogo com Fernando 
Teixeira. Da nova geração, aparece ainda a companhia Osfodidário dos 
atores Thardelly Lima e Daniel Porpino, responsável por montagens 
como A Farsa do Poder e Quincas.

Em João Pessoa existem muitos outros importantes nomes nas 
mais variadas áreas, mas o espaço desta coluna fica pequeno para tan-
tos artistas que brilham e fazem dessa cidade, cada vez mais, uma ver-
dadeira capital iluminada.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

O Jamiroquai anun-
ciou shows em São Paulo 
e Florianópolis, nos dias 7 
e 10 de fevereiro, respecti-
vamente. A apresentação 
da capital paulista será no 
Credicard Hall, enquanto 
a de Floripa será no Stage 
Music Park. De acordo com 
a produtora do evento, o 
grupo tocará os sucessos 
dos 20 anos de carreira, 
além das músicas do último 
disco, Rock Dust Light Star, 
lançado em novembro de 
2010. A pré-venda para os 
ingressos de São Paulo co-
meça amanhã somente dia 
4 de janeiro começa a venda 
comum. Os preços variam 
de R$ 110 a R$ 500, com a 
opção da meia-entrada. 

Jamiroquai fará 
shows em São Paulo 
e Florianópolis

A revista Forbes publi-
cou a lista anual dos astros 
mais rentáveis de Hollywood. 
Natalie Portman e Kristen 
Stewart lideraram como as 
estrelas mais rentáveis de 
Hollywood. A lista usa os últi-
mos três filmes de cada ator, 
excluindo animações, e traça 
quantos dólares foram pagos 
para cada dolar recebido de 
cachê. Portman conquistou a 
primeira posição, rendendo 
US$ 42,70 dólares para cada 
dólar que recebe de cachê. 
Entre os sucessos da atriz 
está o drama independente 
Cisne Negro, que custou US$ 
13 milhões, rendeu 329 
milhões e deu a Portman o 
Oscar de Melhor Atriz.

Natalie Portman é a 
estrela mais rentável 
de Hollywood

Mídias em destaque

Drops & notas

ro momento”, explicou Juliano.
Apesar de já ter realizado 

um pocket show em Santa Rita 
durante essa semana, as ex-
pectativas para a apresentação 
na capital são grandes. “Gostei 
muito da receptividade que tive 
em Santa Rita, mas nunca me 
apresentei aqui em João Pessoa. 
Espero que apreciem o show”, 
afirmou. Além das canções do 
disco, Juliano Guerra pretende 
levar algumas surpresas, como 
‘1983’, canção inédita que ele 
pretende lançar em um proje-
to até metade do próximo ano, 
cantada pela primeira vez em 
um show. “Além disso, estou 
trabalhando com o escritor Ro-
berto Menezes e, juntos, esta-
mos fazendo algumas músicas. 
Se conseguir terminar a tempo, 
as cantarei no show. Também  
vou fazer de releituras de músi-
cas que eu gosto, como algumas 

canções de Itamar Assunção, 
Victor Ramiro e de Noel Rosa, 
minha mais inspiração como le-
trista”, revelou o músico.

Influências
No quesito inspirações, 

influências e gosto musical, 
Juliano aponta principalmen-
te artistas e poetas nacionais, 
afirmando que é um escritor do 
cotidiano, do dia a dia. “Eu falo 
muito da figura do transeunte, 
aquele que anda pela cidade 
e leva uma história consigo. 
Como letrista, acho que sou de 
uma linha [Manuel] Bandeira, 
[Mário] Quintana. Minhas letras 
também têm experiências pes-
soas, só consigo falar do que eu 
conheço”, explicou o cantor, que, 
dentre seus artistas favoritos, 
figuram Chico Buarque, Itamar 
Assunção, Noel Rosa e Raul 
Seixas. “É difícil elencar alguns, 
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Em cartaz

De Pernas 
pro Ar 2

A empresária Alice (Ingrid Guimarães) em Nova York

Alice agora é uma empresária bem-
sucedida, que trabalha muito mas não 
deixa de lado o prazer sexual. Ela está 
abrindo a primeira filial de sua sex shop 
em Nova York e, por isso, está bastante 
estressada. Até que, durante a festa de 
comemoração pela 100ª loja SexDelícia 
no Brasil, Alice tem um surto devido ao 
excesso de trabalho e vai parar em um 
spa comandado pela rígida Regina.

Foto: Divulgação
DE PERNAS PRO AR 2 (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 99 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Roberto Santucci, com Ingrid 
Guimarães, Bruno Garcia, Maria Paula. Alice agora 
é uma empresária bem-sucedida, que trabalha 
muito mas não deixa de lado o prazer sexual. Ela 
está abrindo a primeira filial de sua sex shop em 
Nova York e, por isso, está bastante estressada. 
Até que, durante a festa de comemoração pela 
100ª loja SexDelícia no Brasil, Alice tem um surto 
devido ao excesso de trabalho e é internada em 
um spa comandado pela rígida Regina. CinEspaço 
1: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 3: 12h15, 
14h30, 16h45, 19h e 21h15. Manaíra 4: 132h, 
15h50, 17h30, 19h45 e 22h. Manaíra 6: 14h, 
16h15, 18h30 e 20h50. Tambiá 5: 14h30, 
15h30, 18h30 e 20h30.

DETONA RALPH (Wreck-It Ralph, EUA, 2012). Gê-
nero: Animação. Duração: 101 min. Classificação: 
Livre. Dublado. Direção: Rich Moore. Ralph é o vilão 
de um jogo de fliperama, que cansou de fazer a 
mesma coisa sempre e quer mostrar para todos 
que pode ser uma boa pessoa. Para isso, ele se 
infiltra em um jogo de tiro em primeira pessoa, 
apresentado pela Sargento Calhoun, com o 
objetivo de conquistar uma medalha e o título 
de herói! Pré-estreia. Manaíra 5/3D: 13h30 e 
16h. Manaíra 7/3D: 12h30 e 1h. Tambiá 6/3D: 
14h20, 16h20 e 18h20.

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 2: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. 
Manaíra 2: 12h50 e 18h55. Tambiá 3: 14h40, 
16h40, 18h40 e 20h40.

AS AVENTURAS DE PI (Life of PI, EUA, 2012). 

Gênero: Drama. Duração: 129 min. Classifica-
ção: 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 Pondicherry, na Índia. 
A família decide vender o empreendimento 
e se mudar para o Canadá, onde poderiam 
vender os animais para reiniciar a vida. Mas o 
cargueiro onde viajam naufraga devido a uma 
tempestade. Pisobrevive em um bote salva-
vidas, mas precisa dividir o pouco espaço com 
uma zebra, um orangotango, uma hiena e um 
tigre de bengala. CinEspaço 4: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30. Manaíra 5: 18h15 e 21h. Tambiá 2: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

O HOBBIT: UMA JORNADA INESPERADA (The Hobbit: 
An Unexpected Jouney, EUA, NZL, 2012). Gêne-
ro: 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 que libertar o reino de 
Erebor, conquistado pelo dragão Smaug. No meio 
do caminho encontram elfos, trolls e, é claro, a 
criatura Gollum e seu precioso anel. Manaíra 
1: 14h20, 18h e 21h30. Manaíra 2: 15h20 e 
22h10. Manaíra 7/3D: 17h15 e 20h40. Manaíra 
8: 19h e 22h30. Tambiá 1: 17h20 e 20h40. 
Tambiá 6/3D: 20h20.

OS PENETRAS (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 96 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Andrucha Waddington, com Marcelo Adnet, 
Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes. Marco Polo 
é um sujeito bem-humorado, sedutor e manipu-
lador, que sempre tenta levar vantagem. Em um 
de seus golpes, ele cruza com Beto um homem 
tímido e inseguro, que acabou de ser rejeitado 
por sua amada Laura, e tem vários problemas 
com a família. Vendo a situação financeira privi-
legiada 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. Manaíra 8: 12h40, 14h45, 
17h, 19h30 e 21h45. 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 Ram-
sey. 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. Tambiá 1: 13h50 e 15h40.

A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER PARTE 2 (The 
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, EUA, 
2012). Gênero: Romance. Duração: 117 min. 
Classificação: 14 anos. Dublado e legendado. 
Direção: Bill Cordon, com Robert Pattinson, 
Kristen Stewart, Taylor Lautner. Após um parto 
quase fatal, Bella é finalmente transformada por 
Edward e se torna imortal. O bebê, que é uma 
menina chamada Renesmee, irá desencadear 
uma série de acontecimentos, encaminhando 
tudo para uma sangrenta batalha. Tambiá 4: 
14h, 16h20, 18h35 e 20h50.

André Luiz Maia
Especial para A União

O cantor e compositor gaúcho Juliano Guerra vem pela primeira vez à capital

pois escuto muita música, des-
de o samba raiz dos anos 20 até 
o rock”, completou.

Distribuição
Juliano se diz totalmente 

a favor da distribuição digital 
gratuita, tendo disponibilizado o 
disco Lama para download des-
de o lançamento através de seu 
site (http://www.julianoguer-
ra.com). “A gente não depende 
mais de gravadora para divulgar 
nosso disco, podemos divulgar 
de outras maneiras. O repasse 
que os artistas recebem das ven-
das dos discos é ínfima, entre 
sete e 12%, o que é muito pouco. 
Disco se tornou outra coisa, um 
souvenir. Você conhece a ban-
da, vai ao show e compra o disco 
como uma lembrança do evento. 
Na verdade, a maioria das pessoas 
vai ouvir no iPod, no celular ou 
no computador”.
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Premiação

Evento promovido pela Academia Paraibana de Cinema prestigia 
a produção cinematográfica do Estado numa noite de celebração

Hoje, no Dia Mundial do 
Cinema, a sétima arte, 
que encanta há gera-
ções os mais diversos 
tipos de público, está 
sendo homenageada 
em várias partes do 
planeta. Como não po-

deria deixar de ser, a Paraíba não fica 
de fora desse circuito. A Academia 
Paraibana de Cinema (APC) promove 
uma série de exibições e entrega de 
premiações realizadas e apoiadas pela 
APC ao longo do ano, no Cine Funjope 
Linduarte Noronha, a partir das 19h30. 
A entrada é gratuita.

Na programação, consta a exibição 
do documentário O Homem que Vê no 
Escuro, de Mirabeau Dias, lançamen-
to de livros, revistas, panfletos e uma 
conversa com o professor João de Lima 
Gomes a respeito do funcionamento do 
curso de Cinema ofertado pela Univer-
sidade Federal da Paraíba. O presidente 
da APC, Wills Leal, afirmou que o evento 
é importante para mostrar os esforços 
da academia ao longo do ano. “Podemos 
dividir nossos objetivos em dois eixos, 
sendo que o primeiro é preservar e 
estudar nosso cinema, propiciando con-
dições reais para que nosso cinema seja 
cada vez mais valorizado. O segundo é o 
reconhecimento dos trabalhos já feitos, 
ao mesmo tempo, criando uma corrente 
para que essa produção só aumente”, 
apontou.

Logo no início, os melhores filmes 
paraibanos escolhidos pela Academia 
serão premiados através do Prêmio 
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Na telona

Academia Paraibana de Cinema. Os 
longas premiados são Tudo Que Deus 
Criou, do diretor André da Costa Pinto, 
na categoria ficção, e Radegundis Fei-
tosa, de Arthur Lins e Niu Batista, na 
categoria documentário. Os curtas Ato 
Inconstitucional, de Helton Paulino, e 
Fogo Pagou, de Ramon Batista, também 
levaram o prêmio, nas categorias ficção 
e documentário, respectivamente. “Exa-
minamos 48 filmes para escolher os 
quatro melhores. Foi um trabalho muito 
longo, mas que valeu a pena”, comentou 
Wills Leal. Além disso, os premiados do 
FestCine Digital do Semiárido também 

A Orquestra Filarmônica gerida 
pela Associação dos Músicos Amigos 
da Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(Amusa) se apresenta hoje, às 20h, 
na Sala Radegundis Feitosa, localiza-
da no campus da Univerisdade Federal 
da Paraíba (UFPB). A apresentação 
terá participação especial do violinis-
ta Rucker Bezerra. A regência será do 
maestro Marcos Arakaki. A entrada é 
gratuita.

Para este concerto, a Amusa 
convdou músicos de algumas orques-
tras, como a Sinfônica da Paraíba, do 
Rio Grande do Norte, do Recife e da 
UFRN, além de músicos pertencentes 
à Orquestra de Câmara da Cidade de 
João Pessoa e da Orquestra Sinfôni-
ca Jovem da Paraíba. Participam, tam-
bém, os oboístas José Medeiros Ro-
cha Neto, da Orquestra Sinfônica de 
Brasília, e Hugo Shin que atualmente 
estuda nos Estados Unidos. 

Orquestra filarmônica faz concerto de fim de ano

A Orquestra Filarmônica se apresenta na sala Radegundis Feitosa, na UFPB

André Luiz Maia
Especial para A União 

recebem seus troféus hoje, sendo A 
Ninhada, de Nivaldo Miranda, e Quebra 
Quilos, de Haroldo Vidal, os vencedores 
da noite.

  Para Wills Leal, a produção cine-
matográfica paraibana este ano teve 
um resultado muito positivo, com mais 
de 200 produções, dentre eles quatro 
longas. “As produções não foram feitas 
somente em João Pessoa e em Campina 
Grande, foram realizadas na Paraíba, 
em 26 municípios. Tenho o orgulho de 
dizer que a produção fílmica não é es-
tadualizada. O movimento cineclubista 
também tem ido muito bem, o clima é 

de otimismo”, comentou o presidente, 
que afirma que a meta da Academia 
Paraibana de Cinema no momento é 
implantar um memorial do cinema 
paraibano. “Entretanto, estamos reali-
zando atividades que só consolidam a 
presença da APC como membro atuante 
da produção do cinema local. Lançamos 
hoje a sétima edição de nossa revista, 
que traz um apanhado teórico sobre 
o cinema, com preocupação mais aca-
dêmica, além do boletim informativo 
número 24, trazendo informação e no-
tícias sobre o cinema daqui”, evidenciou 
o presidente. 

De acordo com o maestro Arakaki, 
a orquestra vai apresentar abertura da 
ópera ‘Os mestres cantores de Nurem-
berg’, de Richard Wagner, o ‘Concerto 
no 3 em Sol Maior’ (para Violino), de 
W. A. Mozart e ‘A lista de Schindler’, 
de John Williams, com solos de Rucker 
Bezerra e para finalizar, será apresen-
tada a ‘Sinfonia n0 8 em sol maior’, de 
A. Dvorak. 

“É um repertório muito consisten-
te apresentado nas melhores salas de 
concertos do mundo. Será um prazer 
poder fazer este programa aqui, em 
João Pessoa, com estes músicos tão 
maravilhosos. Gostaria de registrar, ain-
da, a força da Amusa, uma associação 
musical revolucionária, na Paraíba, que 
entre as festividades do Natal e do Ano 
Novo consegui reunir um número con-
siderável de excelentes músicos para a 
realização deste belíssimo concerto” - 
afirma Arakaki.

Wills Leal, presidente da APC 
(acima), e Tudo que Deus Criou, 
de André Costa Pinto, vencedor 

na categoria longa-metragem de 
ficção
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Direito das crianças
65 municípios não têm creche ou pré-escola na PB

Sessenta e cinco municípios paraibanos 
ainda não possuem creches públicas ou pré
-escolas, descumprindo o princípio previsto 
no artigo 211 da Constituição Federal e no 
Artigo 11 da Lei Federal 9.495/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Para mudar essa realidade, o Ministério Pú-
blico da Paraíba, através do Centro de Apoio 
Operacional da Educação, está encaminhan-
do material aos promotores de Justiça que 
atuam nesses municípios para a efetivação 
desse direito das crianças.

O material é formado por modelos de 
portaria de instauração de procedimento 
administrativo para apurar os motivos que 
fundamentam a inexistência de creches e pré

-escolas no município. E, ainda, de termo de 
ajustamento de conduta e ação civil pública 
para construção de creche. De acordo com a 
coordenadora do Caop da Educação, promo-
tora Fabiana Lobo, a Constituição Federal e a 
Lei de Diretrizes e Bases, quando da reparti-
ção de competências educacionais, atribu-
íram aos municípios a responsabilidade de 
prestar a educação infantil das crianças de 0 
a 5 anos.

“A obrigação do poder público quanto à 
educação infantil também se fundamenta no 
caráter igualmente assistencial, uma vez que 
são diversas as crianças que encontram nos 
cuidados e na alimentação das creches a fonte 
de sua sobrevivência”, ressalta a promotora.

Fabiana Lobo destaca ainda que o perío-
do compreendido entre a gestação e o sexto 
ano de vida é o mais importante na organiza-
ção das bases para as competências e habili-
dades desenvolvidas ao longo da existência 
humana que a etapa educacional referente a 
essa faixa etária é imprescindível para o de-
senvolvimento.

Abaixo, municípios sem os serviços:
Riachão do Poço, Casserengue, Pilões, 

Serraria, Assunção, Barra de Santana, Bar-
ra de São Miguel, Cabaceiras, Caturité, Gado 
Bravo, Itatuba, Livramento, Matinhas, Mon-
tadas, Natuba, Olivedos, Riacho de Santo An-
tônio, Santa Cecília, São Domingos do Cariri, 

São Sebastião de Lagoa de Roça, Tenório, 
Umbuzeiro, Damião, Frei Martinho, Pedra 
Lavrada, Picuí, Congo, Coxixola, São José dos 
Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Za-
belê, Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, 
Cacimbas, Catingueira, Junco do Seridó, Pas-
sagem, São José do Bonfim, São José do Sa-
bugi, Curral Velho, Ibiara, Olho D’água, Bom 
Sucesso, Brejo dos Santos, Mato Grosso, Bom 
Jesus, Monte Horebe, Poço de José de Mou-
ra, Santa Helena, São José de Piranhas, Las-
tro, Vieirópolis, Água Branca, Imaculada, São 
José de Princesa, Caldas Brandão, Riachão do 
Bacamarte, Salgado de São Félix, São José dos 
Ramos, São Miguel de Taipu, Condado, Vista 
Serrana, Capim, Curral de Cima e Marcação.

Água não é suficiente 
para manter o corpo 
hidratado durante o verão

São Paulo – Desde que foi 
lançado no início de outubro, o 
Programa de Apoio ao Superen-
dividado (PAS), da Fundação Pro-
con-SP, já atendeu a 230 pessoas, 
encaminhadas após passarem 
pelo Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania do 
Poder Judiciário (Cejusc). Desse 
total, 164 participaram de pales-
tras de orientação financeira e 
psicológica promovidas pelo Nú-
cleo de Tratamento do Superen-
dividamento.

De acordo com a assessora 
executiva da Fundação Procon
-SP, Vera Remedi, as palestras 
orientam as pessoas endividadas 
a trabalhar melhor o orçamento, 
a entender como funciona o lado 
emocional e também a tomar de-
cisões mais conscientes na hora 
de comprar. “Buscamos dar su-
porte para as pessoas não caírem 
em armadilhas do mercado e da 
própria mente, para fazer esco-
lhas que levem à satisfação e não 
à frustração”.

Segundo Vera Remedi, des-
de a implantação do Programa 
de Apoio ao Superendividado, 

foram feitas 54 audiências entre 
consumidores endividados e cre-
dores. Ela disse que outras 103 
reuniões já estão agendadas. “As 
audiências são coletivas, por isso 
os resultados são muito variados, 
porque muitas vezes uma pessoa 
faz um acordo com um credor 
mas não com outro. Ainda temos 
dificuldades, porque algumas 
instituições não veem o endivi-
damento como uma questão so-
cial”. Vera disse que o núcleo tem 
conversado com as instituições 
pedindo mais sensibilidade para 
que as dívidas sejam resolvidas e 
não aumentem tanto.

Serviço atendeu a 230 pessoas desde outubro

Consumo sem planejamento é o principal vilão

São Paulo – O consumo a pra-
zo sem planejamento é o principal 
motivo que tem levado muitos 
brasileiros a atrasar o pagamen-
to da prestação, segundo mostra 
uma pesquisa encomendada pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) Brasil, divulgada pelo econo-
mista Nelson Barrizzelli.

Ele acredita que o maior aces-
so ao crédito tem sido favorável 
ao crescimento econômico, mas 
alerta que o país deve adotar o 
“crédito responsável” e sugere aos 
consumidores para que fujam do 
cheque especial e evitem entrar 
no sistema rotativo do cartão de 
crédito, já que, nessas modalida-
des, os juros são os mais altos do 
mercado.

”Vendam o carro, uma casa 
ou outro bem que possam dispor 
para quitar esses débitos porque 
esses dois tipos de crédito são os 
que as pessoas têm de se livrar o 
mais rapidamente”, aconselhou.

A pesquisa feita com 623 fa-
mílias apontou que mais da me-

tade dos entrevistados (54%) têm 
a renda comprometida com com-
pras parceladas no cartão de cré-
dito e 64% têm entre um a quatro 
cartões. Os bancos são as institui-
ções mais procuradas e recorridas 
por 44% dos pesquisados, seguida 
pelas administradoras de cartão 
de crédito (38%).

Modalidades de financiamentos
Os casos de inadimplência en-

volvendo todas as modalidades de 
financiamento alcançaram 41% 
dos brasileiros de todas as classes 
sociais, mas os mais pobres são os 
mais penalizados pela restrição 
ao crédito. Nas enquetes entre os 
que ganham mensalmente até R$ 
3.825, 31% responderam que já ti-
veram o nome incluído na lista de 
devedores. Já no universo de ren-
da acima desse valor, essa situação 
foi experimentada por 28%.

A principal causa de inadim-
plência foi a má administração 
das finanças, alegada por 41% dos 
consultados, seguida pelo desem-
prego (11%). O estudo identificou 
ainda ser maior o desinteresse 
sobre o custo das operações (con-

dições de juros e o impacto sobre 
o valor final a ser pago) entre as 
faixas de ganhos até R$ 3.825. Nes-
sa classe de renda, 59% disseram 
que buscam informações, enquan-
to, no grupo de pessoas com ren-
da superior, o percentual atingiu 
81%.

Entre os tomadores de cré-
dito das classes mais humildes, 
52% assumiram que não se preo-
cupam com o planejamento fi-
nanceiro, taxa que cai para 27% 
entre os mais ricos. A maioria dos 
ouvidos, 65%, é do sexo femini-
no e 71% das mulheres perten-
cem às classes C e D. No total, a 
grande maioria está com idades 
que vão dos 35 aos 49 anos; pos-
sui o segundo grau completo e 
têm renda variando de R$ 2.201 
à R$ 3.825.

Para o economista Barrizzel-
li, as intituições financeiras, em 
conjunto com os órgãos gover-
namentais, deveriam investir em 
educação financeira para evitar 
que justamente a população mais 
pobre venha a ser prejudicada por 
endividamentos, e o país tenha 
uma explosão de inadimplência.

EnDiviDaMEnto Do brasilEiro

Jurista quer que CDC limite débito

Brasília – Os débitos em 
conta dos brasileiros estão en-
tre os temas que devem ser 
incluídos na modernização do 
Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC). Três projetos de lei 
foram elaborados por sugestão 
da comissão de juristas formada 
no Senado para oferecer subsí-
dios à atualização da legislação 
de consumo. Uma das propos-
tas trata da proteção ao crédito 
e ao superendividamento.

Com base na regulação do 
crédito consignado, a comissão 
de juristas sugere um percentual 
máximo de 30% de endivida-
mento sobre a renda líquida do 
consumidor. Segundo o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e presidente da comissão, 
Herman Benjamin, pela propos-
ta, os débitos em conta automá-
ticos devem respeitar o princípio 
do chamado mínimo existencial.

Para o ministro do STJ, ne-
nhum consumidor pode se en-
dividar ou ser endividado além 
do mínimo necessário à manu-
tenção da família e da própria 
existência. “A partir daí, as neces-

sidades básicas de uma família 
começam a ser comprometidas. 
Isso acarreta problemas, às vezes 
suicídio, e custos para toda a so-
ciedade”, disse Benjamin.

Outro ponto previsto na 
atualização do Código de Defe-
sa do Consumidor diz respeito 
aos milhares de processos in-
dividuais e ações civis públicas 
que sobrecarregam o Poder 
Judiciário. Para dar prioridade 
e agilidade às ações coletivas 
na Justiça, os juristas sugerem 
a criação de mecanismos alter-
nativos de conciliação e o forta-
lecimento dos serviços de pro-
teção ao consumidor (Procons), 
minimizando a judicialização 
do consumo.

O Código de Defesa do Con-
sumidor foi criado há 22 anos e 
pode sofrer agora sua primeira 
reforma. As mudanças foram 
discutidas em uma audiência 
pública na Comissão Temporá-
ria de Modernização do Códi-
go de Defesa do Consumidor 
com o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, e com o pre-
sidente da comissão de juristas 
que ajudou a elaborar os proje-
tos que alteram a lei, ministro 
do STJ Herman Benjamin.

Falta de dinheiro compromete as necessidades básicas de famílias

Foto: Divulgação

Marli Moreira 
da Agência Brasil

Karine Melo 
da Agência Brasil

Flávia Albuquerque 
da Agência Brasil

l o Programa de Apoio ao Superendividado, coordenado em conjunto pelo tribunal de Justiça (tJSP) e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São 
Paulo (Procon-SP), prevê orientação financeira e também psíquica aos interessados.

l “A gente atende a essas pessoas que têm renda que não dá para pagar as dívidas, e também a manutenção da família com o mínimo existencial”, disse Vera 
Lucia Remedi, assessora executiva do Procon.

l o programa terá, além do auxílio de especialistas em economia, a participação de psicólogos do Hospital das Clínicas que trabalham com problemas relacionados 
à compulsão por compras. “Não adianta a pessoa saber fazer cálculo, também tem de saber a razão por agir assim, e como a sua mente trabalha. Muitas vezes 
a pessoa lida com a emoção, e acaba caindo justamente nas armadilhas do mercado que usam a emoção”, destacou.

l Em 2011, em um projeto piloto, que atendeu cerca de 300 pessoas, o Procon identificou que um terço dos superendividados tinha algum tipo de alteração 
psíquica. Desses, 70% tinham compulsão por compras. “Acaba sendo também um problema de saúde pública. A pessoa se deprime porque se superendivida. ou 
por estar deprimida ou ter algum tipo de compulsão se superendividou. É necessário alertar e dizer que o problema existe, porque, muitas vezes, é a compulsão 
por compras que tem que ser tratada”, declarou a assessora executiva do Procon.

l o Procon faz uma triagem entre os que se cadastraram para detectar quem, de fato, está em situação de superendividamento. “Fazemos uma triagem para 
identificar a condição econômica da pessoa, quantas dívidas tem, o comprometimento de sua renda a fim de que seja selecionada para o projeto”, disse.

l As pessoas que não forem enquadradas na condição de superendividadas, mas apresentam uma situação de endividamento, poderão renegociar seus débitos. 
“o que a gente vai fazer é alertar para que a pessoa tenha controle com relação a contratações de crédito. Muitas vezes, a falta de um planejamento adequado 
faz a pessoa perder o controle da dívida. Um endividado para se tornar um superendividado, com os juros que tem no Brasil, é muito rápido, é uma questão de 
três a quatro meses”, ressaltou a assessora do Procon.

l o atendimento aos superendividados será na Rua Barra Funda, 930, segundo andar, na zona oeste da capital paulista. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
telefone 151, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Saiba mais
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Pagamento pode ser parcelado
Bens penhorados

A partir de agora, o pa-
gamento de penhor pode ser 
feito de forma parcelada pelo 
banco. A nova modalidade 
permite ao cliente parcelar a 
quitação do empréstimo e fa-
zer um melhor planejamento 
financeiro. O resgate do bem 
penhorado também pode ser 
feito em pagamento único, 
explica a superintendente 
nacional de Pessoa Física e 
Renda Básica da Caixa Eco-
nômica Federal, Kátia Maria 
Loureiro Torres.

A nova modalidade per-
mite o pagamento em par-
celas fixas de no mínimo R$ 
50 e amortização em até 60 
meses. A taxa de juros na 
modalidade tradicional (com 
resgate feito em um único 
pagamento), de 1,50% ao 
mês, passa para 1,70% no 
penhor parcelado.

O prazo dos contratos 
de empréstimo continua com 
validade de seis meses, reno-
váveis a qualquer tempo, nas 
duas modalidades. Para fa-
zer o penhor, o cliente deve 
apresentar os bens aceitos 
em garantia – metais nobres, 

diamantes, joias, canetas, re-
lógios e pratarias – em qual-
quer uma das 479 agências 
da Caixa que operam com o 
sistema. O penhor, segundo 
Kátia Torres, terminou no-
vembro com mais de R$ 8 
bilhões em aplicações, valor 
26% maior que o registrado 
no mesmo período de 2011. 
O aumento é atribuído em 
parte à redução das taxas 
de juros, principalmente de 
abril deste ano para cá.

Solicitação
O penhor é geralmente 

realizado por aqueles que 
precisam de dinheiro ime-
diato e sem burocracia. Bas-
ta entregar o bem, como ga-
rantia, e pegar o dinheiro na 
hora, sem análise cadastral 
ou avalista. Com o pagamen-
to do empréstimo o objeto 
penhorado é liberado.

As pessoas que optam 
penhorar os bens em troca 
do valor estipulado, devem 
obedecer alguns critérios 
estabelecidos pela Caixa. Pri-
meiramente, o cliente deve 
possuir bens que possam ser 
penhorados como joias, me-
tal nobre, diamantes lapida-
dos, pérolas, relógios, cane-
tas e pratarias originais e de 
valor significativo.

 
Comitê reduz parcela 
do simples nacional

seguro para veículo 
terá novos valores

Brasília – As micro e pequenas 
empresas que não estão em dia com 
o Simples Nacional, regime simpli-
ficado de recolhimento de tributos, 
ganharam uma facilidade para qui-
tar os débitos. O Comitê Gestor do 
Simples Nacional reduziu de R$ 500 
para R$ 300 o valor da parcela míni-
ma para quem renegociar a dívida.

O limite mínimo valerá tanto 
para os parcelamentos requeridos 
à Receita Federal, quando a dívida 
ainda é tributária, como para as re-
negociações na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), que 
envolvem os débitos já inscritos na 
Dívida Ativa da União. A resolução 
que altera o valor foi encaminhada 
para publicação no Diário Oficial da 
União.

Nos próximos dias, a Receita 
Federal detalhará os procedimentos 
a serem adotados pelo contribuinte 
para pagamento da parcela mínima. 
O órgão também informará a partir 
de qual mês os devedores que já 
pediram o parcelamento podem al-
terar o valor mínimo pago a cada mês.

Criado em 2007, o Simples 
Nacional permite o pagamento sim-
plificado de tributos para empresas 
que faturam até R$ 3,6 milhões 
por ano. Em uma única guia, o em-
presário paga seis tributos federais, 
mais o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), que é 
administrado pelos estados, ou o Im-
posto Sobre Serviços (ISS), de respon-
sabilidade dos municípios.

A Receita Federal esclarece 
que o valor da parcela mínima não 
se aplica em alguns casos em que os 
contribuintes devem ICMS e ISS. Isso 
porque existem seis estados e 120 
municípios que assinaram convênios 
com a PGFN para transferir os débitos 
inscritos em dívida ativa da União 
para as prefeituras e os governos 
estaduais. Nesses casos, o valor 
mínimo da parcela é definido pelos 
estados ou municípios em que a em-
presa está domiciliada.

O órgão também informa 
que o parcelamento dos microem-
preendedores individuais, que pa-
gam apenas uma contribuição para 
a Previdência Social, o ICMS e o ISS, 
ainda não está disciplinado pelo 
Governo Federal, apenas por alguns 
estados e municípios.

Brasília - A partir de janeiro 
de 2013, a parcela a ser pago pelo 
Seguro Obrigatório de Danos Pes-
soais Causados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres (Dpvat) será 
maior, seguindo resolução da Su-
perintendência de Seguros Privados 
(Susep) publicada dia 24 no Diário 
Oficial da União.

Os valores do prêmio tarifário 
variam de acordo com a categoria do 
veículo. A categoria 1, que abrange 
automóveis particulares, passará a 
pagar R$ 101,10 anuais – mesmo 
valor que será pago por táxis e carros 
de aluguel (categoria 2).

O seguro pago por ônibus, mi-
cro-ônibus e lotação com cobrança de 
frete (categoria 3) – urbanos, interur-
banos, rurais ou interestaduais – pas-
sará a ser de R$ 390,84; e a categoria 
4, que abrange micro-ônibus com 
cobrança de frete, mas com lotação 
não superior a 10 passageiros, e 
ônibus, micro-ônibus e lotações sem 
cobrança de frete, passará a pagar R$ 
242,33 anuais pelo seguro.

Com o aumento, motocicletas, 
motonetas, ciclomotores e similares 
(categoria 9) passarão a pagar R$ 
286,75; e máquinas de terraplanagem 
e equipamentos móveis em geral licen-
ciados, além de camionetas pickup de 
até 1.500 kg de carga e caminhões 
(todos pertencentes à categoria 10), 
pagarão R$ 105,81.

Nova regra oferece parcela 
de no mínimo R$ 50 e 
amortização de 60 meses

O banco disponibiliza 
agências específicas para 
este caso. No local, o cliente 
pode tirar as dúvidas sobre 
este tipo de empréstimo e 
realizar a penhora dos bens. 
Os documentos exigidos para 
o penhor são: RG, CPF em si-
tuação regular na Receita Fe-

deral, o comprovante de re-
sidência e o bem que deseja 
penhorar. O empréstimo é li-
berado na hora, após a apro-
vação da penhora.

Não é permitido obter o 
empréstimo por procuração, 
a não ser que o pedido seja 
feito por alguém que não sai-

ba ou não possa ler e escre-
ver. Nesse caso, é necessário 
que haja alguém com pode-
res específicos para tomar 
empréstimo, firmar compro-
misso em título de crédito e 
constituir garantia. A garan-
tia do empréstimo é o pró-
prio objeto empenhado.

Autorizado por lei há um 
ano e meio e regulamentado 
por decreto em outubro deste 
ano, o Cadastro Positivo - a re-
lação de bons pagadores - po-
derá começar a ser abastecido 
pelas instituições financeiras. 
A definição dos tipos de infor-
mações dos consumidores que 
poderão ser repassadas foi fei-
ta pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), no último dia 
20. O órgão também estabele-
ceu o dia 1º de agosto de 2013 
como data limite para que as 
instituições estejam adaptadas 
ao novo sistema.

Segundo o CMN, as ins-
tituições poderão transmitir 
os seguintes dados: a data da 
concessão do empréstimo ou 
financiamento, o valor origi-
nal da operação, os valores das 
prestações ou das parcelas, as 
datas de vencimentos, e os va-

lores parciais pagos pelos clien-
tes. O decreto editado há dois 
meses esclarece que as infor-
mações só poderão ser repassa-
das sob autorização do cliente.

O chefe do Departamento 
Econômico do Banco Central, 
Sérgio Odilon dos Anjos, afir-
mou que a decisão do conselho 
removeu o último entrave para 
que as instituições financeiras 
comecem a transferir informa-
ções para os bancos de dados. 
Segundo Sérgio, a fixação do 
prazo para agosto dá tempo 
para que as partes envolvidas 
façam os investimentos neces-
sários. 

“Os bancos estavam aguar-
dando a regulamentação para 
se adaptarem. O Cadastro Po-
sitivo terá um impacto tecnoló-
gico de peso”, destacou.

Além dos bancos, as con-
dições valem para financeiras, 

consórcios e administradoras 
de leasing. O conselho estabe-
leceu, ainda, que os bancos de 
dados que administrarem infor-
mações sobre essas operações 
tenham patrimônio de pelo me-
nos R$ 70 milhões. 

“As empresas que lidam 
com dados no sistema finan-
ceiro precisam ser de porte e 
investir em parque tecnológico 
de peso”, explicou.

O decreto editado em ou-
tubro estabelecia patrimônio 
mínimo de R$ 20 milhões. Com 
a decisão do CMN, esse limite 
só valerá para as empresas que 
administrarem bancos de da-
dos que não contenham infor-
mações financeiras e se restrin-
jam ao histórico dos clientes 
com boletos de lojas, aluguéis 
e contas residenciais, como 
água, luz, telefone e gás.

O Cadastro Positivo é o re-

gistro da pontualidade no paga-
mento de suas contas - crediá-
rios, financiamentos, água, luz, 
telefone e escola, por exemplo.

Atualmente, sem o Ca-
dastro Positivo, se o nome do 
contribuinte estiver na lista 
de devedores e ele precisar de 
crédito, as empresas não con-
seguem ver todas as contas pa-
gas que estão em dia. Assim, 
com a informação apenas da 
lista de devedores, a pessoa 
pode ter o pedido de crédito 
negado.

Com o Cadastro Positivo, 
todo o histórico das contas que 
foram pagas em dia e as que 
não foram, será considerado 
na análise de crédito. Isso faz 
com que o acesso ao crédito 
seja facilitado, além de permi-
tir melhores condições de ne-
gociação nos estabelecimentos 
comerciais de sua preferência.

Prazo para adesão vai até agosto
CadasTro posITIVo

Os usuários de celulares 
e tablets poderão contar, a 
partir de agora, com um apli-
cativo que permite calcular 
quanto um investimento ren-
derá no futuro ou quantas 
parcelas serão necessárias 
para quitar uma dívida. A 
ferramenta intitulada Calcu-
ladora do Cidadão, foi lança-
da pelo Banco Central (BC).

A ferramenta, que está 
disponível no site do ban-
co desde 2006, ganhou uma 
versão que possibilita saber 
qual será o valor gasto com 
juros no pagamento parce-
lado de um crédito ou, ain-

da, estimar a correção de 
um montante pela poupança 
com base em diversos indi-
cadores econômicos. O apli-
cativo está disponível para 
download gratuito pela App 
Store e pelo Google Play para 
os aparelhos que utilizam os 
sistemas IOS e Android, res-
pectivamente.

Quatro tipos de cálculos 
podem ser realizados com a 
calculadora: aplicação com 
depósitos regulares; finan-
ciamento com prestações 
fixas; calcular o valor futuro 
de um capital; e correção de 
valores.

A opção permite simular 
um investimento ou aplica-
ção financeira, conhecendo-
-se sua taxa de juros e estipu-
lando-se o período pelo qual 
serão mantidos os depósitos 
regulares (mensais), bem 
como o valor a ser regular-
mente depositado.

Prestações fixas
Este cálculo possibilita 

a simulação de financiamen-
tos nos quais as prestações 
são constantes. Em um em-
préstimo ou financiamento, 
são quatro as informações 
relevantes: o valor financia-

do (ou emprestado), a taxa 
de juros, o prazo e o valor da 
prestação. A Calculadora do 
Cidadão permite obter qual-
quer uma dessas quatro in-
formações, desde que sejam 
informadas as outras três.

Dessa forma, além de 
saber qual o valor da pres-
tação de um bem financiado, 
conhecido o seu preço, a sua 
taxa de juros e o prazo do fi-
nanciamento, pode-se, por 
exemplo, calcular o número 
de meses (prazo) necessário 
para o financiamento de um 
automóvel de R$ 20 mil, com 
taxa de juros de 1,5%, de 

modo que a prestação seja 
de R$ 1 mil.

O cálculo do valor futuro 
de um capital permite obter 
o valor a ser alcançado por 
um capital aplicado por um 
determinado período, a uma 
taxa de juros previamente 
conhecida. A correção de va-
lores permite comparar valo-
res monetários referidos em 
períodos diferentes, a partir 
da utilização de índices de 
preços ou de taxas de juros 
de referência, tais como a Se-
lic, a Taxa Referencial (TR) e 
o Certificado de Depósito In-
terbancário (CDI).

Aplicativo ajuda usuários nos cálculos
InVesTImenTo e díVIdas

Penhor de jóias é realizado por pessoas que precisam de dinheiro imediato e sem burocracia 

Foto: Divulgação
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verão
Água não é suficiente para se manter hidratado

Rio de Janeiro - Beber 
água não é suficiente para 
repor os sais minerais expe-
lidos pelo suor, alerta a inte-
grante do Conselho Regional 
de Nutricionistas do Rio, 
Vânia Barberan. Apesar de 
o calor estimular o consumo 
de água, a especialista alerta 
que para manter o bom fun-
cionamento do organismo, 
outros líquidos devem ser 
ingeridos.

De acordo com ela, a po-
pulação deve ter o hábito de 
beber sucos da fruta em vez 
de refrigerantes, como mui-
tas pessoas fazem. “Água é 
bom, hidrata, mas não é o su-
ficiente. Trocar a água pelo 
refrigerante também não é 
bom, porque os refrigeran-
tes ou as bebidas artificiais 
não oferecem nutrientes”. 
Segundo Vânia, o ideal é tro-
car a água pelo suco de fruta, 
aqueles que a pessoa faz em 
casa, como uma limonada, 
ou o de caixinha.

Outro alerta feito pela 
nutricionista é com relação 
aos sucos à base de soja. 
Vânia explicou que esses 
produtos são uma nova ca-
tegoria de alimentos e não 
contêm os mesmos nutrien-
tes encontrados nos sucos de 
frutas. “Existe uma série de 
estudos com relação a essa 
bebida, o ideal é que elas 
sejam ingeridas com mode-
ração. A gente não toma leite 
na mesma proporção que o 
suco de fruta, então é melhor 
compará-lo (o suco à base de 
soja) a um leite, embora ele 
não tenha os ingredientes do 
leite”, disse.

Renovação de nutrientes
Segundo a nutricionista, 

um adulto precisa tomar, em 
média, dois litros de líquido 
por dia, diversificando entre 
a água e outras bebidas sau-
dáveis para que os nutrien-
tes sejam renovados em seu 
corpo.

Para amenizar a sensa-
ção de calor, além dos cui-
dados com a alimentação, é 
preciso prestar atenção aos 
perigos dos raios solares. Se-
gundo o superintendente de 
Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental da Secretaria Es-
tadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe, o indivíduo deve 
evitar se expor ao sol entre 
as 10h e às 17h. É necessário 
usar protetor solar.

Chieppe alertou tam-
bém quanto ao armazena-
mento dos alimentos. “Os 
alimentos estragam com 
mais facilidade, principal-
mente quando não ficam re-
frigerados adequadamente. 
Os cuidados devem ser redo-
brados”, frisou.

O representante do 
governo lembrou a neces-
sidade de cuidados com a 
dengue, já que no verão os 
índices de casos da doença 
costumam ser altos.

Da Agência Brasil
Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Cuidados 
com a higiene e a alimentação 
nunca são demais na época do 
verão e podem afastar proble-
mas digestivos sérios, como a 
gastroenterite, alertou o profes-
sor de infectologia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Edmilson Migowski.

Muitas vezes, sintomas como 
náuseas, vômito, dor de cabeça 
ou na barriga, fadiga, diarreia, 
dores musculares e febre podem 
representar mais que um mal
-estar passageiro e ser uma gas-
troenterite. Essa é uma infecção 
aguda que atinge o estômago e 
o intestino. A doença é provoca-
da por bactérias, protozoários ou 
vírus encontrados na água, em 
alimentos contaminados ou pelo 
contato com pessoas que já apre-
sentam o problema.

Pessoas infectadas eliminam 
o vírus pela saliva e podem con-
taminar outras, inclusive por via 
respiratória, advertiu o professor. 
No caso de ambientes confina-
dos, como cruzeiros marítimos, a 
transmissão do vírus é impedida 
ao evitar o contato próximo com 
quem está doente.

É preciso ter em mente, disse 
o médico, que as pessoas infec-
tadas eliminam o vírus até três 
semanas depois do processo in-
feccioso aparente. “E essa pessoa 
pode ainda estar em fase de con-
tágio, até por duas ou três sema-
nas da fase aguda da doença”.

Lavar as mãos
Ele destacou a importância 

de as pessoas lavarem as mãos 
antes e depois de ir ao banheiro 
e antes das refeições. “É sempre 

bom para evitar que a transmis-
são ocorra de forma mais fácil”. 
Migowski informou que existem 
hoje medicamentos que podem 
ser utilizados para diminuir a in-
festação por esses vírus.

Atenção especial deve ser 
dada a bebês e idosos. “O pro-
blema principal que ocorre com 
a gastroenterite viral é a possibi-
lidade de a pessoa se desidratar”, 
lembrou o infectologista. Bebês, 
crianças em idade escolar e ido-
sos são considerados os grupos 
de maior risco para desidratar e, 
até mesmo, morrer em decorrên-
cia de uma gastroenterite viral. 
Portanto, acredito que é muito 
importante hidratar bem esse pa-
ciente, oferecer bastante líquido. 
Mas não é dar refrigerante, suco 
ou isotônico. É dar soro oral mes-
mo. E, na eventualidade de o soro 

oral não ser suficiente, deve-se in-
ternar o paciente para fazer me-
dicação pela veia”, acrescentou.

Migowski advertiu que nes-
ta época do ano, os alimentos se 
estragam mais facilmente. Entre 
eles, citou alimentos feitos à base 
de maionese e carnes malpassa-
das. A recomendação é que sejam 
evitados alimentos sem refrigera-
ção adequada. “Aquilo que não 
se pode descascar, lavar ou ferver, 
o melhor é não comer”, explicou.

Isso se aplica, em especial, a 
alimentos feitos na rua ou que 
tenham sido manipulados ou 
conservados de forma inadequa-
da. “São fatores de risco. A segu-
rança alimentar é fundamental 
para evitar esses quadros de gas-
troenterite, seja por vírus ou por 
outros agentes”, disse o infecto-
logista.

Médico destaca cuidado para evitar a gastroenterite

Dois litros de água em média é a quantidade que um adulto precisa ingerir por dia; o líquido também poderá ser substituído por outras bebidas como sucos

Especialistas alertam 
para casos de insolação pro-
vocados pelo excesso de expo-
sição ao sol e ao calor intenso. 
Os principais sintomas são 
desidratação e queimaduras 
na pele, além de dor de cabe-
ça, tontura e febre. Casos mais 

graves podem provocar in-
consciência.

Conforme os estudiosos, 
se proteger utilizando apenas 
o guarda-sol durante grande 
parte do tempo não é solução 
para o problema – mesmo sem 
estar diretamente exposta, a 

pessoa pode pegar insolação 
porque a areia reflete o sol, ele-
vando a temperatura do corpo.

Pessoas com sintomas de 
insolação devem ser levadas 
imediatamente para um local 
bem arejado e com sombra e 
receber hidratação por via oral 

para repor os líquidos perdi-
dos. Em casos de queimadura 
solar, compressas frias de chá 
de camomila ou de soro fisio-
lógico ajudam a aliviar a reação 
inflamatória da pele.

Outra orientação é usar 
loções corporais refrescantes e 

evitar a ingestão de bebidas al-
coólicas, já que elas fazem com 
que o corpo perca ainda mais 
líquido. É recomendado tam-
bém usar roupas leves e claras, 
de algodão, e manter uma ali-
mentação com base em frutas 
e verduras.

Especialista alerta para casos de insolação

Exposição ao 
sol entre as 10h 
e 17h não é 
aconselhável. 
Uso de protetor 
é necessário

tenha certeza de que você está vendo e sendo visto por todos à sua volta. Carros, motos e veículos precisam nota rPredominância de nuvens e chuvas são condições atípicas no verão. Porém, 
não diminuem a necessidade de prevenção contra os raios ultravioleta, que causam câncer e o envelhecimento precoce. Segundo a dermatologista Daniela Lemes Nunes, membro da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, mesmo sem sol, é preciso usar protetor solar e evitar a exposição prolongada ao sol.

“No verão é quando os raios ultravioleta são mais intensos devido à proximidade da terra com o Sol, principalmente entre às 10h e as 16 horas. o protetor solar deve ser aplicado diariamente pelo 
menos 20 minutos antes da exposição ao sol”, disse a médica, acrescentando que o suor e a água retiram o protetor, por isso é importante reaplicá-lo a cada três horas.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), as expectativas para 2012 são de 65 novos casos de câncer de pele não melanoma para cada 100 mil homens e 71 para cada 100 mil 
mulheres.

De acordo com a dermatologista, a tendência é que o protetor solar se torne cada vez mais fundamental ao longo dos anos, mesmo dentro de casa.
“A camada de ozônio é a única capaz de filtrar os raios ultravioleta tipo C, altamente danosos e que ainda não chegam até nós. Mas com a poluição e o aquecimento global, a diminuição da camada 

de ozônio continua e aí teremos mais um problema para a saúde”.
No site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é possível ver a incidência diária dos raios ultravioleta. Na segunda semana de dezembro, grande parte do país aparece com incidência 

desse raio considerada alta e muito alta – a escala é composta por índice baixo, moderado, alto, muito alto e extremo.
Daniela Nunes explicou que como a exposição solar é cumulativa, é fundamental cuidar desde cedo. “Se a pessoa tomou muito sol desde pequeno durante muitos anos, esse efeito da radiação 

ultravioleta no DNA celular e na alteração das fibras de colágeno e elastina se somatiza e pode se tornar um câncer de pele mais tarde”.
Além do protetor solar, a médica recomenda boné, chapéu ou guarda-sol para proteger orelhas, nuca, nariz e boca, e mesmo mulheres que usam maquiagem com filtro não podem dispensar o 

protetor solar. “A proteção do filtro da maquiagem será complementar, porque os filtros são baixos”, esclareu Daniela.

Saiba mais
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Filarmônica
A ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS e Amigos da Orquestra 

Sinfônica da Paraíba realiza hoje o concerto de final de ano, 
às 20h na Sala Radegundis Feitosa, na UFPB.

Com a participação de músicos associados e convi-
dados, sob a regência do maestro Marcos Arakaki, onde 
interpretarão composições de Wolgand Amadeus Mozart, 
Antonin Dvorak, Richard Wagner e J. Williams.

Abraço amigo de Valkiria Lira e Fátima Tenório

Sras. Aila de Sá Leitão e 
Ucélia Lins de Albuquerque, 
empresário Carlos Antônio 
Ribeiro Coutinho, médico 
Ismar Meira.
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Ele disse Ela disse
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Parabéns

Dois Pontos

  Hoje tem sessão pipoca no 
recém-inaugurado Cine Linduarte 
Noronha, no prédio da Funjope, 
na antiga sede do Clube Cabo 
Branco, no Centro.
  Com o filme  “O homem que 
vê no escuro”, dirigido por Mira-
beau Dias, sobre a vida do crítico 
de cinema João Batista Brito.

Zum Zum Zum
   O pequeno Danielzinho comemora hoje mais um aninho de vida com festa 
preparada com carinho pelos pais Kerle e Daniel Diniz Zenaide. 

   Luiz Lineu e Cleide, Maristela Mendonça, Olímpia Cunha, Diego e 
Milena Gonçalves, Wilson e Nevinha Araújo já confirmaram presenças na 
festa “1968, o ano que vivemos” que acontece amanhã no Panorâmico do 
Clube Cabo Branco.
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Alegria das amigas Martha Lins de Albuquerque e Eliane Carlos Freire

Alegria
ANFITRIÃ DAS 

MELHORES, Eliane 
Freire recebeu amigas 
leais para a tradicional 
confraternização de 
Natal, na sua cobertu-
ra em Intermares. Este 
ano o diferencial foi 
também as presenças 
de Leonel Freire e dos 
amigos Sebastião Fer-
reira, Tico Lira, Ewer-
ton Holanda, Fernando 
Menezes e Walber 
Santos . Para tornar a 
noite mais agradável, 
a música de melhor 
qualidade do cantor e 
violonista Leozinho.

“Eu confio na minha 
beleza. Eu não confio 
é no bom gosto dos
outros”
TATI BERNARDI

“Beleza é o poder pelo 
qual uma mulher encanta 
o amante e aterroriza o 
marido”

AMBROSE BIERCE

   A PBTur lançou ontem um pacote de novidades para divulgação do Destino 
Paraíba por meio da internet e nas feiras e eventos de turismo. Entre essas o Mapa 
Digital que mostra os principais atrativos turísticos de João Pessoa.

NUMA AÇÃO DE NATAL, empreendida em conjunto com 
o Projeto Malawi, a empresa paraibana Thks Camisetas doou 
30 peças para os voluntários do projeto usarem em estadia 
na África e para as crianças das aldeias beneficadas pelo 
trabalho da ONG Centro Avançado de Crescimento.

Malawi, localizada no Sudeste da África, é um dos 
países menos desenvolvidos do mundo, com baixa 
expectativa de vida e uma alta taxa de mortalidade 
infantil.

Parceria
O RESTAURANTE Bessa Grill firmou parceria com os 

organizadores do show do DJ Fatboy Slim para  comandar 
os serviços em três praças do Centro de Convenções 
de João Pessoa.

Os espaços serão ambientados pelo decorador 
Glauber Castro.

Mércia Bronzeado Ferreira e Andrea Castro
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Ação solidária

Digital
SAIU A 13a edição da Revista 

Blecaute, comemorando quatro 
anos de existência. 

A publicação é digital e tem 
por objetivo divulgar a produção 
literária e artística de novos au-
tores e artistas paraibanos, assim 
como de agentes de outros es-
tados do Nordeste e membros de 
países lusófonos que interagem 
com a literatura paraibana.

   O ator paraibano Ítalo Marco Sant´ana, radicado no Rio de Janeiro, está 
em férias pessoenses. 

Serviços ao cidadão
O TRIBUNAL DO TRABALHO 

da Paraíba lançou a Carta de Ser-
viços ao Cidadão, um conjunto de 
orientações aos que procuram a 
justiça trabalhista.

O lançamento do documento 
foi conduzido pelo presidente do 
TRT/PB, desembargador Paulo 
Maia Filho, na última sessão ad-
ministrativa do Pleno.

Magnólia Menezes e a amiga secreta Grace Fonseca
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   Uma boa pedida neste final de semana é visitar o Salão de Artesanato 
Paraibano que está expondo lindas e criativas peças produzidas pelos artesãos de 
todo o Estado. O evento, coordenado pela primeira-dama do Estado, Pâmela Bório 
e por Ladjane Souza, do PAP, acontece até o dia 20 de janeiro no Jangada Clube, na 
Praia do Cabo Branco.

Abuso infantil
O BLOCO MURIÇOQUINHAS  

que tem como madrinha a pro-
motora de Justiça, Soraya  Esco-
rel, desfila no dia 4 de fevereiro 
divulgando a campanha contra o 
abuso infantil.

A entidade vai homenagear 
este ano os artistas plásticos que 
já produziram o estandarte como 
Flávio Tavares, Clóvis Júnior, Fred 
Svendsen, Sérgio de Oliveira, Régis 
Soares, Dadá Venceslau, Goret Iri-
neu, Rodrigues Lima, Marcos Pinto 
e Sayonara Brasil.
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Ruas serão interditadas 
em Tambaú para a festa de 
réveillon na capital
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Escolas terão 100 mil novas vagas

O Governo do Estado 
oferecerá 100 mil vagas 
para alunos novatos no 
ano letivo de 2013. As ma-
trículas começam no pró-
ximo dia 2 de janeiro e se 
encerrarão no dia 31 em 
todas as 806 escolas da 
rede estadual de ensino. 
As aulas terão início no 
dia 7 de fevereiro. No to-
tal, o Estado ofertará 460 
mil vagas.

De acordo com a ge-
rente executiva de Acom-
panhamento da Gestão 
Escolar (Geage), Antonieta 
Nóbrega, as 100 mil no-
vas vagas foram detecta-
das após levantamento 
realizado pela Secretaria 
da Educação em todas as 
Regionais, em virtude das 
melhorias que o Governo 
do Estado tem realizado na 
rede estadual de ensino.

As matrículas automá-
ticas dos alunos veteranos 
estão abertas até esta sex-
ta-feira (28). As gerências 
regionais de educação or-
ganizaram postos de in-
formações sobre as vagas 
de cada escola e utilizam 
estratégias de divulgação, 
em conjunto com os di-
retores das escolas, tais 
como campanhas, visita às 
famílias, cartazes, anún-
cios nos meios de comu-
nicação, entre outras. Para 
esclarecer alguma dúvida, 
os estudantes e familiares 
podem ligar para o telefo-
ne da Geage, 3218-4055, 
ou se dirigirem às gerên-
cias regionais de educa-

Matrículas começam no 
próximo dia 2 e vão até 
o dia 31 de janeiro

ção que atenderão as de-
mandas.

“As escolas que, even-
tualmente, ficarem im-
pedidas de iniciar o ano 
letivo na data estabeleci-
da, deverão elaborar ca-
lendário especial, a ser 
submetido à apreciação e 
aprovação da Gerência Re-
gional de Educação e, na 
sequência, enviado à Ge-
rência Executiva de Acom-
panhamento da Gestão Es-
colar”, explicou Antonieta 
Nóbrega.

O calendário escolar 
terá 204 dias letivos para 
o turno diurno e 209 dias 
para o turno noturno, di-
vididos em quatro perío-
dos bimestrais, incluin-
do o primeiro segmento 
(Ensino Fundamental I) 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Para o se-
gundo segmento (Ensino 
Fundamental II) e Ensino 
Médio da EJA, serão 104 
dias letivos, divididos em 
dois períodos bimestrais.

Planejamento 
Os dias reservados ao 

planejamento escolar e 
às provas finais não serão 
computados como dias le-
tivos. As aulas não minis-
tradas, devido aos feriados 
locais, dias facultativos ou 
outros não previstos no 
calendário letivo, deverão 
ser compensadas median-
te calendário de reposição 
elaborado pela escola e 
submetido à apreciação 
do Núcleo de Acompanha-
mento da Gestão Escolar 
(Nage), da respectiva Ge-
rência Regional de Educa-
ção, que deverá acompa-
nhar sua execução.

O primeiro dia do ano 
letivo é considerado o Dia 
da Acolhida. A orientação 
da Secretaria da Educação é 
que a escola, após o plane-
jamento, reserve um perío-
-do da semana pedagógica 
para organizar a recepção 
dos estudantes no dia 7 de 
fevereiro. A recomendação 
para esse dia é que a escola 
convide a comunidade com 
o objetivo de acolher os es-
tudantes e compartilhar as 
atividades educativas que 
foram planejadas para o ano 
letivo de 2013.

Diretrizes para o ano 
letivo – A Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), por 
meio da Gerência Executi-
va de Acompanhamento da 
Gestão Escolar (Geage), lan-
çou no início de dezembro, 
na Sala de Leitura da sede 
da SEE, a cartilha “Diretrizes 
Operacionais para o Fun-
cionamento das Escolas da 
Rede Estadual de Ensino – 
2013”, destinada aos 14 ge-
rentes regionais de educa-
ção, técnicos e professores 
da rede estadual de ensino.

A cartilha será distri-
buída para os diretores das 
806 escolas da rede estadual 
de ensino. No evento foram 
apresentadas as normas 
para o funcionamento das 
escolas no próximo ano, di-
vididas pelos seguintes tó-
picos: Área Administrativa, 
compreendendo as matrí-
culas, o calendário escolar, 
a frequência escolar, a or-

ganização das turmas e os 
conselhos escolares; e Área 
Pedagógica, com a propos-
ta pedagógica das escolas, 
os processos avaliativos, os 
indicadores de qualidade 
da educação e os ensinos 
de Educação Física, Música, 
Língua Espanhola e Ensino 
Religioso.

Na cartilha também es-
tão listadas as modalidades 
de ensino (Ensino Normal, 
Educação de Jovens e Adul-
tos, Educação Especial, In-
dígena, do Campo e Profis-
sional). Na Organização da 
Educação Básica estão as in-
formações referentes ao En-
sino Fundamental de Nove 
Anos e ao Ensino Médio. Na 
questão da Transversalida-
de, a cartilha aborda temas 
como a Educação da Diver-
sidade Étnico-Racial, Educa-
ção Quilombola, Programa 
Nacional de Educação Fis-
cal (Pnaf), Educação para o 
Consumo, Educação em Di-
reitos Humanos e Educação 
Ambiental.

Também integram a car-
tilha os projetos de Apoio à 
Educação Básica, como os 
programas federais em par-
ceria com a SEE (Programa 
Ensino Médio Inovador – 
Proemi, Mais Educação, Es-
cola Aberta, Saúde na Escola, 
Projovem Urbano, Pronatec, 
entre outros) e os programas 
estaduais (Primeiros Sabe-
res da Infância, Revisitando 
os Saberes, Educador Digital 
e PBVest).

Recepção dos estudantes

Inscrições para o Sisu começam dia 7
As inscrições para o 

Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) do Ministério 
da Educação começam 
em 7 de janeiro e se esten-
dem até o dia 11 do mes-
mo mês. O Sisu é a seleção 
adotada também pelo 
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) para 
as suas vagas no Ensino 
Superior. O IFPB vai ofer-
tar todas as vagas presen-
ciais do primeiro semestre 
nessa seleção aberta em 
janeiro. 

A previsão é de oferta 
de 1.140 vagas distribuí-
-das nos cursos de João 
Pessoa, Sousa, Cajazeiras, 
Campina Grande, Picuí, 
Monteiro, Patos, Princesa 
Isabel, Cabedelo e Gua-
rabira. Cursos novos de 
Física, no Campus de Cam-
pina, e de Educação Física, 
em Sousa, estão entre as 
novidades para 2013. O 
Instituto reserva 5% das 
vagas para pessoas com 

deficiência. No município 
de Sousa há ainda reserva 
para os assentados da re-
forma agrária.

As regras e o crono-
grama da primeira edição 
de 2013 constam de edi-
tal da Secretaria de Edu-
cação Superior (Sesu) do 
MEC, publicado na última 
quarta-feira. Só podem se 
inscrever no Sisu os candi-
datos que se submeteram 
ao Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 
2012 e obtiveram nota 
na redação que não te-
nha sido zero. 

O candidato pode 
fazer até duas opções de 
curso. No momento da 
inscrição, terá de especi-
ficar, pela ordem de pre-
ferência, o curso ao qual 
pretende concorrer e de 
que forma. Isso porque 
serão adotadas pelas ins-
tituições as cotas decor-
rentes da Lei nº 12.711, 
de 29 de agosto de 2012; 
além de outras políticas 

afirmativas. 
O candidato deve 

registrar a inscrição pela 
internet no site www.
sisu.mec.gov.br O perío-
do de inscrições vai até 
as 23h59 de 11 de janei-
ro, horário de Brasília. 
Até lá, o candidato pode 
alterar ou cancelar as op-
ções feitas. A primeira 
chamada dos seleciona-
dos está prevista para 14 
de janeiro. Os convoca-
dos devem efetuar a ma-
trícula em 18, 21 e 22 de 
janeiro. A segunda cha-
mada será divulgada em 
28 de janeiro, com matrí-
cula prevista para 1°, 4 e 
5 de fevereiro.

Os estudantes que 
não forem selecionados 
nas duas primeiras con-
vocações podem aderir 
à lista de espera. As ins-
tituições de ensino parti-
cipantes do Sisu usam a 
lista para convocar can-
didatos a vagas remanes-
centes. O prazo de ade-

são é de 28 de janeiro a 
8 de fevereiro.

O Edital nº 20/2012 da 
Sesu está na seção 3, pági-
nas 24 e 25 do DOU. O do-
cumento pode ser acessa-
do aqui. Confira também 
a Lei nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012 sobre as 
cotas para estudantes da 
rede pública e segundo 
critérios raciais e de renda 
social acessível nesse link.

Segundo o pró-reitor 
de Ensino do Instituto Fe-
deral de Educação Ciência 
e Tecnologia da Paraíba, 
Paulo de Tarso Costa Hen-
riques, o edital discrimi-
nando todas as vagas por 
curso e turno, bem como 
as modalidades de cotas, 
deve ser disponibilizado 
em breve em nosso por-
tal. “Estamos esperando 
também o resultado do 
Enem”, comentou o pro-
fessor. O resultado indi-
vidual do Enem deve ser 
liberado a partir de hoje 
pelo Inep.

Os candidatos que farão 
a prova objetiva do concurso 
para Técnico Administrativo 
da Secretaria de Estado da Ad-
ministração da Paraíba, mar-
cada para 6 de janeiro de 2013, 
terão que acertar pelo menos 
metade das 50 questões e não 
poderão zerar nenhuma das 
disciplinas, sob pena de eli-
minação. A informação foi re-
passada ontem, pelo consultor 
da Fundação Professor Carlos 
Augusto Bittencourt (Funcab), 
responsável pela organização 
do certame, Vicente Nogueira.

Serão 15 questões de Lín-
gua Portuguesa, 15 de Mate-
mática, 10 de Informática Bási-
ca, além de outras 10 questões 
de Conhecimentos Gerais. A 
pontuação máxima é de 100 
pontos. “É preciso garantir o 

acerto de, no mínimo, 50% das 
questões objetivas e não zerar 
nenhuma prova. Quem não 
atender a estas observações 
será eliminado”, ressaltou. 

A prova objetiva vai come-
çar pontualmente às 14h40. O 
horário é a única mudança no 
concurso em relação à data 
anterior, quando a aplicação 
estava marcada para as 15h 
por conta do Processo Seletivo 
Seriado (PSS) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
que aconteceu no mesmo dia. 
Os candidatos terão acesso 
aos locais de provas a partir da 
13h30, quando serão abertos 
os portões. A entrada só será 
permitida até as 14h30. 

Para garantir a segurança 
do concurso, a Funcab infor-
mou que a Polícia Militar e ho-
mens do Corpo de Bombeiros 
estarão presentes nos locais 
de provas, que são os mesmos 

previstos antes do adiamento 
do concurso. “A única mudan-
ça é em relação ao horário, que 
precisou ser alterado na data 
inicial por conta do vestibular. 
Agora, porém, as provas come-
çarão mais cedo, e os candida-
tos terão 3h30 para responder 
as questões”, observou No-
gueira.

Os gabaritos serão dispo-
nibilizados no dia 7 de janeiro, 
no site da Funcab (www.fun-
cab.org) a partir do meio-dia. 
O prazo para dar entrada em 
recurso relacionado às provas 
objetivas é de apenas dois dias 
(8 e 9 de janeiro). Para isso, 
basta preencher e enviar o for-
mulário, disponível no site da 
Funcab.

“Alertamos os candida-
tos que utilizem caneta azul 
ou preta fabricada em mate-
rial transparente, e não levem 
bonés, celulares ou qualquer 

aparelho de comunicação para 
os locais de provas. Quem não 
atender a estas exigências será 
desclassificado”, disse o con-
sultor. Será necessário apre-
sentar algum documento de 
identificação. Todas as infor-
mações estão disponíveis na 
página da Funcab. A prova ob-
jetiva terá caráter eliminatório 
e classificatório e será consti-
tuída de questões de múltipla 
escolha. 

Inscreveram-se para o 
concurso mais de 37 mil candi-
datos. Eles concorrem a 3.180 
vagas. A remuneração é de R$ 
720 para uma carga horária de 
40 horas semanais. As provas, 
anteriormente marcadas para 
o dia 16 de dezembro, foram 
adiadas após técnicos da Fun-
cab constatarem a violação 
do lacre de um dos malotes 
contendo as provas durante o 
transporte aéreo. 

Candidato tem que acertar metade da prova
TÉCNICO adMINIsTRaTIVO

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O calendário escolar da rede estadual terá 204 dias letivos para o turno diurno e 209 dias para o noturno, divididos em períodos

FOTO: arquivo
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Ruas serão interditadas em 
Tambaú na festa de réveillon

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), concluiu 
na quarta-feira o esquema 
especial de trânsito para a 
festa de réveillon na orla 
marítima, garantindo o 
acesso da população ao 
evento. O trecho final da 
avenida Epitácio Pessoa, 
no encontro com a Rua 
Antônio Lira, próximo ao 
Busto de Tamandaré, será 
interditado a partir das 
16h da segunda-feira (31).

A Semob colocará nas 
ruas 100 homens entre 
agentes, supervisores e 
fiscais de transportes para 
orientar e dar informa-
ções aos motoristas e pe-
destres sobre as melhores 
alternativas de trânsito. 
A previsão dos organiza-
dores é que 200 mil pes-
soas participem do evento 
(100 mil nas imediações 
do Busto de Tamandaré e 
mais 100 mil ao longo de 
toda a orla da cidade).

Pelo esquema de trân-
sito, a Avenida Almirante 
Tamandaré, entre a Aveni-
da Nego (Tambaú) e a Rua 
Índio Arabutan, em Cabo 
Branco, será totalmente 
interditada para o tráfego 
de veículos a partir das 
18 horas. A avenida Epi-
tácio Pessoa, no entorno 
do Busto de Tamandaré, 
terá o tráfego permitido 
apenas aos veículos de 
moradores, polícia, bus-

Semob vai colocar 100 
homens nas ruas para 
orientar motoristas

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

ca e salvamento (Corpo 
de Bombeiros e ambulân-
cias), fiscalização de trân-
sito e transporte e carros 
de apoio ao evento.

As ruas Índio Arabu-
tan e Desembargador José 
Augusto Trindade servi-
rão como saída de emer-
gência. Esse trecho será 
monitorado a partir das 
7h da manhã, sendo proi-
bido estacionamento de 
veículos na orla a partir da 
Rua Índio Arabutan até a 
Avenida Nego, garantindo 
mais tranquilidade e espa-
ço para a população.

A partir da Avenida 
Cairu até o final do Cabo 
Branco o trânsito ficará 
livre para a circulação de 
veículos particulares, que 
deverão retornar pela 
Avenida Edvaldo Bezerra 
Cavalcanti Pinho (Rua da 
Barreira). Os motoristas 
terão como opção para es-
tacionamento a Rua Mon-
senhor Odilon Coutinho, 
Avenida Buarque, Avenida 
Maria Elizabeth, Rua Osí-
ris Di Belli, Gilvan Muribe-
ca, José Ramalho Brunet e 
Rua Tabelião Antônio Car-
neiro.

Com a interdição das 
ruas, a Prefeitura de João 
Pessoa estará orientando 
os motoristas a evitarem 
circular pelo bairro, crian-
do rotas alternativas de 
tráfego. Os agentes estarão 
disciplinando o trânsito no 
giradouro que dá acesso ao 
Altiplano; no semáforo da 
Marcionila da Conceição 
com a Frutuoso Dantas; 
no semáforo da Avenida 
Navegantes com a Epitácio 
Pessoa e no semáforo da 
Epitácio Pessoa com a pro-
fessora Maria Sales.

O horário de funciona-
mento das balsas que fazem 
a travessia entre Cabedelo e 
a Praia de Costinha, no mu-
nicípio de Lucena, no Litoral 
Norte do Estado, foi ampliado 
pela empresa Nordeste Na-
vegações, para atender o au-
mento na demanda dos feste-
jos de final de ano.

Os serviços de trans-
porte serão ampliados hoje, 
amanhã, domingo, dia 30, 
além dos dias 31, segunda-
-feira e o dia 1º, terça-feira. 
Os passageiros, durante esse 
período, poderão fazer a tra-
vessia de Cabedelo a Cos-
tinha nos horários das 6 às 
20 horas. Já a última balsa 
sairá da cidade de Costinha, 
às 20h30.

No período de alta esta-
ção a empresa Nordeste Na-
vegação volta a atuar neste 

horário para atender a de-
manda do período. O Termo 
de Ajustamento de Conduta 
prevê ainda a ampliação da 
segurança com a presença 
de guardas municipais, dan-
do segurança no embarque 
e desembarque. Além disso, 
continuam valendo as gra-
tuidades aos portadores de 
deficiência, idosos acima de 
60 anos e a meia passagem 
garantida aos estudantes.

Quem desejar cruzar o 
Rio Paraíba e passar as festas 
de final de ano nas praias de 
Lucena, Fagundes ou Costi-
nha, localizadas no municí-
pio de Lucena (PB), poderá 
fazer a viagem sobre a balsa 
de Cabedelo. As viagens são 
feitas todos os dias, sem in-
tervalo, e ocorrem de hora 
em hora. Começam às 6h e 
prosseguem até as 20h

Apesar disso, as passa-
gens terão os mesmos valo-
res: pedestres R$ 1,00; estu-
dantes R$ 0,50; moto R$ 3,55; 
carros pequenos R$ 8.60; bi-
cicletas R$ 1,70; caminhone-
tes R$ 11,20; ônibus R$ 26,50 
e caminhão R$ 21,50. Carros 
com reboques pequenos pa-
gam R$ 11,80. Se o reboque 
for grande, o valor sobe para 
R$ 17,20. 

Orientações 
A equipe de funcioná-

rios também receberá refor-
ços para proporcionar mais 
segurança aos passageiros. 
A Nordeste Navegações au-
mentou o número de em-
pregados para dar orienta-
ções aos usuários durante 
o embarque e desembarque 
da balsa. Entre as recomen-
dações está a de descer dos 

carros durante a viagem. 
Os passageiros até podem 
embarcar dentro dos veí-
culos, mas têm que perma-
necer fora dos automóveis 
enquanto fazem o percurso 
sobre o rio. 

O diretor de Transpor-
tes do DER, Carlos Pereira, 
ressalta a importância de 
obedecer as recomendações 
dos funcionários da empresa. 
“As pessoas devem obedecer 
as instruções do pessoal de 
apoio que trabalha na balsa. 
Em resumo, precisam agir 
com prudência e bom senso”, 
orienta. 

A balsa transporta cerca 
de 50 veículos e os preços são 
tabelados conforme o tama-
nho do carro. Outras informa-
ções podem ser obtidas atra-
vés dos números: 3228-1977 
e 3228-3247.  (MT)

Balsas ampliam horário a partir de hoje
TRAVESSIA PELO MAR

Cerca de 40% dos furtos 
aos turistas que ocorrem em 
pousadas e hotéis de João 
Pessoa são solucionados 
pela Delegacia do Turista 
(Deatur). Segundo o delega-
do titular da pasta, Francisco 
Azevedo, durante este ano 
ocorreram cerca de 20 furtos 
em hotéis ou pousadas da 
capital, e a grande dificulda-
de para se desvendar esses 
casos é a falta de circuito de 
TV interno, porque fica a pa-
lavra do hóspede contra a do 
pessoal do serviço de quarto. 
“Em alguns desses casos, o 
hóspede vítima de algum fur-
to é ressarcido pela gerência 
do hotel ou pousada”, revelou 
Azevedo, enfatizando que 
o foco maior da Deatur é o 
atendimento ao turista. Vale 
destacar que nesta delega-
cia, o delegado e os agentes 
falam fluentemente a língua 
inglesa.

A Delegacia do Turista 
também resolve diversos ca-
sos, inclusive de perda de do-
cumentos na orla e até furto 
de veículo. Porém, o boletim 
da ocorrência é registrado, 
mas o caso em si é enviado 
para a Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos. Até pro-
blemas de briga entre clientes 
de restaurantes é feita a abor-
dagem, mas o caso é remane-
jado para a 10ª Delegacia Dis-
trital que cobre a área.

Para atender ao grande 
fluxo de turistas que está “in-
vadindo” a orla marítima de 
João Pessoa, com a chegada 
do verão, a Delegacia do Tu-
rista continuará funcionando 
com toda a equipe de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
18h, mas manterá um plan-
tão todos os dias, das 19h às 
7h. Nos sábados, domingos 
e feriados, a Deatur também 
funciona em regime de plan-
tão com um agente que domi-
na fluentemente inglês, para 
registrar as ocorrências.  

Delegacia oferece atendimento a turistas
DURANTE 24 HORAS

Serviço

   Linhas que serão reforçadas

l As circulares 1.500 e 1.510 deverão fazer o itinerário 
pelo Terminal de Integração do Varadouro (TIV) do dia 
31 até às 5h de 1º de janeiro. As circulares 5.100 e 5.110 
estarão passando pelo TIV a partir da meia-noite de 
1º de janeiro. Também serão reforçadas as linhas 204 
(Cristo), 511 (Tambaú/Ruy Carneiro), 109 (Rua do Rio), 
513 (Tambaú/Bessa), 5.600 (Mangabeira/Shopping), 
5.603 (Mangabeira 7), 5605(Mangabeira/Shopping), 
701 (Alto do Mateus/Acesso Oeste), 1.502 (Geisel/Alto 
do Mateus), 116 (Engenho Velho/Gramame), 501 (Coli-
nas do Sul/Cehap). E ainda 203 (Mangabeira/Rangel), 
510 (Tambaú/Epitácio), 504 (Mandacaru), 104 (Bairro 
das Indústrias), 108 (Valentina/Paratibe/Mussumago) e 
507 (Cabo Branco).

O esquema de ôni-
bus foi feito de forma 
a facilitar o acesso da 
população à festa de ré-
veillon na orla da capital 
para comemorar a che-
gada de 2013. A Semob 
solicitou às empresas 
de transporte coletivo 
o reforço nos ônibus do 
projeto Tetéu, que circu-
lam pelo Terminal de In-
tegração do Varadouro, 
e das linhas que passam 
pela orla marítima.

A partir das 16h, 
a linha 507 vai circular 
pela Rua Amaro Bezerra, 
Avenida Cabo Branco, 
retornando pela Edval-

do Bezerra Cavalcanti Pi-
nho. Após esse horário, o 
itinerário será o seguin-
te: Avenida Marcionila 
da Conceição, Aveni-
da Monsenhor Odilon 
Coutinho (Beira Rio), 
Avenida João Cirilo (pa-
norâmica do Altiplano), 
retornando pela Rua da 
Barreira.

Já as linhas que 
atendem o bairro de Ma-
naíra vão circular pela 
Avenida Epitácio Pessoa, 
entrando na Nossa Se-
nhora dos Navegantes, 
Avenida Nego, Taman-
daré, seguindo o itinerá-
rio normal.

Transporte coletivo

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Delegacia do Turista (Deatur) está localizada na Aveni-
da Almirante Tamandaré, na orla de Tambaú, e funciona 
24 horas atendendo turistas e paraibanos.  No mês de ja-
neiro, quando o fluxo de pessoas nas praias é mais inten-
so, a Deatur terá um reforço no efetivo e funcionará tan-
to de manhã quanto à noite - registrando ocorrências de 
menor potencial ofensivo. Os telefones de contato para 
atendimento da população são: 3214-8022 e 3214-8023.

Deatur

O delegado Francisco Azevedo responde pela Delegacia do Turismo

O trecho final da Epitácio Pessoa, próximo ao Busto de Tamandaré, será interditado a partir das 16h da segunda-feira, dia 31

FoTo: Arquivo

FoTo: evandro Pereira



Termina hoje prazo para donos de  
carros pedirem isenção de IPVA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de dezembro de 2012

Termina  hoje o prazo 
para os proprietários de 
veículos de quatro catego-
rias solicitarem a isenção 
do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) de 2013. 
O requerimento pode ser 
realizado nos postos fiscais 
da Secretaria de Estado da 
Receita instalados no De-
tran-PB de João Pessoa e de 
Campina Grande ou em uma 
das 40 coletorias instaladas 
nas cinco regiões fiscais do 
interior do Estado.  

Com a alteração da lei 
do IPVA, a data limite para 
solicitar a isenção do im-
posto do ano seguinte pre-
cisa ser feita até o dia 31 de 
dezembro. Como as repar-
tições públicas do Estado 
estarão fechadas no último 
dia do ano, a solicitação 
terá de ser antecipada até 
hoje.

A Receita Estadual in-
forma que precisam fazer 
o requerimento até o final 
deste ano os portadores de 
deficiência física, taxistas, 
transporte escolar com até 
16 passageiros e o trabalha-
dor ou proprietário rural de 
motos agrícolas de até 200 
cilindradas (cc). 

Além dessas catego-
rias, todos aqueles pro-
prietários que solicitaram 
isenção do IPVA 2012 na 
repartição fiscal da Receita 
Estadual devem fazer nova-
mente o requerimento para 
ter assegurado o benefício 
em 2013. Para ter direito 
a isenção do IPVA, o valor 
do veículo (novo ou usado) 
não poderá ultrapassar R$ 
70 mil.

Caso essas categorias 
não façam a solicitação até 
hoje, data limite estipulada 
pela lei, os proprietários 
pagarão o IPVA integral em 
2013. Já o pedido de isen-
ção feito, a partir de 2 de 
janeiro do próximo ano, só 
vale para 2014.

Documentos 
Para requerer a isenção 

do IPVA de 2013, os usuá-
rios precisam apresentar a 
documentação exigida em 
uma das repartições fiscais 
da Receita Estadual. Nas 
cidades de João Pessoa e 
Campina Grande, o reque-
rimento pode ser solicitado 
no Posto Fiscal da Receita 
Estadual no setor do IPVA 
instalado no Detran-PB. Já 
os usuários do interior de-
vem procurar a coletoria 
mais próxima do domicílio 
para solicitar o benefício.

O requerimento deve ser 
realizado nos postos da
Secretaria da Receita

FOtO: Divulgação

Aumenta número de beneficiados do PPA
PROGRAMA DE ALIMENTOS

Quem não fizer 
a solicitação 
até hoje, data 
limite estipulada 
por lei, pagará 
o imposto 
integral em 
2013.

A Paraíba é um dos 18 es-
tados que aderiu, em 2012, ao 
novo modelo do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome (MDS), por meio da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Humano (Sedh). O 
acesso ao programa substitui 
os convênios antigos, está me-
nos burocrático com pagamen-
to direto ao produtor.

Na Paraíba, existem 14 mu-
nicípios beneficiados com o an-
tigo convênio que foi prorro-
gado até o dia 30 de junho de 
2013. O novo modelo do PAA 
irá beneficiar 171 municípios 
paraibanos.

A secretária titular da 
Sedh, Aparecida Ramos, ressal-
ta que o PAA é uma das princi-
pais ações da estratégia de in-
clusão produtiva rural do Plano 
Brasil Sem Miséria, que consis-
te na compra da produção do 
pequeno agricultor e distribui 
os alimentos adquiridos com 
entidades socioassistenciais.

“É muito bom quando te-
mos o reconhecimento do tra-
balho realizado, validado por 
uma instância como o MDS e 
mais ainda quando vem com 
ampliação do Programa no Es-
tado”, destaca a secretária da 
Sedh, Aparecida Ramos.

  
Números positivos 
Dados da coordenação es-

tadual do programa apontam 
que o PAA em 2012 adquiriu 

O novo modelo do Programa de Aquisição de Alimentos vai beneficiar 171 municípios de várias regiões da Paraíba

A Polícia Militar da Pa-
raíba acredita que crimino-
sos podem ter ‘inaugurado’ 
no Estado mais uma moda-
lidade de violação a caixas 
eletrônicos. O alvo da ação 
foi uma agência do Banco 
do Brasil da cidade de Jaca-
raú, Mata paraibana. Com 
dispositivos eletrônicos, 
criminosos tentaram  violar 
o software de um dos caixas 
da agência, o que possibi-
litaria, caso a ação tivesse 
dado certo, sacar todo o di-
nheiro do caixa, segundo a 
polícia.

De acordo com  o capi-
tão Antônio, a ação dos cri-
minosos é silenciosa, o que 
dificulta a atuação da polí-
cia. Os aparelhos que foram 
usados pelos criminosos 
não despertam suspeitas e 
podem ser comprados em 
qualquer loja de informá-
tica. 

O capitão informou 
ainda que alguma coisa deu 
errado e o alarme disparou. 
A polícia já tem suspeitos, 
mas até as 16 horas nin-
guém foi preso. Os crimino-
sos fugiram para a cidade 
de Montanhas, no vizinho 

Estado do Rio Grande do 
Norte, onde aconteceu uma 
ação semelhante. Por isso, 
a polícia acredita que os 
criminosos que violaram o 
caixa eletrônico do Banco 
do Brasil de Jacaraú são os 
mesmos do Rio Grande do 
Norte.

O  superintendente do 
Banco do Brasil, Elinaldo 
Leal, disse que os equipa-
mentos da agência têm tec-
nologia sofisticada contra 
fraudes como essas. “Uma 
prova disso é que não foi 
levado nada, os criminosos 
não tiveram êxito. A popu-
lação pode ficar tranquila, 
pois nos empenhamos para 
cada vez mais modernizar a 
tecnologia usada no Banco 
do Brasil”, afirmou.

Elinaldo Leal  afirmou 
que essa foi a primeira vez 
que tomou conhecimento 
desse tipo de fraude na Pa-
raíba.

De acordo com o Sin-
dicato dos Bancários na 
Paraíba, Marcos Henriques, 
com essa ocorrência, sobe 
para 63 o número de crimes 
cometidos contra as agên-
cias bancárias do Estado.

A Secretaria de Saúde do 
Estado (SES) divulgou ontem 
o último boletim epidemioló-
gico do ano. De acordo com o 
boletim, os casos notificados 
de dengue tiveram uma redu-
ção de 30,43%  em compara-
ção ao ano passado. Em 2011 
foram notificados 16.393 ca-
sos e em 2012, até a semana 
epidemiológica nº 51 (de 1º 
de janeiro a 22 de dezembro), 
foram registrados 11.404 no-
tificações da doença. Destes, 
2.542 foram descartados, 
6.463 foram classificados 
como dengue clássica e os de-
mais continuam aguardando 
encerramento. Neste mesmo 
período foram confirmados 
157 casos graves da doença, 
sendo 39 de Febre Hemorrá-
gica da Dengue (FHD) e 118 
de dengue com complicação 
(DCC).

Segundo a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saú-
de da SES, Talita Tavares, 
desde a semana epidemioló-
gica nº 42 (de 1° de janeiro a 
18 de outubro) observou-se 
uma diminuição nas notifi-
cações de dengue no Esta-
do. “Nós observamos que o 

quantitativo de notificações 
veio diminuindo. Na semana 
epidemiológica nº 45 (1° de 
janeiro a 10 de novembro), 
registramos um número de 
casos notificados inferiores 
ao ano de 2011 no mesmo 
período”, disse. Talita ressal-
ta a importância da notifica-
ção dos casos de dengue. “A 
subnotificação e as não noti-
ficações dos casos auxiliam 
negativamente no desenca-
deamento das ações oportu-
nas junto aos casos graves. 
Isso reflete na implemen-
tação das ações de campo e 
prejudicam também a ava-
liação dos dados devido à de-
mora dos mesmos chegarem 
ao nível central, via Sistema 
Oficial de Notificações dos 
Agravos (Sinan).

De acordo com o bole-
tim, 187 (83,85%) municí-
pios realizaram notificações 
para dengue e 36 (16,14%) 
continuam sem registro de 
casos de dengue no SINAN. 
São eles: Algodão de Jandaí-
ra, Amparo, Barra de São Mi-
guel, Belém do Brejo do Cruz, 
Boa Ventura, Bom Jesus, Bor-
borema, Cajazeirinhas, Ca-

pim, Carrapateira, Coxixola, 
Curral de Cima, Curral Velho, 
Frei Martinho, Junco do Se-
ridó, Livramento, Marcação, 
Monte Horebe, Mulungu, 
Nova Floresta, Ouro Velho, 
Pedro Régis, Puxinanã, Ria-
cho do Poço, Santa Helena, 
São Bento de Pombal, São 
Domingos de Pombal, São 
Domingos do Cariri, São José 
da Lagoa Tapada, São José de 
Caiana, São José dos Cordei-
ros, Seridó, Serraria, Sosse-
go, Tacima e Umbuzeiro.

Óbitos 
Foram registrados 157 

casos graves de dengue em 
33 municípios, sendo 39 de 
Febre Hemorrágica da Den-
gue e 118 de Dengue com 
Complicações. Destes, 11 
casos graves evoluíram para 
óbito, dois para FHD e nove 
para DCC . Segundo Talita, a 
SES vem analisando todas 
as investigações dos óbitos 
realizadas pelos municí-
pios, e orientando que todas 
as informações devem ser 
compartilhadas junto à rede 
assistencial para que assim 
essa seja fortalecida. 

Bandidos usam tecnologia
para tentar assaltar banco

Boletim confirma redução de 
30,43% dos casos de dengue

JAcARAúSAúDE

436 toneladas de alimentos, o 
que representa 72,40% a mais 
que o ano passado, quando fo-
ram registrados 253 toneladas 
de produtos.

Foram 45.163 pessoas be-
neficiadas com o PAA em 2012, 
com o incremento na quanti-
dade de entidades participan-

tes, que passou de 51 em 2011 
para 129 entidades sociassis-
tenciais neste ano. A quantida-
de de agricultores no Progra-
ma também aumentou de 94 
(2011) para 206 em 2012.

“O resumo do trabalho 
que desenvolvemos à frente 
da coordenação do programa 

em 2012, tem resultado satis-
fatório, o que motivou o MDS 
a reconhecer a melhoria de sua 
execução e autorizar a prorro-
gação do atual convênio para 
junho de 2013, cujo término 
estava marcado para o dia 31 
deste ano”, explica o coorde-
nador do PAA, Ângelo Viana.
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UEPB divulga hoje o resultado
vestibular 2013

Paraíba CaMPiNa

Pela cidade

Diante das inúmeras reclamações sobre a coleta do 
lixo na cidade, o prefeito de Campina Grande, Veneziano 
Vital, disse em entrevista que tinha conhecimento que 
“opositores e madames ricas” estariam jogando lixo nas 
ruas de Campina para tentar denegrir a imagem dele 
junto à população.

l “GardeNal estraGado”

Perguntado sobre as declarações de Vené, o prefeito 
eleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse que 
“Veneziano deveria cuidar de suas obrigações e ter mais 
respeito com o povo”. Romero criticou duramente tais 
afirmações e disse que “com isso, dá para imaginar que o 
prefeito está tomando Gardenal estragado”.

l Prioridades

O ex-presidente da Associação Comercial de Campina 
Grande, empresário Luiz Alberto Leite, convidado pelo prefeito 
diplomado Romero Rodrigues para assumir a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, já fala como titular 
da Pasta. Ontem, durante entrevista, elencou o que entende 
como prioridades para o setor.

sugestões 
“O que eu entendo que a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico pode fazer é captar e cooptar investidores para 
essa cidade”, afirmou Luiz Alberto, ao destacar que já tem 
apresentado ao futuro prefeito algumas sugestões para 
reformulação da secretaria.

Fim de uma era

A partir de Janeiro de 2013, a sede do Sindicato das 
Empresas de Transportes Públicos de Campina Grande 
(Sitrans) não irá mais funcionar como ponto de venda do Vale 
Mais Card. Os usuários de ônibus de Campina Grande poderão 
continuar comprando seus créditos no Terminal de Integração 
e nos pontos especializados dentro dos bairros.

Pasta municipal
O prefeito eleito de Campina Grande, Romero Rodrigues 

(PSDB) irá divulgar na manhã de hoje no auditório da FIEP, os 
nomes dos demais secretários e auxiliares que farão parte da 
pasta municipal a partir de 1 de janeiro de 2013.  Até o momento, 
o prefeito já anunciou oficialmente o nome da secretária 
de Saúde, Lúcia Derks e de sua adjunta, Francisca Eudésia 
Damaceno Lima, além do novo titular do Desenvolvimento 
Econômico do Município, Luiz Alberto Leite. 

oportunidades

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) oferece 
quatro vagas para alunos bolsistas e duas para voluntários 
no Programa de Educação Tutorial (PET) de Engenharia 
Mecânica. As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro.

“No escuro”

O prefeito eleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, 
disse que a comissão de transição continua tendo dificuldades 
de acesso aos números e dados da Administração Municipal, 
e pretende fazer uma ampla auditoria, logo no início de sua 
gestão. Uma outra preocupação diz respeito a informações 
sobre o número exato de funcionários, terceirizados, 
comissionados e contratados, mas adiantou que pretende 
enxugar os excessos.

a confirmar

O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, 
Nelson Gomes Filho (PRP), está confiante na sua recondução a 
presidente da “Casa”.  “Ganhando as eleições, pretendo melhor 
a TV-Câmara, realizar um concurso público para a contratação 
de novos servidores e colocar um painel eletrônico para as 
votações no plenário da CMCG”, afirmou.

“Culpa das madames”

Para ter acesso à lista 
o candidato deve ter o 
número do CPF e uma senha

A Comissão Permanen-
te do Vestibular da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
marcou para as 10h de hoje 
a divulgação do resultado 
do Vestibular 2013. 

No entanto, para ter 
acesso ao boletim desem-
penho o candidato deve 
ter em mãos o número do 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) e uma senha, previa-
mente cadastrada.

A professora Ana Alice 
Rodrigues Sobreira, pre-
sidente da Comvest infor-
mou que o resultado estará 
disponível na página do ór-
gão e também será afixado 
no hall dos campi da UEPB. 
As provas do vestibular fo-
ram aplicadas nos dias 2 e 
3 deste mês. No primeiro 
dia os candidatos foram 
submetidos as provas de 
Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura 
Brasileira e Língua Estran-
geira.

No dia 3, as provas 

aplicadas foram de Quími-
ca, Física, Matemática, Bio-
logia, História, e Geografia.

A Comvest inscreveu 
para o Vestibular 2013 da 
UEPB, 32.029 candidatos 
que concorreram a 2.856 
vagas. De acordo com o 
edital está marcada para 
o dia 8 de janeiro a divul-
gação da 1ª listagem de 
candidatos classificados.  A 
partir do dia 14 de janeiro 
acontece a matrícula dos 
candidatos classificados 
para a 1ª entrada. As ma-
trículas dos demais candi-
datos seguem calendário 
previamente elaborado 
pela Comissão Permanente 
do Vestibular da UEPB.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A partir do dia
14 de janeiro
acontece a
matrícula dos 
candidatos 
classificados 
para a 1ª 
entrada 

O Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande apresentou ontem o 
balanço dos atendimentos e ati-
vidades realizadas pela unidade 
em 2012. De acordo com o diretor 
técnico do Trauma, Flawber Cruz, 
até o final de novembro o hospital 
atendeu 98.634 pessoas e realizou 
8.487 cirurgias. “Estes números re-
presentam o resgate da Medicina 
em Campina Grande como polo 
macrorregional na atenção à saú-
de”, disse o diretor.

Flawber explicou que após 
a inauguração da nova unidade 
do Trauma, em julho de 2011, o 
número de atendimentos e prin-
cipalmente de cirurgias subiu de 
forma expressiva, devido à estru-
tura técnica do hospital. “Em 2010 
foram realizadas 4.094 cirurgias, 
subindo para 6.588 em 2011. Esse 
ano estamos prevendo fechar em 
mais de nove mil”, citou Flawber 
Cruz. 

De acordo com Flawber, as 
áreas mais contempladas com a 
estrutura do hospital foram as de 
cirurgia especializada. “Tomando 
como exemplo as neurocirurgias, 
subimos de 16 em 2010 para 486 
este ano. Além disso, este ano rea-
lizamos mais do que o dobro de ci-
rurgias ortopédicas se comparado 
com os dados de 2010”, pontuou 
o diretor técnico do hospital.

No balanço, o diretor apre-
sentou também os dados relacio-
nados aos tipos de atendimento, 
e comentou que o mais preocu-
pante é o número de pessoas que 
dão entrada no hospital vítimas 
de acidentes de moto. “Este ano, 
antes mesmo de terminar dezem-
bro, foram registrados mais de 
8.900 atendimentos de vítimas de 
acidentes de moto”, explicou Fla-
wber. De acordo com os dados do 
Trauma, a média destas vítimas é 
entre 20 e 35 anos. 

O diretor comentou que es-
tes números são alarmantes, uma 

Atendimentos já são mais 98 mil
hosPital de trauMa

vez que 10% destas vítimas vem a 
óbito, aumentando a taxa de mor-
talidade do hospital. “Temos feito 
campanhas para conscientizar a 
população sobre a prevenção de 
acidentes, e principalmente para 
evitarem combinar direção e be-
bida, uma vez que a maior parte 
dos acidentes é registrada à noite 
ou nos fins de semana e feriado, 
quando o trânsito deveria estar 
mais tranquilo”, alertou Flawber.

O diretor geral do hospital, 
Geraldo Medeiros, explica que a 
meta para 2013 é ampliar ainda 
mais os serviços oferecidos pelo 
Trauma de Campina Grande, “ou-
tros objetivos que temos para con-
quistar é a informatização dos da-
dos hospitalares, a implantação da 
estação de telemedicina no centro 

cirúrgico e do serviço de interna-
ção domiciliar”, destacou Geraldo. 

Além disso, o diretor geral ex-
plica que a expectativa da unidade 
é de que haja uma reestruturação 
do sistema de saúde de Campina 
Grande e regiões próximas, para 
que os atendimentos de baixa 
complexidade possam ser feitos 
em Unidades de Pronto-Atendi-
mento e hospitais menores, para 
que o Trauma possa funcionar de 
forma plena em casos de urgência 
com mais rapidez. “A demanda de 
atendimentos simples na região se 
tornou tão grande que o Hospital 
de Trauma de Campina Grande 
teve que passar a atender casos 
de baixa complexidade, o que aca-
bou causando uma superlotação”, 
completou Geraldo.

Direção do hospital apresentou balanço da prestação de serviços até o mês de novembro

FOTO: Divulgação

Os médicos do Insti-
tuto de Saúde Elpídio de 
Almeida (Isea) comuni-
caram ao CRM  que vão 
entrar em greve.

A Promotoria de 
Saúde do Ministério Pú-
blico Estadual e a Secre-
taria Municipal de Saúde 
também foram informa-
das sobre a paralisação. 

De acordo com a 
obstetra Lúcia de Fátima 
Guedes Ribeiro, a Prefei-
tura de Campina Grande 
não pagou a produtivi-
dade dos meses de outu-
bro e novembro e o déci-
mo terceiro salário.

 Os médicos do Isea 
informaram que conti-
nuam atuando normal-
mente até o próximo 

domingo, quando se en-
cerra o prazo de 72 horas 
que a lei prevê para de-
flagração de greve após 
a comunicação oficial.

Caso o pagamento 
não seja feito dentro do 
prazo estipulado, o Isea 
vai funcionar apenas com 
os serviços essenciais.

No twitter
O prefeito Venezia-

no Vital (PMDB), conti-
nua usando as redes so-
ciais para responder aos 
servidores.

“Finalizamos ago-
ra pela manha (ontem) 
todo o pagamento do 
mês de dezembro da 
Secretaria de Educação. 
Compromisso cumprido. 
Não deixei restos a pagar. 
Só nos restam 84 servido-
res par receber o décimo.

Médicos do Isea já 
ameaçam iniciar greve

seM o 13º salÁrio

Phillipy Costa
Especial para A União



Câmara aprova Orçamento 2013
ÚLTIMA SESSÃO DO ANO

Vereadores derrubaram 
ontem também MP do 
prefeito Luciano Agra
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PBTur lança Mapa Digital, 
programa que deve atrair 
mais turistas à Paraíba
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Polêmica, despedidas e 
65 matérias apreciadas em 
Plenário marcaram ontem 
o encerramento das ativida-
des da Câmara Municipal de 
João Pessoa. Somente uma 
matéria foi reprovada, justa-
mente a Medida Provisória, 
através da qual o prefeito 
Luciano Agra (sem partido) 
pretendia fazer remaneja-
mentos de recursos envol-
vendo diversas áreas da ad-
ministração municipal.

A MP reprovada rece-
beu parecer contrário da 
Comissão de Constituição 
e Justiça e terminou esbar-
rando na maioria do Plená-
rio que preferiu acompa-
nhar o relator do parecer, 
vereador Fernando Mila-
nez (PMDB). “Essa matéria 
pode engessar a capacidade 
de trabalho do futuro pre-
feito, Luciano Cartaxo”, jus-
tificou Milanez.

Ele teve apoio da maio-
ria inclusive da vereado-
ra Sandra Marrocos(PSB), 
para quem, além de lança-
da de última hora para vo-
tação, a Medida Provisória 
tentava tirar recursos de 
secretarias que atendem 
populações mais carentes, 
com a possibilidade de vir 
a beneficiar setores privi-
legiados da administração”, 
afirmou a vereadora.

Essa foi a principal e a 
única polêmica da última 
sessão da Câmara e as maté-
rias apreciadas e aprovadas 
ficaram assim distribuídas: 
49 Projetos de Lei Ordiná-
ria, 10 Decretos Legislativos; 
duas Resoluções, um Projeto 
de Lei Complementar, uma 
Emenda à Lei Orgânica e 
uma Medida Provisória. En-
tre essas matérias aprova-
das, estiveram o Orçamento 
2013, a doação de um terre-
no para o IFPB e o Plano de 
Cargos, Carreira e Remune-
ração (PCCR) dos servidores 
do Instituto de Previdência 
do Município.

PCCR
O plano de cargos con-

templa um quadro efetivo de 
servidores com vencimento, 
gratificações de estímulo, 
promoção e progressão na 
carreira, além ainda de fixar 
regras para a avaliação de de-
sempenho das progressões 
funcionais em decorrência 
dos resultados obtidos nas 
avaliações periódicas de de-
sempenho.

Os vereadores também 
aprovaram o projeto do Exe-
cutivo Municipal que auto-
riza a doação de terreno do 
município de João Pessoa 
para a implantação de um 
campus do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB) no bairro 
Mangabeira VII. “Hoje, mais 
do que nunca, a educação se 
impõe com primazia no rol 
das políticas públicas inclu-
sivas”, afirmou o prefeito Lu-
ciano Agra na mensagem en-
caminhada e apreciada pelo 
Poder Legislativo.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Depois de um mês de 
discussão, várias audiên-
cias públicas com secre-
tários do município e da 
apresentação de mais de 
200 emendas de vereado-
res, a Câmara só precisou 
de 45 segundos para, na 
sessão ordinária de ontem, 
aprovar o Orçamento 2013 
estimando recursos para 
investimentos na ordem de 
R$ 1,88 bilhão.

“Já que todas as emen-
das de vereadores foram 
aproveitadas e já que esse 
tema foi exaustivamente de-
batido, inclusive, com os ges-
tores públicos do município, 
acho que podemos aprovar 
o Orçamento de forma con-
sensual”, justificou o presi-
dente da Comissão do Or-
çamento, vereador Tavinho 
Santos(PTB).

Sua orientação foi pron-
tamente seguida pelo presi-
dente da Câmara, vereador 
Durval Ferreira (PP), que 
colocou a matéria em discus-
são e votação com primeira e 
segunda discussão, deixando 
o resto do tempo da última 
sessão do ano para debate.

Tavinho comentou que, 
apesar da destinação de R$ 
629 milhões, a área da saú-
de precisa de mais atenção 
tendo em vista a necessidade 
de melhoria no atendimento 
das instituições médicas do 
município.

“É preciso mais quali-
ficação e incentivo aos pro-
fissionais que lidam com 
os cidadãos em momentos 
tão delicados. Existem pré-
dios novos, mas não existe 
atendimento adequado. No 
Trauminha de Mangabeira, 

pacientes esperam cerca de 
trinta dias, às vezes, mais, 
para conseguir uma opera-
ção ortotraumática. O futu-
ro prefeito Luciano Cartaxo 
precisa priorizar a área da 
saúde da cidade”, disse.

Ele também falou que os 
R$ 288 milhões destinados 
para a educação também 
não são suficientes para re-
alizar as ações que o setor 
precisa, especialmente no 
que se refere às melhorias 
das condições de trabalho e 
salários dos professores. O 
vereador também falou so-
bre sua luta em prol da des-
tinação de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país 
a área da educação.

Outro desafio para o 
novo prefeito da cidade, de 
acordo com Tavinho, será o 
setor de transporte que ne-

cessita de adequações para 
possibilitar mudanças na 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa, assim como para 
garantir o cumprimento de 
promessa de campanha que 
foi a gratuidade nos trans-
portes públicos para os es-
tudantes do município.

A Lei Orçamentária do 
próximo ano recebeu 213 
emendas dos vereadores, 
entre elas, uma que trata da 
construção de um hospital 
específico para mulheres. 
O relator da matéria, vere-
ador pastor Edmilson Alves 
(PRB) disse que este ano os 
parlamentares demoraram 
apresentar suas emendas, 
e foi preciso protelar a fi-
nalização do projeto tam-
bém porque foi preciso 
aguardar as sugestões dos 
secretários do município.

Investimentos vão priorizar área da saúde

As inscrições para o car-
go de ouvidor-geral da De-
fensoria Pública da Paraíba 
se encerram hoje.  Todo cida-
dão bacharel em Direito que 
preencha os requesitos para 
o cargo, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual 104, 
de maio de 2012, pode con-
correr. A inscrição é feita na 
sede administrativa da De-
fensoria, no Parque Solon de 
Lucena, 300, centro de João 
Pessoa, no horário das 12h 
às 18h.

As inscrições foram ini-
ciadas no dia 18 deste mês 
e, de acordo com o edital de 
convocação,  são requisitos 
para a habilitação ao cargo 
de ouvidor-geral: ser cidadão 
brasileiro ou naturalizado; se 
encontrar em pleno exercício 
dos direitos políticos e es-
tar quite com as obrigações 
eleitorais, bem como mili-
tares para pessoas do sexo 
masculino; ser moralmente 
idôneo, ter reputação iliba-
da, comprovada por meio de 
certidões e possuir diploma 
registrado de conclusão do 
curso superior em Direito 
fornecido por instituição de 
Ensino Superior pelo Minis-
tério da Educação.

Lista tríplice
O processo de escolha 

do ouvidor-geral da DPE se 
dará por meio de lista trí-
plice elaborada por uma co-
missão e encaminhada ao 
Conselho Superior da Defen-
soria Pública, que indicará o 
selecionado de acordo com 
o que determina a Lei Com-
plementar Estadual. “O cargo 
em comissão de ouvidor-ge-
ral será exercido em jornada 
integral, vedada outra ativi-
dade remunerada, a exceção 
do magistério, e não poderá 
integrar a lista tríplice os 
membros da Defensoria Pú-
blica”, explicou o defensor 
geral e presidente do Conse-
lho Superior, Vanildo Oliveira 
Brito.

Documentos 
Para se inscrever, o can-

didato precisa apresentar 
os seguintes documentos: 
cópia autenticada do Regis-
tro Geral; cópia autenticada 
do Cadastro de Pessoa Físi-
ca (CPF); cópia autentica-
da do Título Eleitoral com 
comprovante de quitação 
da obrigação de voto; cópia 
do comprovante de quitação 
do serviço militar; certidão 
negativa da Justiça Federal 
e Estadual; apresentação 
de arrazoado com os pro-
pósitos do candidato para 
ocupar o cargo, bem como 
a sua visão dos trabalhos a 
serem executados; termo 
de indicação da candidatura 
pela entidade da sociedade 
civil com atuação no Estado 
da Paraíba, se for o caso; de-
claração do candidato afir-
mando que concorda com as 
normas editadas pelo Con-
selho Superior e cópia de 
comprovante de residência.

Terminam hoje 
inscrições para 
ouvidor-geral 
da Defensoria

As presenças dos ve-
readores eleitos professor 
Gabriel (PDT) e Santino 
(PT do B) e os discursos de 
despedidas dos sete ve-
readores que não voltam 
para novo mandato no 
próximo ano animaram a 
última sessão do ano, on-
tem de manhã, na Câma-
ra Municipal.

Mangueira (PMDB), 
Geraldo Amorim (PDT), 
Corujinha (PSDC), Sandra 
Marrocos (PSB), Dinho 
(PR), Tavinho Santos (PTB) 
e, principalmente, o Pas-
tor Edmilson (PRP), que se 
prolongou na tribuna se 
despedindo dos colegas, 
passaram o tempo todo 
dando entrevitas e distri-
buindo agradecimentos, 
inclusive para a imprensa.

“Acho que cumpri-
mos nossa missão e, mes-

mo nem tendo disputado 
a reeleição, acredito que, 
com os novos nomes que 
ganhou, a Câmara conti-
nuará cumprindo muito 
bem o seu papel”, comen-
tou o pastor Edmilson, 
que terminou seu manda-
to bastante elogiado pelo 
trabalho que desenvolveu 
como relator do Orça-
mento nos últimos dois 
anos.

Como segundo su-
plente do senador Vital 
do Rêgo e até citado com 
a possibilidade de assumir 
o mandato, o vereador 
Tavinho Santos disse que 
vai continuar seu traba-
lho em defesa da cidade 
porque, com o mandato, 
disse ele, “não é a única 
forma de se fazer isso. Há 
muitas formas da gen-
te contribuir no turismo, 

no esporte e em diversas 
áreas”, completou.

A vereadora Sandra 
Marrocos disse que o fato 
de não ter conseguido a 
releição em nada prejudi-
cou as coisas positivas que 
o seu mandato conseguiu 
realizar, especialmente no 
que se refere à defesa das 
camadas mais carentes da 
população. “Saímos de 
cabeça erguida, conscien-
tes da missão cumprida e 
agradecida àqueles que 
voltaram a confiar no nos-
so nome” , disse.

Geraldo Amorim lem-
brou a sequência de dois 
mandatos com momentos 
que, muitas vezes, foram 
de encontro até mesmo 
às posições de colegas de 
plenário, mas disse que 
também só tinha a agra-
decer, sobretudo àqueles 

eleitores que nem o co-
nhecem, mas que acredi-
taram no seu nome. “Saí-
mos do mandato, mas 
não saímos da política e 
vamos continuar a luta 
em defesa do social e em 
defesa do crescimento do 
partido”, completou.

Santino e o professor 
Gabriel assumiram que, 
além de encontrar e cum-
primentar colegas da atual 
legislatura, compareceram 
também para começar a 
se inteirar dos trabalhos 
legislativos, especialmente 
num dia de esforço con-
centrado quando sempre 
tem matérias polêmicas 
em pauta. “Acho que esse 
dia é o ideal para gente 
estar aqui, muito embora, 
ainda não possa partici-
par dos debates”, disse 
Santino.

Discursos de despedida e agradecimentos

Os vereadores da capital apreciaram 65 matérias na última sessão ordinária do ano, reprovando apenas a MP enviada por Agra
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PBTur lança pacote que 
inclui programa digital de 
fácil acesso aos turistas

Uma disputa prevista para 2013

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Pelo smartphone, pelo 
computador convencional 
ou tablet, o turista que qui-
ser visitar João Pessoa terá à 
sua disposição os principais 
atrativos turísticos da capital 
paraibana através do Mapa 
Digital, lançado na manhã de 
ontem no auditório da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur). Os usuários também 
podem fazer o download da 
ferramenta por meio de QR 
Codes fixados no aeroporto, 
rodoviária, hotéis, restau-
rantes e outros locais. Outra 
forma de acessar o Mapa Di-
gital é pelo portal da PBTur, 
via fanpage (www.facebook.
com/turismopbturgovpb) 
com link direto para o mapa. 
Mais interessante ainda é que 
todo o conteúdo fixo do portal 
www.destinoparaiba.pb.gov.
br pode ser acessado em por-
tuguês, espanhol e inglês. 

Durante o lançamento 
do Mapa Digital, a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, ex-
plicou que o Destino Paraíba 
este ano teve um ganho real 
de 15% em relação ao mes-
mo período do ano passado 
e que, ao longo de 2012, a 
Paraíba atingiu a casa de 1 
milhão de turistas. “A expec-
tativa para este mês até o 
carnaval é que a Paraíba re-
ceba cerca de 350 mil turis-
tas, 10% a mais que no mes-
mo período do ano passado”, 
disse Ruth, enfatizando que 
a rede hoteleira está pra-
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Mário Henrique, o ana-
lista da TecGeo, empresa pa-
raibana que desenvolveu o 
Mapa Digital da PBTur, disse 
que nunca foi tão fácil conhe-
cer os atrativos turísticos de 
João Pessoa. “Mesmo antes 
de visitar a capital paraiba-
na, o turista vai poder aces-
sar pelo smartphone, pelo 
computador convencional 
ou tablet os principais pon-
tos turísticos de João Pessoa. 
Pelo mapa, o interessado terá 
informações do local que de-

seja conhecer, bem como do 
que é servido lá. Tudo com as 
fotografias do ponto deseja-
do, o que é um grande salto 
para o nosso turismo, pois 
não se trata apenas de um 
mapa, mas sim de um mapa 
inteligente”, afirmou. 

Ele explicou que, caso 
um turista queira se informar 
sobre quais os restaurantes 
que estão próximos ao hotel 
em que ele está hospedado, 
o mapa mostra as opções e 
quais os pratos principais. 

Para o jornalista Ivan Y 
Pla Trevas, o mapa será de 
grande ajuda aos turistas, afi-
nal, ele está à disposição nos 
três idiomas, o que mostra 
que o Governo Ricardo Couti-
nho, juntamente com a presi-
dente da PBTur, Ruth Avelino,  
estão no caminho certo na di-
vulgação do Estado. 

Segundo o diretor do 
Convention Bureau de João 
Pessoa, Ferdinando Luce-
na, “esse conjunto de ferra-
mentas de marketing será 

fundamental no processo de 
venda do destino e facilitará 
a divulgação de um conteúdo 
rico de informações precisas 
sobre os atrativos e poten-
cialidades do turismo parai-
bano”.

Modernidade
Dados da Organização 

Mundial do Turismo (OMT) 
indicam que 47% das pes-
soas que viajam pelo mundo 
escolhem o destino por meio 
da internet.

ticamente toda ocupada, e 
que alguns hotéis de grande 
porte, como o Hotel Tropical 
Tambaú, estão sem vagas até 
o mês de fevereiro. 

Ela explicou que tra-
zer o turista para a Paraíba 
é muito fácil. O mais difícil 
é fidelizá-lo, ou seja, fazer 
com que ele seja bem aten-
dido e volte. Para Ruth, a fi-
delização é feita com praias 
limpas, bom atendimento, 
com iluminação pública e 
segurança pública funcio-
nando bem para que ele vol-
te e recomende João Pessoa 
aos amigos. “Cabe às prefei-

turas, aos empresários, aos 
gerentes da rede hoteleira, 
aos taxistas e às pessoas que 
fazem passeios de barco co-
brarem preços justos para 
que o turista volte”, disse 
ela, explicando que esse é o 
grande desafio. “Lotar a ci-
dade de turistas é fácil, ago-
ra fazer com que o visitante 
fique feliz e volte satisfeito 
para sua cidade para, em se-
guida, retornar à Paraíba é 
nossa maior missão”, enfati-
zou Ruth.

“Estamos sempre bus-
cando o melhor e agora es-
tamos disponibilizando aos 

turistas e internautas todo o 
conteúdo do nosso portal em 
espanhol e inglês. Estão lá 
os principais roteiros, desti-
nos, nosso artesanato, meios 
de hospedagem e eventos”, 
disse a presidente da PBTur, 
enfatizando que 98% dos tu-
ristas que vêm à Paraíba são 
de brasileiros, principalmen-
te do estado de São Paulo, 
seguido de Brasília e Minas 
Gerais, além dos estados vi-
zinhos de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. Já os es-
trangeiros que mais visitam 
a Paraíba vêm dos Estados 
Unidos, Espanha e Itália.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, apresentou ontem o Mapa Digital e mostou como ele funcionará

Acesso rápido aos atrativos turísticos do Estado

Nove dos 20 destinos com 
maior crescimento no número de 
buscas no portal hoteis.com são 
cidades praianas brasileiras. O mu-
nicípio do Conde, no Litoral Sul da 
Paraíba, ficou em oitavo lugar no 
ranking do portal, segundo revelou 
pesquisa divulgada pelo portal.

“Nada melhor do que começar 
2013 em uma bela praia, curtindo o 
verão com familiares e amigos. De 
acordo com nosso levantamento, é 
justamente esse o plano de muitos 
brasileiros para as festas de fim de 
ano”, disse a diretora de marketing 
da Hoteis.com para a América Lati-
na, Carolina Piber. 

Salvador, capital da Bahia, foi 
o destino que apresentou o maior 
crescimento em buscas, com au-
mento de 471% na procura de turis-
tas pelo site. As outras oito cidades 

brasileiras que ocupam o ranking 
com maior aumento em buscas no 
hoteis.com são: Itajaí (380%), Ga-
ropaba (375%), Beberibe (354%), 
Morro de São Paulo (323%), Olin-
da (318%), Barra de São Miguel 
(305%), Conde (277%) e Nísia Flo-
resta (273%). 

“Para quem ainda não reser-
vou o hotel para o réveillon, temos 
opções interessantes nas cidades 
destacadas no ranking de novem-
bro”, contou Carolina. Para conferir 
os hotéis disponíveis, acesse o site 
www.hoteis.com.

Divulgação
A Empresa Paraibana de Turis-

mo (PBTur) e o trade promoveram, 
ao longo de 2012, uma série de 
ações de divulgação do Destino Pa-
raíba. A presidente da PBTur, Ruth 

Avelino, disse que a pesquisa do Ho-
téis.com comprova que o trabalho 
de divulgação massivo feito pelo 
Governo Estadual e o empresariado 
do setor vem mostrando resultados 
positivos.

“São números de um portal 
especializado na busca de hotéis 
de todo o país. O litoral do Conde 
é considerado um dos mais belos 
do Brasil, devido a preservação do 
meio ambiente”, explicou.

Portal 
O hoteis.com é líder no mercado 

de reservas de hospedagem e ofere-
ce mais de 160 mil opções, que va-
riam de hotéis tradicionais, aluguel 
de apartamentos em temporada de 
férias, alojamentos de pernoites com 
café da manhã (bed and breakfast) e 
estadas com serviço completo. 

Praias do Conde em destaque
DESTINOS PREFERIDOS

Um jogo difícil

O presidente estadual do PTB, ex-deputado federal Armando Abílio, disse 
ontem que continua esperando que o partido seja contemplado com um cargo 
em uma das pastas da futura administração municipal de João Pessoa. Para ele, 
o prefeito diplomado da capital, Luciano Cartaxo (PT), não vai deixar de “honrar” 
o compromisso que estabeleceu com a legenda. O PTB indicou o vice de Maranhão 
na eleição mas quer um cargo na administração de Luciano.

Vá entender a política da Paraíba...

Uma disputa

O vereador Tavinho Santos (PTB) afirmou, ontem, que não há queda 
de braço entre ele e o vereador Pedro Coutinho, para que um dos dois seja 
o escolhido pelo prefeito diplomado Luciano Cartaxo (PT) para compor o 
secretariado da gestão municipal. Segundo ele, o PTB aguarda o retorno de 
Cartaxo dos Estados Unidos, onde ele foi para passar o Natal com a família, para 
se reunir e definir quem será o indicado.

Sem o poder, o PTB é quase nada.

E se tirar?

O PTB não pode tirar o vereador Pedro Coutinho da Câmara de 
Vereadores. Se tirar, ficará sem representatividade na casa. Tavinho joga nesse 
campo. 

Ou linguajar difícil

“Já encaminhamos uma lista de membros do partido para Luciano 
Cartaxo, para que ele escolha um dos nossos nomes. O vereador Tavinho 
Santos (PTB) é um dos indicados, mas não quero citar outros nomes 
para não constranger ninguém. Sabemos que Cartaxo vai cumprir com o 
que prometeu a nossa legenda”, afirmou. Mas Armando disse que se o 
PTB não receber o cargo, continuará apoiando Luciano. 

Então, deixa as coisas do jeito que estão e pronto. 

O governador Ricardo Coutinho (PSB) resolveu 
abordar de forma pública o rompimento dos 
deputados do PEN com a sua administração. Nove 
deputados anunciaram, através de uma púbica 
divulgada na imprensa, que não tinham mais nenhum 
compromisso com a administração estadual. 

Ele foi mais além e disse que os deputados 
estavam acostumados a criar crises para tirar proveito 
dela. Pelo visto, o tempo fechou de vez entre o 
governador e os deputados estaduais, com destaque 
para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo.

“O presidente da Assembleia precisa ter uma 
postura institucional e incentivar os deputados a 
apresentarem propostas para o desenvolvimento 
da Paraíba”, disse o governador. Ele não gostou 
das mudanças no Regimento da Assembleia 
Legislativa.

“Na Paraíba, parece que vale mais uma mesinha 
de restaurante, regada a um... Para poder tramar, falar 
mal e para poder tentar destruir aquilo que está sendo 
feito”, afirmou o governador Ricardo Coutinho.

“O governo não vai ficar de joelhos. Eu não criei 
nenhuma crise. O governo apenas reage a algumas das 
crises criadas pela Assembleia Legislativa”, disparou o 
governador.

Não precisa ser nenhum cientista política 
para dizer que o clima entre o governador e alguns 
deputados azedou de vez. Isso não é bom nem para o 
governo, nem para a Assembleia e muito menos para a 
população. 

O governador parece ter recebido propostas 
de alguns deputados para se manter na base. Pelo 
menos, é o que parece essa frase pronunciada pelo 
governador: “Porque tem alguns caminhos que não 
me interessam”. Ele se refere ao fato de ter ou não 
maioria na AL. 

De fato – como em todo Parlamento – existe uma 
moeda de troca entre o Poder Executivo e membros 
do Legislativo. Você apoia o governo na AL e recebe 
alguns favores no interior do Estado. 

O governador parece não aceitar esse jogo e 
anunciou que o governo sabe fazer o jogo da disputa 
com os deputados sem ficar de joelhos a eles. Pelo 
visto, o negócio em 2013 vai ser mais quente do que 
se imaginava. 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 28 de dezembro de 2012

PolíticasBRASIL

Dilma quer maior crescimento 
em 2013 e redução de impostos
Presidente está também
confiante na retomada 
da economia mundial

Danilo Macedo e 
Luana Lourenço
Da Agência Brasil

Brasília - A presidente 
Dilma Rousseff disse ontem 
que está fazendo “o possível e 
o impossível” para que o cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) no próximo ano 
seja o maior possível. Para 
ela, a retomada da economia 
mundial, principalmente dos 
Estados Unidos e da China, 
deve beneficiar o Brasil. Dilma 
disse ainda que não pretende 
fazer mudanças no comando 
do Ministério da Fazenda. “O 
Mantega (Guido Mantega) não 
tem a menor hipótese de sair 
do meu governo, a não ser que 
queira”.

“O ano de 2013 terá um 
ambiente melhor, que tam-
bém vai ser propício ao Brasil. 
Mas nós somos uma econo-
mia que pode caminhar pelos 
seus pés”, disse a presidente, 
durante café da manhã com 
jornalistas. “O Brasil tem que 
ter crescimento sustentável e 
contínuo, com grau de susten-
tação muito alto. Este foi o ano 
de buscar a competitividade. 
É algo que teremos que fazer 
permanentemente a partir de 
agora, mas a partida foi dada 
neste ano”,  acrescentou.

Entre as medidas que le-
varam a essas condições, Dil-
ma listou a redução de juros, a 
taxa de câmbio “mais realista” 
e investimentos pesados em 
infraestrutura. No entanto, co-
brou veementemente a redu-
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ção de impostos e mudanças 
na estrutura tributária, que, 
segundo ela, tem que ser mais 
racional.

“O Brasil precisa reduzir 
impostos. Quando diminui a 
carga de juros, possibilita re-
duzir impostos. O Brasil pre-
cisa de uma mudança na sua 
estrutura tributária. Não falo 
em reforma, porque é mais 
fácil criar um mosaico do que 
fazê-la abruptamente. O Brasil 
precisa de uma estrutura tri-
butária mais racional”.

Perguntada sobre inter-
ferência no setor privado, a 
presidente foi enfática ao res-
ponder que agiu para garantir 
condições de empréstimos de 
longo prazo para investimen-
tos. “Ninguém investe com 
financiamento de sete anos. 
Interferi sim para ter financia-
mento de 20, 30 anos e brigo 
ainda. Sou uma das pessoas 
mais preocupadas com finan-
ciamento a longo prazo”.

Dilma defendeu a criação 
de outras formas de financia-
mento a longo prazo no país, 
como fundos que aceitem de-
bêntures como ações, e a maior 
participação de bancos priva-
dos no setor. “Precisamos que 
bancos privados participem 
dos financiamentos, e não ape-
nas o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social). Hoje tudo recai 
sobre o BNDES e não pode ser 
assim. O setor privado vai dar 
musculatura”, ponderou.

A presidente evitou co-
mentar a expectativa de novas 
quedas na taxa de juros ou 
outros indicadores econômi-
cos. “Não me manifesto sobre 
juros e câmbio”. A presidente da República, 

Dilma Rousseff, sancionou na 
tarde de ontem o projeto de lei 
que cria o vale-cultura. A nova 
lei concede R$ 50 por mês a tra-
balhadores (entre eles servidores 
públicos federais e estagiários) 
que recebem até cinco salários 
mínimos. O dinheiro poderá ser 
gasto na compra de ingressos 
para shows e espetáculos e tam-
bém na aquisição de produtos 
como livros e DVDs.

Somente receberão o bene-
fício os empregados das empre-
sas que aderirem ao projeto, e 
o trabalhador terá um desconto 
de até 10% (R$ 5) do valor do 
vale. O funcionário pode optar 
por não receber o valor. A pro-
posta prevê também que o pa-
gamento seja feito a aposenta-

dos, mas no valor de R$ 30.
O texto sancionado por Dilma 

foi aprovado no Senado no dia 5 
de dezembro. Agora, abre-se pra-
zo de 180 dias para que o Governo 
Federal publique uma regulamen-
tação que esclareça como funcio-
nará o programa.

De acordo com a ministra da 
Cultura, Marta Suplicy, a quantia 
passará a ser recebida a partir de 
julho do próximo ano. Até lá, dis-
se a ministra, o governo negocia-
rá com empresas para favorecer a 
maior adesão ao projeto. O Gover-
no Federal vai desembolsar cerca 
de R$ 500 milhões em 2013 em in-
centivos.

“Pode ser que saia antes, mas 
nosso limite é julho. Acredito que 
até julho o trabalhador possa es-
tar com este recurso em mãos. Isto 

não é obrigatório para as empre-
sas, como não é obrigatório para o 
trabalhador”, disse a ministra.

A ministra admitiu que o va-
lor do vale já inicia defasado, mas 
afirmou que foi a forma que o 
governo encontrou para a imple-
mentação da proposta.

“Realmente tem uma defasa-
gem. Mas nós fizemos bem o cál-
culo. Se  fossemos ampliar, sairia 
bem mais caro.  Vai ser R$ 50 por 
mês e vai ser cumulativo, dá para 
você pegar um bom cineminha e 
até teatro”.

Embora a ministra tenha afir-
mado que existem cerca de 17 
milhões de trabalhadores que ga-
nham até cinco salários mínimos, 
o governo ainda não tem uma es-
timativa de quantas pessoas serão 
beneficiadas.

Lei que cria vale-cultura de R$ 50 
para o trabalhador é sancionada

A presidente disse tam-
bém que acha “ridículo” di-
zer que o país corre o risco 
de racionamento de energia. 
Segundo ela, as empresas de 
energia não investiram ade-
quadamente na manutenção 
do sistema elétrico durante 
anos, mas, a partir de agora, 
o quesito será melhor fiscali-
zado. Ainda segundo a presi-
dente, há recursos suficientes 
para usar em manutenção 
sem deixar de ampliar o sis-
tema.

“Eu acho ridículo dizer 
que o país corre risco de racio-
namento”, disse a presidente 
durante café da manhã com 
jornalistas

Em relação às interrup-
ções de energia recentes, que 
deixaram milhões de pessoas 
sem luz, Dilma criticou a ten-
tativa de colocar a culpa em 
fenômenos naturais, como 
raios. Segundo ela, se houve 
interrupção, houve falha hu-
mana. “No dia que falarem que 
(houve interrupção de energia 
porque) caiu um raio, vocês 
gargalhem”, ironizou.

“Raio cai todo dia. Um 
raio não pode desligar o sis-
tema. Se cai, é falha humana. 
Não é sério dizer que o siste-
ma caiu por causa de um raio”, 
disse Dilma.

Dilma disse que o sistema 
elétrico deve ser “implacável” 
contra interrupções de ener-
gia e o país não pode aceitar 
conviver com essa situação, 
porque muitas pessoas per-
dem equipamentos elétricos, 
além de outros prejuízos. 

Na avaliação da presiden-
te, a interrupção do forneci-

mento de energia no Aeropor-
to Internacional Tom Jobim/
Galeão, no Rio de Janeiro, na 
noite de anteontem, que pro-
vocou atrasos em 19 voos, 
também foi falha humana. “No 
Galeão, foram duas coisas: fa-
lha humana, porque deveriam 
ter trocado o ar-condicionado 
que estava velho, e sobrecarga, 
por causa da temperatura alta”, 
avaliou. Dilma disse que é pre-
ciso se antecipar e adequar os 
equipamentos para possíveis 
riscos. “Planejar é isso.”

Educação
Dilma Rousseff também 

reafirmou ontem que a educa-
ção é uma “prioridade absolu-
ta” de seu governo. O assunto 
tem sido tema frequente de 
seus discursos e, segundo ela, 
dá sentido a outras medidas 
tomadas pelo governo, inclu-
sive as econômicas.

 “O Brasil não terá cres-
cimento sustentável se não 
investir em educação, e muito. 
Da creche à pós-graduação”, 
disse a presidente aos jorna-
listas. “Se não colocarmos di-
nheiro em educação, não tem 
saída.”

Segundo Dilma, a educa-
ção é o único fator que pode 
unir “os dois mundos” que 
existem no Brasil: o da extre-
ma pobreza e o a da ciência, 
tecnologia e inovação. “É a 
educação que une esses dois 
mundos. Para os adultos, o 
emprego tira da pobreza, mas 
criança só sai da pobreza com 
educação”, comparou. “Não 
tem ciência e tecnologia num 
país que não tem massa críti-
ca”, acrescentou.

“Racionamento é ridículo”

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Brasília – O Ministério 
da Saúde destinará R$ 12,5 
milhões ao Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrenta-
mento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT). 
O valor será distribuído en-
tre os fundos de saúde esta-
duais, municipais e do Distri-
to Federal (DF). Cada Estado 
e o DF receberão entre R$ 
175 mil e R$ 250 mil a serem 
investidos no fortalecimento 
e implementação das ações 
previstas pelo plano do go-
verno. Os valores estão em 
portaria publicada ontem no 
Diário Oficial da União.

Apresentado em agosto 

de 2011, o Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrenta-
mento de DCNT prevê ações 
até 2022. O objetivo é redu-
zir em 2% ao ano a taxa de 
mortalidade prematura de 
pessoas com até 70 anos de 
idade, em decorrência de do-
enças como câncer, diabetes, 
infarto, acidente vascular 
cerebral e doenças respira-
tórias. A meta é atingir a re-
lação de 196 casos  por 100 
mil  habitantes até 2022. Em 
2011, a relação era de 255 
vítimas para cada grupo de 
100 mil habitantes.

O programa prevê aten-
dimento médico em casa 
para pacientes com dificul-
dade de locomoção que não 
precisam ser hospitalizados 

e criação de leitos de reta-
guarda nas enfermarias dos 
hospitais para atendimento 
dos que ainda necessitam de 
cuidados depois de passar 
por intervenções de urgência 
nas próprias enfermarias.

Também prevê a im-
plantação de unidades es-
pecíficas nos hospitais para 
o atendimento de doentes 
cardíacos e de vítimas de 
acidente vascular cerebral e 
cobertura de exame de colo 
de útero para mais de 80% 
das mulheres de 25 a 64 anos 
de idade. Além disso, está 
prevista a oferta universal 
(100%) do tratamento para 
quem tiver o diagnóstico de 
câncer de mama ou de úte-
ro, os dois tipos de tumores 

malignos que mais matam as 
brasileiras.

Saúde destina R$ 12,5 mi para tratamento
DOENÇAS CRÔNICAS

o programa 
prevê atendi-
mento médico 
em casa para 
pacientes com 
dificuldade de 
locomoção 
que não 
precisam ser 
hospitalizados

A presidente Dilma Rousseff conversou ontem com jornalistas setoriais durante café da manhã no Palácio do Planalto, em Brasília
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Maioria dos americanos apoia leis 
restritivas sobre a venda de armas

A maioria dos ameri-
canos (58%) é a favor de 
leis mais restritivas sobre a 
venda de armas de fogo nos 
Estados Unidos, um grande 
aumento em relação a outu-
bro de 2011, quando apenas 
43% entre eles apoiavam a 
ideia, indicou uma pesquisa 
de opinião publicada ontem  
pelo jornal USA Today.

Os entrevistados de 19 a 
22 de dezembro, uma sema-
na antes do tiroteio sangren-
to de Newtown (Connecticut, 
noroeste), no qual um jovem 
de 20 anos matou sua mãe 
antes de entrar numa esco-
la e assassinar 20 crianças 
e seis adultos, expressaram 
seu apoio a duas medidas 
propostas por Barack Oba-
ma: 62% apoiam a proibição 
dos carregadores de grande 
capacidade e 92% defendem 
uma verificação dos registos 
criminais na entrada das lo-
jas de armas.

No entanto, a proibição 
de fuzis de assalto, também 
defendida pelo presidente 
não recebe o apoio maciço 
da população: 44% são a fa-

A população cobra mais 
ação depois da morte de 
26 pessoas por um jovem

vor, contra 43% em outubro 
de 2011, enquanto 51% se 
opõem, contra 53% um ano 
antes.

Os fuzis de assalto fo-
ram proibidos nos Estados 
Unidos entre 1994 e 2004, 
quando a lei então em vigor 
expirou sem ser renovada.

Os americanos estão 
mais propensos a pensar que 
devem votar novas leis, e não 
apenas reforçar a legislação 
existente: 47% atualmente, 
contra 35% em outubro de 
2011.

Mas o presidente da 
NRA (National Rifle Associa-
tion), o poderoso lobby das 
armas nos Estados Unidos, 
David Keene, minimizou os 
resultados desta sondagem. 
“Estou surpreso que estes 
números não são maiores, 
dada a continuação dos ata-
ques contra as armas de fogo 
na semana passada”, obser-
vou, citado pelo USA Today.

O ARN continua a opor-
se fortemente à proibição de 
armas de assalto ou qualquer 
regulamentação de armas de 
fogo.

A pesquisa foi realizada 
pelo Instituto Gallup, com 
1.038 adultos, com uma mar-
gem de erro de 4 pontos per-
centuais.

A Justiça da Argentina condenou 
ontem a quatro anos de prisão a ex-mi-
nistra da Economia, Felisa Miceli, por 
ocultação. Em 2007, foi encontrada no 
banheiro de seu gabinete no Palácio da 
Fazenda uma bolsa com US$ 31 mil e 
100 mil pesos. 

Os juízes também proibiram Mice-
li de exercer cargos públicos por oito 
anos. Esta foi a primeira condenação de 
uma funcionária dos governos de Nés-
tor Kirchner (2003-2007) e de sua suces-
sora, Cristina Kirchner.

 A ex-funcionária, de 60 anos, ante-
cipou que apelará à decisão do tribunal. 
“Não consigo entender, há gravíssimos 
casos de corrupção nos quais ninguém 

vai a julgamento”, disse a ex-ministra ao 
sair do tribunal. Na época, a ex-ministra 
disse que um irmão lhe emprestou o di-
nheiro para comprar uma casa, mas não 
conseguiu provar a transação imobili-
ária. Além disso, a ata onde foi feito o 
registro sobre a bolsa sumiu.

Felisa Miceli foi a primeira mulher 
na história da Argentina a ocupar o 
cargo de ministra da Economia. Ela re-
nunciou no dia 16 de julho de 2007, em 
meio ao escândalo. O caso foi apelidado 
pela imprensa do país de “banheiroga-
te”, em referência ao escândalo de Wa-
tergate ocorrido na década de 70 nos 
Estados Unidos e que culminou com a 
renúncia do presidente Richard Nixon.

Justiça condena ex-ministra 
da Argentina por corrupção

CASO “BANHEIROGATE”

O governo americano defende leis mais duras sobre a venda de armas, para evitar tragédias que vêm acontecendo no país

FOTO: Divulgação

Brasília - A Frente de 
Salvação Nacional (FSN), 
que reúne grande parte da 
oposição islâmica, convocou 
ontem o povo egípcio a re-
chaçar a nova Constituição 
do país, aprovada por meio 
de referendo nos dias 15 e 
22 de dezembro. Em um co-
municado, a FSN assegurou 
que continuará sua luta pa-
cífica contra o texto consti-
tucional que “não represen-
ta o consenso do povo nem 
respeita as liberdades ou 
os direitos dos pobres”. Se-
gundo a nota, a frente usará 
meios democráticos, como 

os protestos, as greves e a 
justiça. 

A FSN diz que continu-
ará a fazer denúncias contra 
fraudes e falsificação dos re-
sultados da votação sobre a 
Constituição e condenou a 
nova composição do Conse-
lho da Shura (Senado), cujos 
90 media 21. O conselho co-
meçou seus trabalhos na úl-
tima quarta-feira, depois de 
assumir todo o Poder Legis-
lativo do país.

Depois do anúncio dos 
resultados oficiais do refe-
rendo, Mursi reconheceu 
que o processo constitu-

cional no país esteve longe 
de ser perfeito e expressou 
“profundo respeito” aos 
protestos de juízes e cida-
dãos. “É possível que tenha 
havido erro e assumo a res-
ponsabilidade”, reconheceu 
vagamente Mursi.

O presidente defendeu, 
no entanto, a transparência 
do plebiscito constitucional 
e assegurou que a votação 
contou com uma supervi-
são judicial completa, ape-
sar das denúncias de fraude 
feitas pela oposição e por 
algumas organizações não 
governamentais (ONGs).

Oposição egípcia convoca outro
protesto contra nova Constituição 

APÓS REFERENDO
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Clássico Botauto na
inauguração da Vila
Olímpica no Valentina

SÃO SILVESTRE

Cem paraibanos na Corrida
Prova acontece na 
próxima segunda-feira 
nas ruas de São Paulo

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Vinte atletas vinculados 
a Associação dos Caminhan-
tes e Corredores de Rua da 
Paraíba (Ascorpa) viajaram 
ontem ao Estado de São 
Paulo, para participar, na 
próxima segunda-feira, da 
88ª Corrida Internacional 
de São Silvestre, cuja larga-
da está programada para as 
6h50 (horário de Brasília). 
Os corredores, considera-
dos os mais ranqueados no 
Estado, estiveram na edição 
da prova do ano passado e 
prometem melhorar suas 
marcas e posições. “Prepa-
rei-me o ano inteiro e vou 
correr para melhorar o meu 
tempo e minha colocação”, 
disse o veterano José Alves 
Guedes, 60 anos, que ficou 
na 80ª posição em sua fai-
xa etária (55 a 59 anos). Na 
classificação geral, o parai-
bano foi o 2011º com o tem-
po de 1h12s31 nos 15km de 
percurso. A estimativa é de 
que 100 corredores da Pa-
raíba participem na próxima 
segunda-feira da tradicional 
Corrida Internacional de 
São Silvestre. 

De acordo com o dire-
tor técnico da Federação 
Paraibana de Atletismo, Pe-
dro Almeida, muitos desses 
corredores paraibanos que 
estarão na São Silvestres 
vão competir de forma avul-
sa. “Alguns vão apenas para 
participar. Se inscrevem de 
forma avulsa e a federação 

sequer toma conhecimento, 
até mesmo, porque se trata 
de uma prova de rua e que, 
a única participação da Con-
federação Brasileira de Atle-
tismo é enviar por Estado, 
os dois melhores atletas ran-
queados para integrarem o 
grupo de elite”, disse ele.

A programação oficial 

da 88ª Corrida Internacional 
de São Silvestre começa hoje, 
com a entrega de kit e chip 
de participação dos cerca de 
25 mil inscritos na principal 
corrida de rua da América 
Latina. Os inscritos terão até 
o dia 30 para a retirada, lem-
brando que a mesma não po-
derá ser feita no dia da pro-

va, nem mesmo após. A 88ª 
São Silvestre fechará o ano 
esportivo nesta segunda-fei-
ra, dia 31, com novo horário: 
a partir das 6h50 (de Brasí-
lia), com largada e chegada 
na Avenida Paulista, após 
percorrer 15km por ruas e 
avenidas da capital paulista. 
A ordem completa de larga-

das é a seguinte: cadeiran-
tes, às 6h50; atletas com de-
ficiências, às 6h55; elite A/B 
feminina, às 8h40; e demais 
categorias, às 9h. 

Ao longo de sua história, 
a Corrida Internacional de 
São Silvestre teve de encarar 
algumas mudanças, sendo 
12 de percurso e 18 de dis-

tância, em razão do próprio 
crescimento. A primeira de-
las ocorreu em 1989, quan-
do passou a ser realizada de 
tarde, possibilitando maior 
segurança para os atletas e 
público. Agora em 2012, o 
evento será realizado pela 
manhã, como as grandes pro-
vas no mundo.

A temporada 2012 do 
basquete paraibano se en-
cerra neste fim de semana 
com as finais do Estadual 
nas categorias Sub-17 e 
Sub-19. Amanhã, às 14h, no 
ginásio Odilon Ribeiro Cou-
tinho, localizado no bairro 
de Valentina Figueiredo, 
Jasfa e Ansef disputam a 
primeira partida da final 
do Sub-17. No mesmo dia, 
às 16h, no ginásio da Ansef, 
no Bessa, Ansef/Master e 
Ansef/Corpore duelam no 
primeiro jogo da final do 
Sub-19.

O segundo e último 
jogo de ambas as catego-
rias ocorre no domingo, a 
partir das 9h, na Ansef, e 
será disputado pelas mes-
mas equipes que se enfren-
taram no sábado. Também 
no domingo, depois da úl-
tima partida do dia, serão 
entregues os prêmios de 
campeão e vice-campeão 
da categoria Sub-15, que 
teve sua definição nos pon-
tos corridos. No Sub-15, a 
Ansef/Cidade Viva/Corpo-
re sagrou-se campeã e o 
segundo lugar ficou com o 
Motiva da cidade de Campi-
na Grande.

O diretor técnico da 
Federação Paraibana de 

Basketball (FPB), Marcus 
Soares, lamentou a demora 
na conclusão do Campeo-
nato Paraibano, que ter-
mina nas vésperas do fim 
de ano. “Este ano tivemos 
muitas dificuldades para 
concluir os campeonatos 
por diversos fatores e infe-
lizmente será um sacrifício 
para a Federação e clubes, 
pois estamos no final da 
temporada e nos festejos 
de fim de ano”, comentou 
Marcus Soares.

O dirigente espera que 
no próximo ano com a nova 
diretoria que deverá assu-
mir a FPB após as eleições 
que acontecem em janeiro, 
o calendário possa ser cum-
prido dentro dos prazos es-
tabelecidos pela entidade.

“Realmente foi um ano 
difícil, mas espero que a 
próxima diretoria consiga 
definir ginásios e os res-
ponsáveis pelas equipes 
tenham mais sensibilidade 
e disponibilidade. Vemos 
competições pontuais sen-
do realizadas pela manhã, 
tarde e noite e não tem 
problema. Mas, para os 
Campeonatos Paraibanos, 
a dificuldade é grande. Sen-
do assim o objetivo de um 
evento mais intenso fica 
prejudicado e de tabela o 
próprio basquete do Esta-
do”, concluiu Marcus.

Finais do Estadual com
jogos já programados

BASQUETE

Poucos dias antes da comemo-
ração natalina que aconteceu no 
início da semana, Benfica e Alice 
Coutinho, duas equipes de futsal 
da Paraíba, competiam em um dos 
maiores torneios de base do Brasil, 
a Talents Cup. Os dois times parai-
banos representaram bem o Estado 
e subiram no pódio da 5ª edição 
do evento, que aconteceu entre os 
dias 20 e 23 deste mês, na cidade 
de Diadema, em São Paulo. 

O Benfica viajou para a cidade 
paulista com quatro times: um Sub-7, 
um Sub-8, um Sub-9 e um Sub-11. A 
equipe, no entanto, só subiu no pó-
dio com os garotos da categoria mais 
velha, que são os atuais campeões 
Paraibanos.

Em Diadema, sob as orienta-
ções do treinador Bruno Leonardo, 
o Benfica Sub-11 fez uma ótima 
campanha na primeira fase e ven-
ceu todos os jogos que disputou, 
mas perdeu na final para o Militão 
Futsal-SP por 3 a 1 e ficou com o 
troféu de vice-campeão do torneio.

O Alice Coutinho foi mais ou-
sado e viajou com apenas uma 
equipe para disputar o título da 
Talents Cup na categoria Sub-15. 
Com esta única equipe o time co-
mandado pelo técnico Giovani 
Montinni venceu três partidas e 
perdeu uma na primeira fase, mas 
na final venceu o Chute Inicial/
Corinthians-SP por 5 a 3 e voltou 
para casa com o troféu de cam-
peão. O técnico do Alice Coutinho 
destacou a boa campanha que o 
time fez este ano.

Benfica e Alice Coutinho são os destaques
FUTSAL

Herbert Clemente
Especial para A União

A São Silvestre não é só das estrelas do atletismo internacional, mas também de anônimos de várias partes do Brasil que dão um colorido todo especial a prova

“Essa nossa equipe teve o privi-
légio de praticamente ganhar todas 
as competições do ano. A gente par-
ticipou do Campeonato Paraibano, 
ganhou a Copa Correios, ganhou a 
Taça Campina e a Taça Paraíba, foi 
bicampeão da Copa Sesc, então é 
um grupo que já vem junto a cerca 
de dois anos e eles são disciplina-
dos, não costumam faltar treinos, 
além disso também tem a parte da 
habilidade deles que proporcionou 

com que a gente esse ano tivesse 
esses resultados satisfatórios”, co-
mentou Giovani.

Segundo Giovani, depois de 
vencer a Talents Cup os jogadores 
do time agora estão livres para ce-
lebrarem a virada do ano. Entretan-
to, em janeiro, o elenco começa a 
se preparar para buscar o título da 
Taça Brasil, que está programada 
para acontecer em maio do próxi-
mo ano.

A equipe Sub-15 do Alice Coutinho que conquistou a Talents Cup em Diadema-SP

FOTOS: Divulgação



Rubinho confirma que deixa 
a F-Indy e vai para Stock Car
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AMADOR

A 88a edição da Corrida Inter-
nacional de São Silvestre, que 
será disputada na próxima 
segunda-feira, em São Paulo, 
definirá a campeã do Ranking 
Caixa /CBAt de Corredores de 
Rua-2012. A luta pelo título 
da categoria feminina está 
restrita entre a alagoana Marily 
dos Santos (foto) e a paulista 
Roselaine de Sousa Silva. No 
masculino, o baiano Giomar 
Pereira da Silva já assegurou o 
pentacampeonato do evento. 
Embora a conquista do Ranking 
2012 seja um dos grandes 
objetivos da temporada, Marily, 
líder na classificação geral com 
quatro pontos de vantagem 
sobre Roselaine, vice-líder, quer 
apenas ir bem na São Silvestre. 

Campeã

Ano histórico para 
clubes e personagens

O ano esportivo de 2012 se encerra na próxima 
segunda-feira, com a tradicional Corrida Internacional de 
São Silvestre. A Paraíba, como sempre tem feito, tem 
marcado presença. Estima-se que, 100 paraibanos esta-
rão correndo pelas ruas de São Paulo em tão importante 
competição, que é repercutida em vários países do pla-
neta. Já fizemos história nesta prova, em 2006, quando 
Ednalva Laureano da Silva - Pretinha, cruzou a linha de 
chegada em segundo lugar.

Este ano a Paraíba cravou sua história no esporte 
nacional, internacional e local. Tivemos quatro atletas 
nas Olimpíadas de Londres (Andressa Morais, Jaílma e 
Jucilene Sales e Kaio Márcio). Medalhas não vieram, mas, 
somente em estar lá, já é um campeão.

Saindo do atletismo, a Paraíba fez história no judô 
nacional e internacional com Delan Monte e Amanda Ca-
valcante. Ambos integraram a Seleção Brasileira. Amanda 
já está na seleção olímpica que tentará uma vaga nos 
Jogos Olímpicos de 2016.

No nado sincronizado, a jovem Thafnnys Mylka, de 
apenas 13 anos surge para o cenário esportivo nacional. 
Ex-atleta do Grêmio Cief da Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho e hoje competindo pelo Tijuca Tênis Clube do Rio de 
Janeiro, a jovem promessa foi convocada pela primeira 
vez para a Seleção Brasileira. Vão trabalhar a garota 
para as Olímpiadas de 2016 no Brasil.

Outros também conseguiram seu espaço este ano. 
No futebol profissional, o nome da vez foi o CSP que 
conquistou a vaga para representar o Estado na Copa 
do Brasil. Outro fato inédito também foi a conquista do 
Campeonato Paraibano Feminino pelo Kashima, equipe 
amadora que deixou para trás grandes clubes profis-
sionais. Que o ano de 2013, novas revelações ocorram, 
asism como foi esta temporada que se encerra na 
próxima segunda-feira.

Excelente trabalho vem fa-
zendo o desportisa Norman-
do José, à frente da Presi-
dência da Associação dos 
Caminhantes e Corredores 
de Rua da Paraíba (Ascorpa). 
Ontem 20 atletas viajaram 
para a São Silvestre 2012.

Normando josé

A diretoria do Kashima volta a fazer no próximo domin-
go, no campo da Aldeia SOS, por trás da Secretaria de 
Segurança Pública, em Mangabeira, na capital, peneirão 
feminino para escolher jogadoras que queiram integrar a 
equipe na Copa do Brasil de Futebol Feminino 2013. Cam-
peão paraibano de 2012, o Kashima estreia na Copa do 
Brasil no dia 2 de fevereiro contra o Sport Clube Recife. 
O jogo será no Estádio da Graça, em João Pessoa.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A equipe esportiva da Rádio 
Tabajara está de recesso 
e retorna às atividades 
no dia 2 de janeiro. Já tem 
gente com saudades dos 
programas Bola na Rede e 
Microfone Aberto, ambos 
líderes de audiência.

Escrete campeão

Peneirão

Brasileiro desiste
de pilotar fora do país 
depois de 20 anos

Bastaram três corridas 
na Stock Car como convidado 
para Rubens Barrichello de-
cidir por um novo rumo para 
sua carreira. Depois de 20 
anos pilotando fora do Bra-
sil (19 na Fórmula 1 e um na 
Indy), Rubinho acredita que 
é hora de voltar para casa. 
Ontem, o experiente piloto 
de 40 anos anunciou oficial-
mente que correrá na Stock 
Car em 2013, mais precisa-
mente na equipe Full Time, 
a mesma pela qual disputou 
as provas no fim deste ano. 
A estreia oficial como piloto 
da Stock está marcada para 
o dia 3 de março, justamente 
na pista onde o piloto paulis-
ta foi criado: Interlagos, São 
Paulo. Confira o calendário 
completo.

- Bom galera, agora é 
oficial. Irei correr pela Stock 
Car na temporada 2013 pela 
equipe Full Time. Chegou a 
hora de voltar para casa. Será 
muito bom estar competindo 
em casa e também estar mais 
perto da minha família. Sinto 
muito orgulho de meus mais 
de 20 anos correndo fora de 
casa e agradeço muito todo 
o apoio que tive esses anos. 
Agora é Brasil. E viva 2013 – 
publicou.

Recordista de GPs na 
Fórmula 1, Barrichello dis-
putou a Indy neste ano 
(terminou em 12º com 289 
pontos) e, inicialmente, de-

sejava seguir na categoria 
norte-americana em 2013. 
Após o fim da temporada 
nos EUA, o piloto aceitou um 
convite para participar das 
três últimas corridas do ano 
da Stock Car, doando o cachê 
para o Instituo Barrichello 
Kanaan, que mantém com o 
amigo Tony. Rubinho gostou 
da experiência na principal 
categoria do automobilismo 
nacional e passou a cogitar 
a possibilidade de seguir na 
Stock em 2013. O carinho 
do público e a maior proxi-
midade com a família tam-
bém pesaram na decisão. 
Barrichello tem dois filhos 
– Eduardo e Fernando – com 
a esposa Silvana. Como as 
negociações com equipes da 

Indy não avançaram, o piloto 
paulista decidiu definir seu 
futuro e anunciar sua volta 
às pistas do Brasil antes da 
virada do ano.

A ligação de Rubinho 
com a Stock Car é antiga. Fã 
da categoria, o piloto nunca 
escondeu sua admiração por 
Ingo Hoffmann, dono de 12 
títulos e, inclusive, correu 
com o número 17 do ídolo 
nas provas como convidado. 
Barrichello também contou 
que costumava brincar com a 
família, fazendo bolão com os 
resultados da Stock.

- Eu sempre fui um 
apaixonado pela Stock. Não 
dá para mentir, sempre de-
clarei. Em casa a gente fazia 
bolão. Agora bolão fazem 

eles, porque o pai está cor-
rendo - disse no fim de se-
mana da Corrida do Milhão, 
em Interlagos.

A primeira participação 
de Rubens na Stock foi em 
outubro, em Curitiba. O pilo-
to terminou em 22º, preju-
dicado por um pneu furado 
que o obrigou a fazer um pit 
stop não previsto que o jogou 
para o fim do grid. Na prova 
seguinte, seu carro quebrou e 
não completou. Mais ambien-
tado ao carro de turismo, se 
destacou no treino classi-
ficatório para a Corrida do 
Milhão. Conseguiu avançar 
à superpole e largou em sé-
timo. Porém, na corrida, não 
acertou na estratégia e aca-
bou em 22º.

Barrichello diz que se identificou com a Stock Car, apesar de ter participado de apenas três corridas

Depois de um 2011 sem mui-
ta emoção e com domínio absolu-
to de Sebastian Vettel, a Fórmula 
1 viveu um 2012 especial. Uma 
temporada para quem é fã vol-
tar a vibrar como nos velhos tem-
pos e, para quem não é passar a 
ser. De cara, o ano prometia: seis 
campeões no grid: Vettel, Fer-
nando Alonso, Lewis Hamilton, 
Jenson Button, Kimi Raikkonen 
e Michael Schumacher. Número 
recorde nos 63 anos de história 
da categoria.E, quando os moto-
res começaram a roncar, o que se 
viu foi um equilíbrio impressio-
nante. Sete vencedores diferen-
tes nas sete primeiras provas do 
ano. Mais um fato inédito. A asa 
móvel, o KERS (sistema de recu-
peração de energia cinética) e os 
pneus Pirelli deram um molho a 
mais. Corridas emocionantes, im-
previsíveis e grandes duelos pro-
tagonizados. 

No meio disso tudo, quem se 
destacava era Alonso, ao colocar 
uma limitada Ferrari no topo. 
Mas na segunda parte do ano, a 
RBR acertou a mão com o carro e 
o espanhol não conseguiu conter 
a reação de Vettel. O garoto pro-
dígio emplacou quatro vitórias 
seguidas, assumiu a ponta e não 
largou mais. Em um GP do Bra-
sil épico, assegurou o título. Aos 
25 anos, tornou-se o tricampeão 
mais jovem da história da F-1, su-
perando com grande margem a 
marca obtida por Ayrton Senna 
em 1991 aos 31.

Mas essa não foi a única his-
tória de 2012. O ano marcou tam-
bém o retorno do campeão de 
2007, Raikkonen, à F-1 após dois 
anos no Mundial de Rali, a segun-

F-1 tem uma de suas temporadas mais acirradas
da despedida de Schumacher das 
pistas, o “até logo” de Hamilton 
à McLaren e a luta dos brasilei-
ros para garantir um lugar no 
grid em 2013. Felipe Massa teve 
um começo de ano difícil e mui-
tos acreditavam que sua saída da 
Ferrari era inevitável. Mas o bra-
sileiro reagiu, fez belas corridas e 
garantiu a renovação. 

Já Bruno Senna não conse-
guiu o mesmo final feliz do com-
patriota. Sentiu o fato de ter que 
ceder o carro da Williams ao re-
serva Valtteri Bottas na maioria 
dos primeiros treinos livres. Não 
conseguiu boas colocações nos 
treinos classificatórios, mas apre-
sentou um bom ritmo de corrida. 
Porém, não foi o suficiente para 
sensibilizar os diretores da escu-
deria, que decidiram contratar o 
finlandês para 2013.

O campeão de 2012 foi Se-
bastian Vettel, mas "O cara" do 
ano foi Fernando Alonso. Após 
ver uma Ferrari que tomava 1s5 
e meio por volta nos treinos na 
abertura da temporada, nem 
o mais otimista dos torcedores 
do espanhol imaginaria que ele 

chegaria à última etapa brigan-
do pelo título. Logo na segunda 
corrida, Alonso mostrou a que 
veio. Aproveitou a chuva e sur-
preendeu a todos ao vencer o 
GP da Malásia. Em um início de 
ano equilibrado, foi quem mais 
se destacou. Conseguiu um triun-
fo inesquecível diante da torcida 
em Valência e subiu ao alto do 
pódio também em Hockenheim. 
É verdade que a Ferrari cresceu 
e reduziu a diferença para rivais 
como RBR e McLaren, mas em ne-
nhuma etapa era apontada como 
o melhor carro. 

Mostrando grande regula-
ridade e um espírito lutador, fe-
chou a primeira metade do ano 
como líder e chegou a se compa-
rar a “Rocky Balboa”. Inspirado 
no samurai tatuado nas costas, 
seguiu sua guerra pelo tri. Porém, 
na segunda metade de 2102, viu 
a RBR acertar a mão no carro e 
não conseguiu impedir a virada 
de Vettel. O título não veio, mas 
ficou o reconhecimento: o espa-
nhol foi apontado como o me-
lhor do ano em eleição realizada 
com os chefes de equipe.

No primeiro 
semestre 

deu Alonso, 
mas no 

segundo 
o alemão 

Vettel 
dominou 

as provas 
e chegou 

ao terceiro 
título
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Botauto é atração no Valentina
NA VILA OLÍMPICA

FUTEBOL 
PARAÍBA
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As duas equipes vão 
se apresentar com os 
jogadores Sub-20

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Hoje é dia de Botauto 
em João Pessoa, mas os tor-
cedores que esperam ver 
em campo os times que vão 
participar do Campeonato 
Paraibano de 2013 estão en-
ganados. No jogo que marca-
rá a inauguração do campo 
da Vila Olímpica do Valentina 
de Figueiredo, os dois clubes 
vão utilizar equipes de junio-
res. A partida está programa-
da para as 9h da manhã.

Segundo o gerente de fu-
tebol do Botafogo, Jeancarlos 
Dantas,  a equipe do Botafogo 
que enfrentará o Auto Espor-
te será a que vai representar 
a Paraíba na Taça São Paulo 
de Futebol Júnior, no próxi-
mo mês, e que é comandada 
pelo técnico Jessé Reis.

"Foi um jogo acertado de 
última hora com a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa e 
o time principal já tem uma 
programação definida para 
um amistoso no próximo do-
mingo, contra uma seleção 
de Paulista-PE, no Estádio de 
Pilar. Além do mais, a equipe 
que vai participar da Taça 
São Paulo de Futebol Júnior 
está precisando de jogar para 

entrar em ritmo e esta é uma 
grande oportunidade", frisou 
o dirigente.

No Auto Esporte, o téc-
nico do profissional, Denô 
Araújo, é quem vai comandar 
o time, mas a equipe será  a 
Sub-20, que conquistou re-
centemente o título do Cam-
peonato Paraibano de 2012. 
"Como o Botafogo vai testar a 
sua equipe que vai para uma 
competição em São Paulo, 
acertamos que nosso time, 
campeã paraibano,  será a 
base da equipe, mas o técni-
co pode querer fazer alguns 
testes com jogadores que vão 
atuar na equipe principal em 
2013", disse Severino Maia, 
supervisor de futebol.

Reforços 
Maia informou ainda que 

o clube recebeu ontem mais 
dois reforços para a próxima 
temporada. Trata-se de So-
mália, atacante que já jogou 
no Paraíba e Jackson, meia 
que teve uma passagem pelo 
Sousa. "Eles já treinaram com 
o resto do elenco e se tiverem 
condições poderão ser testa-
dos em um amistoso no final 
de semana. Até o momento, 
a diretoria está a procura de 
um adversário para atender 
a um pedido do técnico Denô, 
que quer ver o time em ação 
no domingo", concluiu. Jogadores do Botafogo que vão representar a Paraíba na Copa São Paulo estarão em ação no jogo de hoje contra o Auto Esporte

FOTO: Marcos Russo

Jogadores vão treinar durante as festas de fim de ano
ATLÉTICO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Estádio Perpetão, palco dos jogos do Atlético no Campeonato Paraibano e também do Paraíba

Antes de terminar o ano o 
Sousa faz amanhã, às 16h, o se-
gundo amistoso da pré-tempo-
rada, diante do selecionado de 
Marizópolis, no Vieirão, no inte-
rior paraibano, nos preparativos 
da equipe para  a Copa do Nor-
deste/2013. O Dinossauro vem 
de um empate (1 a 1), contra o 
Primo Fernandes/RN, em Major 
Sales, no Rio Grande do Norte. 

A intenção é realizar outro 
jogo, possivelmente no dia 6 de 
janeiro, diante do Corintians
-RN, em Caicó-RN, dando conti-
nuidade as observações para a 
estreia no Nordestão, marcada 
para o dia 20 de janeiro, às 16h, 
contra o Sport do Recife-PE, no 
Estádio Marizão, na Cidade Sor-
riso. Para o segundo compro-
misso do Dinossauro o treinador 
Reginaldo Sousa pretende man-

ter a base que empatou em solo 
potiguar. 

Ele deseja mandar a campo 
a seguinte formação: Marcelo 
Silva, Toti, Lima, Wilton e Jailson; 
Jair, Daniel Pitibull, Misso e Ro-
bertinho; Ila e Paulão. O ex-téc-
nico do Chã Grande-PE pretende 
aproveitar o máximo os amisto-
sos para colocar em ação a maio-
ria do elenco e começar a montar 
o time para encarar o Leão da 
Ilha. "O grupo ainda está em for-
mação para que possamos definir 
o time e iniciar a participação no 
Nordestão. Quero aproveitar o 
máximo para montar o grupo e 
dar uma nova cara ao Sousa", fri-
sou. Sobre os adversários na fase 
de preparação, Reginaldo, prefe-
re pegar clubes de maior tradição 
do futebol da região, para que 
possa fazer uma avaliação mais 

profunda sobre o grupo que foi 
contratado. 

Segundo ele, a partir do ter-
ceiro amistoso é que haverá con-
dições de avaliar e saber quem são 
as peças que não estão se enqua-
drando e os reforços que deverão 
ser contratados para o Nordestão 
e a outra fase do Campeonato Pa-
raibano/2013. "Ainda estamos na 
fase de experiência para saber o 
que temos em mãos e o que está 
faltando para ajustar o time. O 
objetivo é deixar um grupo forte 
e que não haja carências durante 
o Nordestão", comentou. Após a 
partida em Marizópolis os joga-
dores serão liberados para passar 
o final de ano com os familiares, 
retornando no dia 2 de janeiro 
para os treinamentos. 

De acordo com Reginaldo, 
uma data onde todos querem 

ficar com os familiares e amigos 
para comemorar mais um ano 
que está chegando, apostando 
no sucesso no futebol, saúde, paz 
e amor entre as pessoas. "Iremos 
proporcionar que todos passem 
os festejos de final de ano com fa-
miliares e amigos, numa forma de 
confraternização e alegria para 
mais um ano de desafios. Depois 
das festas estaremos retornando 
para dar continuidade aos treinos 
e amistosos, visando o início da 
competição nordestina", frisou. 

O vice-campeão estadual 
deste ano está incluído no grupo 
B, ao lado do Sport do Recife-PE, 
Fortaleza-CE e Confiança-SE. Já o 
Campinense, campeão paraiba-
no/2012 e segundo representante 
da Paraíba no Nordestão, faz par-
te do grupo D, ao lado do CRB-AL, 
Santa Cruz-PE e Feirense-BA. 

Sousa vai fazer amistoso amanhã em Marizópolis
PRÉ-TEMPORADA

Reginaldo 
comanda a 
equipe do 
Sousa no 
amistoso 

O presidente do Atlético 
de Cajazeiras, Geraldo Lira, 
afirmou que não dará folga 
a comissão técnica e os jo-
gadores nas festividades do 
final de ano, que acontece-
rão na segunda e terça-feira 
(véspera e dia do Ano Novo). 
A meta é aproveitar o máxi-
mo o tempo, visando a es-
treia no Campeonato Parai-
bano/2013, que acontecerá 
no dia 6 de janeiro, diante do 
Cruzeiro de Itaporanga, no 
Estádio Perpetão, na terra do 
Padre Rolim. Ele enfatizou 
que o clube perdeu muito 
tempo com as indefinições 
que ocorreram no início des-
te mês, entre elas, a renúncia 
do presidente, a desistência 
da equipe na disputa, além 
do adiamento da preparação 
do grupo para a pré-tempo-

rada. "Perdemos muito tem-
po com indefinições que nos 
causaram demora no início 
dos trabalhos. Sabemos da 
importância da data para to-
dos, mas o grupo está focado 

em trabalhar nos festejos de 
final do ano para que o Atlé-
tico possa ficar pronto na es-
treia", comentou. 

Sobre novos amistosos 
o dirigente do Trovão Azul 

ressaltou que o time cajazei-
rense pode fazer amanhã ou 
domingo, o segundo e último 
jogo, antes da estreia no Es-
tadual, contra o selecionado 
de Juazeiro do Norte-CE em 

seus domínios. A equipe vem 
de uma vitória diante do sele-
cionado Mauripy-CE (2 a 0), 
no Perpetão, quando a torci-
da conheceu de perto o novo 
time atleticano para a tempo-
rada do ano que vem. 

De acordo com Geraldo 
Lira a partida foi satisfató-
ria para colocar a equipe em 
ação, mas que não ainda não 
dá para fazer uma observação 
mais crítica, com relação ao 
grupo e a definição do time 
para a estreia no Paraibano. 
"Precisaríamos fazer mais 
dois amistosos contra equipes 
mais fortes, mas em virtude 
do pouco tempo que teremos, 
haveremos de realizar apenas 
uma partida. O primeiro teste 
foi positivo, mas não o sufi-
ciente para que a comissão 
técnica possa fazer uma ava-
liação mais profunda sobre o 
elenco", disse.

Com relação a enfren-
tar de primeira o vice-cam-
peão da Segundona, na es-
treia do Estadual, dentro de 
casa, vem "mexendo" com 
a torcedor, que promete fa-
zer uma bela festa e lotar o 
Perpetão. Geraldo conside-
ra a torcida do Trovão Azul 
como uma das mais fanáti-
cas da Paraíba, ressaltando 
o entusiasmo e a expectati-
va que vem tomando conta 
dos atleticanos para uma 
boa campanha no Paraiba-
no/2013. "A torcida vem 
prestigiando os treinos e 
observando o trabalho que 
vem sendo feito pela direto-
ria. Trata-se de uma torcida 
fanática que fará uma bela 
festa na estreia, contra o 
vice da Segundona, grande 
adversário durante o acesso 
a divisão de elite de 2013", 
observou Lira. 
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Há sete meses na Gávea, 
diretor de futebol não 
aceitou proposta

Zinho fora do Flamengo
FALTA DE PRESTÍGIO

Quarta-feira, véspera da 
posse do novo presidente Eduardo 
Bandeira de Mello no Flamengo, 
a diretoria derrotada nas urnas 
se envolveu em um episódio 
de violência no terceiro andar 
da Gávea. O marido de Patricia 
Amorim, Fernando Sihman, e 
o vice de finanças Michel Levy 
tiveram uma forte discussão, que 
terminou em troca de empurrões. 
O  vice de relações externas, 
Walter Oaquim, teve de intervir 
para separá-los e foi derrubado 
acidentalmente.

A política do Palmeiras de 
não contratar ninguém até o fim 
do ano pode custar caro ao clube. 
Incomodado com a ausência de 
contato da direção até o momento, 
o empresário de Marcos Assunção já 
fala em negociar com outras equipes 
interessadas no volante, que não tem 
contrato para 2013. “Por enquanto, 
não tem nenhuma novidade. 
Assunção comentou comigo que 
conversou com o presidente Tirone. 
Ele falou que conta com Assunção 
para 2013, mas para mim essa 
semana é o limite”, afirmou.

Discussão e 
violência no Fla

Empresário se 
irrita no Verdão

O médico do Corinthians, 
Joaquim Grava, está convicto 
de que Alexandre Pato atuará 
em perfeitas condições físicas 
no clube caso a transação com 
o Milan se concretize. Res-
ponsável pelo departamento 
médico do time paulista, Gra-
va entende que os seguidos 
problemas musculares apre-
sentados pelo jogador podem 
ter sido consequência de tra-
tamentos inadequados reali-
zados na Itália.

Pato teve mais de 15 le-
sões musculares nos últimos 
anos. De acordo com Joaquim 

Grava, repetidos problemas 
no músculo evidenciam mau 
tratamento médico. 

“Provavelmente esse 
menino não apresentava con-
tusões antes de ir para Itália. 
E na seleção ele fez vários jo-
gos. Alguma coisa pode estar 
errada onde está ele jogando. 
A lesão muscular volta a se 
tornar problema quando é 
mal curada”, disse.

“A torcida pode ficar 
tranquila porque se ele vier 
haverá tratamento adequa-
do para ele”, acrescentou o 
médico.

José Maria Marin e Marco 
Polo Del Nero terão dificulda-
des para desarmar o pedido 
de CPI da CBF feito por Ro-
mário. Há um grupo de presi-
dentes de federações que não 
quer ajudar. Eles se recusam a 
mobilizar deputados de seus 
Estados para provocar uma 
retirada em massa de assina-
turas do requerimento.

Segundo informações, 
os dois dirigentes da CBF pe-
diram para que cartolas das 
entidades estaduais agissem 
em seus redutos políticos. O 
bloco contrário a estender a 
mão para Marin e Del Nero 
alega que transparência fará 
bem à Confederação Brasi-
leira. E que se há algo errado, 

culpados devem ser punidos.
Entre os integrantes des-

sa resistência estão ao menos 
três cartolas do Nordeste. 
Mas não são só sentimentos 
nobres que criam obstáculos 
a Marin e Del Nero. Um dos 
dirigentes que se recusa a 
ajudar a dupla disse ao blog 
que se sente parceiro da di-
reção da CBF só nas dificulda-
des. Afirma que nos momen-
tos bons não é lembrado pela 
dupla que comanda o futebol 
brasileiro.

Para impedir a solicita-
ção de CPI, a CBF precisa que 
pelo menos 95 dos 188 depu-
tados que assinaram o reque-
rimento desistam de apoiar 
Romário.

Médico diz que Milan 
não cuidou de Pato

Entidades não atendem 
ao presidente da CBF

CORINTHIANS

CPI DE ROMÁRIO

Ronaldinho Gaúcho desembarcou 
ontem em Pune, na Índia, e foi cerca-
do por uma multidão de fãs. O craque 
do Atlético-MG está no local para o 
lançamento da produção de um filme 
com sua participação.

O meia-atacante chegou à Índia 
usando uma mochila do Galo e sua 
tradicional boina. Antes de seguir via-
gem, o camisa 49 publicou no Twitter 
em tom de mistério na quarta: - Indo 
buscar meu presente de Natal na Ín-
dia. Vem novidade muito legal por aí.

Segundo a imprensa indiana, Ro-
naldinho será a estrela de um filme 
produzido pela Bala Entertainment 
International, que pertence ao mes-
mo dono do clube inglês Blackburn (o 
grupo Vencky’s).

Na sexta, o brasileiro dará uma 
coletiva para explicar detalhes do 
projeto. A imprensa local diz que o 
filme será chamado “R10 - The Mo-
vie” (“R10 - O Filme”) ou “Ronaldinho 
vs Aliens” e contará com desenhos 
animados, no estilo do “Space Jam”, 
que foi protagonizado por Michael 
Jordan ao lado de personagens como 
Pernalonga e Patolino.

 A “Bollywood”, índústria de ci-
nema da Índia, tem crescido e apos-
tado em produções caras. O ator San-
jay Dutt, uma das grandes estrelas do 
país, é esperado na coletiva com Ro-
naldinho e poderá participar do pro-
jeto. Balaji Rao, presidente da Ven-
cky’s também deverá estar ao lado do 
brasileiro no evento.

R49 viaja à Índia para lançamento 
de filme com a sua participação

Ao chegar na Índia, atacante do Atlético Mineiro foi recebido por uma imensa torcida 

Zinho não é mais dire-
tor de futebol do Flamengo. 
O ex-jogador e atual diri-
gente não aceitou a propos-
ta de redução salarial ofere-
cida pela nova diretoria do 
rubro-negro e comunicou, 
na tarde de ontem, duran-
te reunião no escritório do 
vice de futebol Wallim Vas-
concellos, que não seguirá 
no clube da Gávea para a 
temporada de 2013.

Na saída da reunião, 
Zinho apenas comunicou 
que está fora do Flamengo e 
não quis mais falar com os 
jornalistas. Uma coletiva de 
imprensa com o agora ex-
dirigente do Flamengo está 
marcada para hoje, às 10h.

 O cartola tinha contra-
to até o dia 31 de dezembro 
deste ano e vinha mantendo 
conversas com a diretoria 
eleita para ver se renovaria 
seu vínculo por mais um ano. 
Após uma série de reuniões, 
foi oferecido a Zinho o cargo 
de gerente técnico, passando 
a ser subordinado de Paulo 
Pelaipe, novo diretor de fute-
bol, além de uma redução de 
40% do salário que recebia 
durante o ano de 2012.

O fato de ter os ven-
cimentos reduzidos de R$ 
100 mil para R$ 60 mil de-
sagradou o ex-jogador. So-

mado a isso, Zinho se sentiu 
desvalorizado também pelo 
fato de ser rebaixado no or-
ganograma do departamen-
to de futebol.

Na hierarquia rubro-
negra, o ex-diretor estaria 
abaixo do vice de futebol, 
Wallim Vasconcellos, de 
Paulo Pelaipe e só serviria 
para fazer a comunicação 
entre diretoria e jogadores.

“Não vou ficar. Me re-
baixaram e ainda cortaram 
meu salário pela metade. 
Não dá para aceitar isso 
depois de tudo que fiz esse 
ano”, disse Zinho a um di-
rigente ligado a gestão da 
presidente Patricia Amo-
rim, na última quarta-feira, 
durante festa de confrater-
nização dos funcionários do 
clube, na sede de Remo do 
Flamengo.

Responsável por con-
tornar problemas com Ro-
naldinho, Adriano e Joel 
Santana, Zinho avaliou seu 
trabalho como positivo du-
rante os pouco mais de sete 
meses no comando do fute-
bol do Flamengo. O diretor 
ainda disse a amigos pró-
ximos que só não fez mais, 
como contratar grandes 
reforços, por conta da crise 
financeira na Gávea.

 A saída de Zinho não 
assusta a diretoria do Fla-
mengo que tomou posse on-
tem. O presidente Eduardo 
Bandeira de Mello e o vice 
de futebol Wallim Vascon-

Zinho se sentiu desvalorizado ao ter quase 50% dos seus salários reduzidos e comunicou à diretoria que não mais ficará no Flamengo

cellos não gostaram da de-
mora do dirigente em dar 
uma posição sobre a pro-
posta feita há mais de uma 
semana e já o viam como 
“carta fora do baralho”.

Zico
A saída da seleção ira-

quiana em novembro pode 
ter sido o capítulo final da 

carreira de Zico como treina-
dor. Pelo menos por enquan-
to. A desilusão com a função 
é mais uma para o maior 
ídolo do Flamengo, que tam-
bém criticou a estrutura dos 
clubes cariocas e descartou 
voltar como dirigente ao Ru-
bro-negro. Entretanto, ele 
prometeu seguir ajudando 
de forma voluntária o clube 

do coração.
“Só vou ser técnico do 

time dos meus netos. Os 
últimos dois anos foram 
complicados. A cabeça não 
está boa não”, disse Zico. 
“Vou Trabalhar no Flamen-
go de forma voluntária. 
Não tenho condições de 
dar aquela atenção 24 ho-
ras”, completou.

Fotos: Divulgação
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Passagem de ônibus deve 
subir para R$ 2,30 em JP

A passagem de ônibus 
de João Pessoa deve subir 
para R$ 2,30 em janeiro, um 
reajuste de 4,05%. Atual-
mente, a pasagem custa R$ 
2,20. O novo índice foi apro-
vado ontem pelo  órgãos 
que integram o Conselho de 
Transporte e Trânsito (CTT) 
da capital paraibana, reuni-
dos na sede da Superinten-
dência de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob).

O dirigente da Semob, 
Nilton Pereira, apresentou 
os cálculos e informou que 
esse percentual de aumento 
ficou abaixo do que se pro-
jeta para a inflação oficial 

do Brasil nos últimos 12 
meses, que deve ser fechado 
em dezembro em torno de 
5,68%.  

Como o Conselho de 
Transporte e Trânsito (CTT) 
não tem caráter deliberati-
vo, apenas consultivo, a de-
cisão será encaminhada, ao 
prefeito Luciano Agra, atra-
vés do órgão, para definição 
do valor a ser cobrado. 

Nilton Pereira explicou, 
por exemplo, que a mobili-
dade via transporte público 
da população de João Pes-
soa aumentou considera-
velmente, principalmente, 
em função do maior uso da 
integração, seja ela tempo-
ral, feita nos ônibus, ou físi-
ca, realizada nos terminais 
de integração da cidade. “A 
integração possibilita que 
o passageiro ande em dois 
ônibus, mas pague apenas 

uma passagem. Isso esti-
mula e aumenta o uso do 
transporte público e esse 
acréscimo não é computado 
na tarifa, já que a segunda 
viagem não é tarifada”, disse 
o dirigente da Semob, lem-
brando que o cálculo ainda 
leva em consideração a qui-
lometragem percorrida e o 
quantitativo de passageiros 
transportados. 

“É preciso lembrar que 
o sistema tem passageiros 
que pagam inteira, os que 
pagam metade da tarifa (es-
tudantes) e há ainda os que 
não pagam (gratuidades)”, 
lembrou Nilton.

Porém, a parte mais afe-
tada pelo possível aumento, 
a população, parece não ter 
gostado tanto. A estudante 
de psicologia da Universi-
dade Federal da Paraíba, 
Amada Trajano, diz que esse 

reajuste irá apertar no orça-
mento. “Recebo uma bolsa 
de extensão na universida-
de, pelo jeito o que ganho 
só vai dar para custear o 
transporte. Considero esse 
aumento um absurdo. Os 
ônibus passam sempre lota-
dos, principalmente os que 
passam pela universidade. 
Acredito que para a pas-
sagem ter um valor maior, 
deveria ter também mais 
conforto para quem usa os 
transportes coletivos.” 

O prefeito Luciano Agra 
disse aguardar a entrega 
da planilha com o novo va-
lor para análise. “Ainda não 
recebi nenhum documento 
a respeito desse aumento 
das passagens. O Conselho 
de Transporte irá me enca-
minhar a planilha nos pró-
ximos dias”, acrescenta Lu-
ciano. 

Novo valor deve entrar em 
vigor em janeiro precisa ser 
homologado pelo prefeito

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

REGISTRO CGE Nº. 12-02277-32
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 005/2012, 
do tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução das obras de recuperação e 
melhoria da ETA de Jatobá, no Município de Patos, Regional das Espinharas, no Estado da Paraíba. 
Abertura: 18/01/2013 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, 
situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado 
da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

        João Pessoa, 27 de dezembro de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N489/2012
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 28/01/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados 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 - 12-02332-3
João pessoa, 27 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 N484/2012
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:

Registro de preços para aquisição de moinho de vento e motor bomba, destinado a Companhia 
de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba - CDRM, 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 - 12-02336-6
João pessoa, 27 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

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA        
PREGÃO PRESENCIAL N439/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 25/01/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo, telas de nylon, bolsões, lonas e outros, destinado a Empresa 
Paraibana de Abastecimento 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 - 12-02155-1
João pessoa, 27 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 N446/2012
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 24/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preço para aquisição de lanche, destinado à 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 - 12-02329-1
João pessoa, 27 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 N448/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de locação de copiadora digital, destinado aos Diversos 
Órgãos, 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 - 12-02351-3
João pessoa, 27 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 N316/2012
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, convoca todos licitantes credenciados 
no pregão 316/2012 a comparecer no dia 28/12/2012 as 11:00 horas para dar continuidade do 
processo licitatorio,  modalidade pregão presencial realizará na sede deste orgão, situada a Rua 
João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588

Registro de preços para aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e descartável, des-
tinado a Diversos Órgãos, 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 - 12-01534-6
João pessoa, 27 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 N441/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/01/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de serviços de locação de veiculo, destinado ao Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba - IMEQ, 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 - 12-02349-9
João pessoa, 27 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

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 005/12

Registro CGE Nº. 12-01946-0
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 

Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições 
da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a HABILITAÇÃO do licitante SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – DR/RN/CTGÁS - ER pelo atendimento 
das exigências editalícias. Fica estabelecida a data de 04/01/2013, às 10h30min, para a abertura 
da Proposta de Preço – Envelope II. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS
Filiada à Federação Paraibana de Futebol

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA
Edital de Convocação

A Liga Cabedelense de Desportos, no uso de suas atribuições e de acordo com a Legislação 
Desportiva em vigor, vem convocar os filiados da entidade para a Assembleia Geral Ordinária Eletiva, 
a se realizar no dia 31 de janeiro de 2013, no Colégio Estadual Pedro Américo, na Rua Pastor José 
Alves de Oliveira, nº 76, Centro – Cabedelo-PB, às 08:00 horas em Primeira Convocação e as 08:30 
horas em Segunda Convocação conforme os artigos 13, 14  e 15 do referido Estatuto Social da 
L.C.D. para eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da L.C.D. para o quatriênio 2013/2017.

Cabedelo-PB, 27 de dezembro de 2012.
ROSINALDO ELIAS DE ARAÚJO SILVA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município, 
exarada no Processo de Licitação na modalidade Inexigibilidade nº IN012/2012, para contrata-
ção direta da pessoa juridica:Cleiton Marcelino de Souza, CNPJ: 12.319.583/0001-05, Endereço 
comercial Av. Nunes Machado, 202 - Centro - Goiania - PE, neste ato representado pelo Sr. Cleiton 
Marcelino de Souza CPF: 042.284.314-88, RG: 5.429.305 SDS residente e domiciliado na rua Jose 
Albino Pimentel, 07, casa B - Centro - Goiania-PE Direito a: Prestar serviço na realização do show: 
Louro Santos  & Victor Santos (Segunda Feira) dia 31 de dezembro de 2012), nas festividades 
do Reveillon, que será realizado em via pública no centro da cidade de Assunção/PB. Ratifico a 
quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela apresentação do show: Louro Santos & Victor 
Santos. Publique-se e cumpra-se. 

Assunção - PB, 27 de dezembro de 2012.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE REMÍGIO
LEILÃO PÚBLICO N.º 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 N.º 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 PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: executar serviços nas Reformas e Ampliações dos PSFs II e IV deste Município, con-
forme planilhas do termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e MINISTÉRIO DA SAÚDE: 05.00 - FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 10.301.2006.1016 - Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00070/2012 - 21.12.12 - BARBOSA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 233.977,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  002/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
002/2012, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como  licitação DESERTA. 

Ibiara - PB, 26 de Dezembro de 2012.
Jose de Arimateia Rodrigues de Lacerda 

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: executar serviços nas Reformas e Ampliações dos PSFs II e IV deste Município, con-
forme planilhas do termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e MINISTÉRIO DA SAÚDE: 05.00 - FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 10.301.2006.1016 - Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00070/2012 - 21.12.12 - BARBOSA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 233.977,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Janeiro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Combustíveis, 
Lubrificantes e Filtro de Óleo, para atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 27 de Dezembro de 2012.
SEVERINO NICOLAU LOURENÇO

Pregoeiro Oficial

COTAPA OPERADOR PORTUÁRIO LTDA – CNPJ Nº 02.738.935/0001-03, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4967/2012, em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias, para atividade 
de: Serviços administrativos referente a operações portuárias, transportes de cargas e descargas, 
armazenamento, vigilância e conservação de embarcações. Na Rua Presidente João Pessoa, nº 
11, Município de Cabedelo, PB. Processo nº 2012-008247/TEC/LO-4187.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO – CNPJ/CPF N° 01.613.283/0001-00 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia n° 5026/2012 em João Pessoa, 21 de Dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Construção de açude público do distrito de Santa Rita, no Município de Joca Claudino, com 
bacia hidráulica de 8,09 há Na (o) – DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL, JOCA CLAUDINO 
Município: UF:PB. Processo: 2012-0084435/TEC/LP-1313

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – CNPJ/CPF Nº 08.924.029/0001-
71, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 4310/2012 em João Pessoa, 7 de novembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Implantação de loteamento para construção de unidades habitacionais pelo sistema 
PSH. Na(o) – Loteamento Danilo Maciel Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB. 
Processo: 2012-005687/TEC/LP-1046.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – CNPJ/CPF Nº 08.924.029/0001-
71, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 4565/2012 em João Pessoa, 26 de novembro de 2012 – Prazo: 730: 
dias. Para a atividade de: Edificação de 44 casas no município de São João do Rio do Peixe (obras 
de edificação, drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, entre outras). Na(o) – Lote-
amento Manoel da Guerra Dantas Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB. Processo: 
2012-006740/TEC/LI-1658.

JM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.677.710/0001-89, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4018/2012 em João Pessoa, 10 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de produtos de limpeza. Na(o) – Rua Manoel Marques Fernandes, 78 - Centro – Malta 
Município: - UF: PB. Processo: 2012-006493/TEC/LO-3706.

AJDAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.147.494/0001-83, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 4969/2012 em João Pessoa, 19 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Edificação Multifamiliar C/18 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de 
esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Mario Rodrigues de Carvalho, QD 
020, LT 311, Bancários Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008297/TEC/LO-4202.

ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO-ME – CNPJ/CPF Nº 09.070.972/0001-27, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4894/2012 em João Pessoa, 17 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Tijolos, Lajotas e Blocos em Cerâmica Vermelha. Na(o) – Sítio Riacho Grande – BR 
230 – KM 363 – MALTA Município: - UF: PB. Processo: 2012-005166/TEC/LO-3485.

ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO-ME – CNPJ/CPF Nº 09.070.972/0001-27, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 4893/2012 em João Pessoa, 17 de dezembro de 2012 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: 
Construção de 01 (um) Forno Hoffmann, com sistema de exaustão e chaminé para queima de 
tijolos, lajotas e blocos. Na(o) – Sítio Riacho Grande, KM 363 – BR 230 – Zona Rural – MALTA 
Município: - UF: PB. Processo: 2012-005165/TEC/LA-0207.

ALBERTO CARDOSO CORREIA REGO FILHO – CPF Nº 588.363.304-87, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – 
Construção de Galpão de Armazenamento – AC: 472,0m² - JOÃO PAULO II – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2012-008563/TEC/LP-1326.

JOSIAS JUSTINO DE ALMEIDA – CPF Nº 414.353.464-91, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 187,90m² - JD Cidade Universitária – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2012-008987/TEC/LO-4420.

JOSÉ MARCELINO GOMES - PANIFICADORA NOVO MILLENIUM – CNPJ Nº 03.525.973/0001-
32, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 3441/2010/PROC. Nº2010-004082 – Fabricação de Produtos 
de Panificação – AC: 161m² - CENTRO – SANTA RITA – PB. Processo: 2012-008868/TEC/LO-4379.

C. A. B. GARCIA-ME – CNPJ/CPF Nº 11.585.695/0001-37, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4840/2012 
em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de madeiras e artefatos; ferragens, ferramentas; e materiais de construção em geral. 
Na(o) – Rua Genario S. Gomes, 81 – Cícero Dias II Município: SÃO BENTO – UF: PB. Processo: 
2012-007331/TEC/LO-3905.

EMBALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALEGENS LTDA – CNPJ Nº 03.295.620/0001-93, 
Inscrição Estadual: 16.125.168-4, e registra que ao consultar o arquivo de sua empresa, verificou 
que foi extraviado o seguinte: Um Talão MOD. 01, AIDF 93300008.21.00000413/2002-42, com Notas 
Fiscais não preenchidas e não utilizadas de Nº 00101 a 00200, e outro Talão MOD. 01, mesma 
AIDF, com Notas Fiscais não preenchidas e não utilizadas de Nº 00201 a 00600, e também foram 
extraviados todos os Livros Fiscais. Conforme Certidão de Ocorrência Policial 170/2012 – DECCOT/
PB – datada de 27 de dezembro de 2012.

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA 
– CNPJ/CPF Nº 08.320.277/0002-94, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4229/2012 em João Pessoa, 25 de 
outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clinica de Radiologia. Na(o) Av. Senador 
Rui Carneiro – Nº 283 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007222/TEC/LO-3877.

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 
– CNPJ/CPF Nº 08.320.277/0001-03, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2790/2012 em João Pessoa, 22 de 
agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clinica Radiológica e de Ultra-sonografia. 
Na(o) Avenida Camilo de Holanda – Nº 52 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
003903/TEC/LO-3284.

CEDRUL-CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA – 
CNPJ/CPF Nº 08.320.277/0003-75, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2348/2012 em João Pessoa, 7 de agosto 
de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clinica de Radiologia e Ultrasonografia. Na(o) Rua 
Sérgio Guerra – Nº 176 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003902/TEC/LO-3283.

LUIZ RAMOS CAVALCANTI com CNPJ Nº 01.412.419/0001-13. IE: 16.157.095-0, atual ativa 
pela qual, registra O Furto dos Talões Modelo 1 de número 000001 a 000050 e Série D número 
000001 a 000750. Conforme Certidão datada de 29 de novembro de 2012.

Nádya Araújo
Especial para A União

O Campeonato Paraibano 
de 2013 começa no dia 6, mas 
o lançamento oficial do patro-
cinador da competição – Che-
vrolet - só acontecerá no dia 11 
na sede da Associação da Polí-
cia Federal  - ANSEF -, na Praia 
do Bessa, a partir das 20 horas. 
Na oportunidade, cada clube 
será representado por uma 
garota que desfilará com o uni-
forme oficial que será usado na 
competição. 

A informação foi repassa-
da aos dirigentes dos clubes du-
rante reunião ontem, na sede da 
Federação Paraibana de Fute-
bol que contou com a presença 
da presidente Rosilene Gomes 
e dirigentes do Botafogo, Treze, 
Campinense, Auto Esporte, Cru-
zeiro, Sousa e CSP, além de re-
presentantes da Polícia Militar.

No Campeonato Paraiba-
no de 2013, a Federação vai fa-
zer a doação de quatro carros 

da marca Chevrolet, sendo um 
para o campeão, outro para o 
vice e mais dois que serão sor-
teados, um para o torcedor do 
Sertão e outro para o torcedor 
do Litoral/Brejo.

A presidente Rosilene 
Gomes deixou bem claro que 
os jogos dos times da capital 
serão realizados no Estádio da 
Graça, devido a interdição para 
melhoramentos do Estádio Al-
meidão pelo Governo do Esta-

do. E uma nova reunião ficou 
agendada com a Polícia Militar 
e representantes de Auto Es-
porte, Botafogo e CSP no Co-
mando do 1º Batalhão no dia 
2 de janeiro às 15h para tratar 
de assuntos relacionados a 
segurança nos jogos no Está-
dio da Graça. Outras reuniões 
similares deverão acontecer 
com os clubes das cidades de 
Campina Grande, Patos, Sousa, 
Itaporanga e Cajazeiras. 

FPF discute segurança comdirigentes e PM
CAMPEONATO PARAIBANO 2013



Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP PREST SERV   R$          2.909,05
Apresentante: SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS 
GERAI
Protocolo...: 2012 - 067084
Responsavel.: REAL DESCARTAVEIS MURILO SA-
BINO MOU
CPF/CNPJ....: 008986842/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            637,50
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066162
Responsavel.: WB EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 003361411/0001-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            417,50
Apresentante: NORDESTE MAQUINAS & SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 066907
Responsavel.: WB EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 003361411/0001-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            417,50
Apresentante: NORDESTE MAQUINAS & SERVICOS LTDA
Protocolo...: 2012 - 066906
Responsavel.: WB EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 003361411/0001-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            390,00
Apresentante: NORDESTE MAQUINAS & SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2012 - 066905
Responsavel.: VANILDA FELINTO TORQUATO
CPF/CNPJ....: 007783453/0001-80
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            140,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066154
Responsavel.: AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007833708/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066598
Responsavel.: ALDROIR DO PRADO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 012510484/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066518
Responsavel.: ANDRE LUIS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 029410494-10
Titulo......: CHEQUE           R$            344,45
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066908
Responsavel.: BOUGAINVILLE URBANISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 007626718/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            637,56
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066744
Responsavel.: CLARCKSON WILLIAN FERREIRA
CPF/CNPJ....: 161883144-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066244
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066252
Responsavel.: GILVANDA PESSOA DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ....: 011695333/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067019
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,  28/12/2012
----------------------------------------

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.: AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007833708/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066598
Responsavel.: ALDROIR DO PRADO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 012510484/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066518
Responsavel.: ANDRE LUIS SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 029410494-10
Titulo......: CHEQUE           R$            344,45
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE TRAB MEDICO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066908
Responsavel.: BOUGAINVILLE URBANISMO LTDA
CPF/CNPJ....: 007626718/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            637,56
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066744
Responsavel.: CLARCKSON WILLIAN FERREIRA
CPF/CNPJ....: 161883144-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066244
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066252
Responsavel.: GILVANDA PESSOA DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ....: 011695333/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067019
Responsavel.: H & T COMERCIO PRODS. HOSP
CPF/CNPJ....: 003442087/0001-45
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            126,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065640
Responsavel.: JOSE BELO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 486839494-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 064855
Responsavel.: MARIA DAS NEVES ALVES DE PAULA
CPF/CNPJ....: 013570117/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            929,75
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065680
Responsavel.: MOACIR RIBEIRO DIAS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 012331426/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066970
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.760,17
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066548
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP PREST SERV   R$            914,92
Apresentante: SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS 
GERAI
Protocolo...: 2012 - 067086
Responsavel.: RODOVIARIO RAMOS LTDA
CPF/CNPJ....: 025100223/0055-44
Titulo......: DUP PREST SERV   R$          2.192,46
Apresentante: SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS 
GERAI
Protocolo...: 2012 - 067085
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067434
Responsavel.: MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 010194075/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            733,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066934
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 007852891/0002-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066404
Responsavel.: NIVALDO PEREIRA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 206225544-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            712,43
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065570
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE 
FIQUEIREDO
CPF/CNPJ....: 012234374/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.334,66
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067250
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,52
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066727
Responsavel.: RGA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 008618955/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.586,05
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066837
Responsavel.: RICARDO BEETHOVEN P DUARTE
CPF/CNPJ....: 789848824-53
Titulo......: CHEQUE           R$            852,00
Apresentante: VANESSA MIRANDA KAYZER
Protocolo...: 2012 - 067077
Responsavel.: RICARDO BEETHOVEN P DUARTE
CPF/CNPJ....: 789848824-53
Titulo......: CHEQUE           R$            853,00
Apresentante: VANESSA MIRANDA KAYZER
Protocolo...: 2012 - 067078
Responsavel.: ROGERIO DOS SANTOS FALCAO
CPF/CNPJ....: 029608924-96
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            278,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066150
Responsavel.: RONALDO OLIVEIRA CUNHA REGO
CPF/CNPJ....: 759610324-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066275
Responsavel.: ROSINETE MARIA SILVA
CPF/CNPJ....: 053160044-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066709
Responsavel.: RUSTON LEMOS DE BARROS
CPF/CNPJ....: 015598004-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066247
Responsavel.: SERGIO DE SANTANA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 026560307-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067236
Responsavel.: SONIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011847566/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067324
Responsavel.: UGO LEMOS GUIMARAES FILHO
CPF/CNPJ....: 726585764-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066725
Responsavel.: WA CURSOS E TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ....: 012646148/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066723

Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.
                   

Joao Pessoa,  28/12/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO SEVERINO TARGINO
CPF/CNPJ....: 013940524-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067319
Responsavel.: ALEXANDRINA CARLOS DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 087111784-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067242
Responsavel.: AMARO NEVES TAVARES
CPF/CNPJ....: 012889424-51
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          1.518,67
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A - SE-
TOR DE
Protocolo...: 2012 - 066017
Responsavel.: ANTONIO ETEVALDO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 381589063-20
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            100,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA IV
Protocolo...: 2012 - 066010
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007715999/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            402,32
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066885
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007715999/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            684,99
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067442
Responsavel.: CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S/A -
CPF/CNPJ....: 010366780/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.588,81
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066957
Responsavel.: CONFORTO COMERCIO VAREGISTA 
DE COLC
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066622
Responsavel.: DONA JOANNA PAES E MASSAS LTDA
CPF/CNPJ....: 009005440/0001-06
Titulo......: CHEQUE           R$          1.003,00
Apresentante: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Protocolo...: 2012 - 063877
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
CPF/CNPJ....: 457700004-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.750,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067042
Responsavel.: GUTEMBERG SOARES DA SILVA SERV
CPF/CNPJ....: 003740244/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066751
Responsavel.: JEFFERSON P. T. DO CARMO
CPF/CNPJ....: 018665804-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067611
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066817
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.111,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067574
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.111,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 067575
Responsavel.: MANANCIAL - COM. E SERV.DE ENERGIA
CPF/CNPJ....: 015019148/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,96
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 065603
Responsavel.: MARIA CASSIA DOS SANRTOS
CPF/CNPJ....: 011758769/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            719,53
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 066341
Responsavel.: MARINALVA MARIA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 002491870/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, alteradas pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98 etc. e

 Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento a 
Comissão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 038/2012;

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

   
RESOLVE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR O PROCESSO No 038/2012
Objeto: Contratação de Bandas Musicais de renome regional, para apresentação artística na 

festividade alusiva do REVEILLON deste município, edição 2012, e HOMOLOGAR em favor de: 
FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR, CNPJ(MF) Nº 07.197.983/0001-47, para apresen-
tação artística das Bandas:  Forro do Bole Bole e Forro de Arromba, para o dia 31 de dezembro 
de 2012, com início às 23:00 horas e encerramento às 04:00 horas, no Valor total de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

Gabinete do PREFEITA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO, Estado da Paraíba, em 27 de 
dezembro  de 2012.

   
LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNCIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

INSTRUMENTO: Termo de Rescisão Amigável de Contratos/Edital de Tomada de Preços n.° 
04/2009. PARTE INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Pilõezinhos/PB. OBJETO CONTRATUAL: 
Execução de Pavimentação e Assentamento de Meio Fio Granítico, conforme Contratos de Repasses  
0180384-28 e 0184605-75 - CAIXA/MINISTÉRIO DO ESPORTE E LAZER/PREF. MUNICIPAL DE 
PILÕEZINHOS. MOTIVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO Interesse Público. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 78, I, II III e V e o Art. 79, II da Lei n.° 8.666/93, alterada e Cláusula Décima Quinta dos Contratos 
nºs 096 e 097/2009, oriundos da Tomada de Preços 04/2009. PARTES: Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos e Cindel – Construtora e Incorporadora Independência Ltda / CNPJ: 10.554.255/0001-50.

Pilõezinhos/PB; 26 de Dezembro de 2012.

GERALDO MENDES DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No  002/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
002/2012, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como  licitação DESERTA. 

Ibiara - PB, 26 de Dezembro de 2012.

Jose de Arimateia Rodrigues de Lacerda 
Presidente CPL

PEGMATECH ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS LTDA - CNPJ/CPF No 07.869.921/0001-34. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 5012/2012 em João Pessoa, 21 de dezembro de 2012 - Prazo: 728 dias. Para a atividade 
de: Preparação e produção de minerais não metálicos (orgânicos). Na(o) – Rua Bolivar Correia 
Pedrosa - N° 343 Município: João Pessoa - UF: PB. PROCESSO: 2012-009009/TEC/LO-4424.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TRIGÉSIMA SEXTA CONVOCAÇÃO

 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atri-

buições legais e respeitando os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº. 002/2010, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de dezembro de 2010, RESOLVE, 
convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo Concurso 
Público, para entregar até o dia 10 de janeiro de 2013 os seguintes exames e documentos neces-
sários para a conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:
 
1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato 

deverá apresentar aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. 
Assim sendo, até a data estabelecida alhures (10/01/2013) o candidato deverá pessoalmente ou 
por procurador munido de procuração pública com poderes especiais para o ato apresentar no 
Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal 
Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 

1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura 

no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:
 
1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no 

mesmo local e prazo estabelecido acima (até 10/01/2013) deverá apresentar os seguintes docu-
mentos autenticados: 

1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, 
declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS – PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, 
penalidade por atos incompatíveis com serviço público;

1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do 

edital de abertura, respeitando as particularidades de cada
cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.

III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:
 
1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 

munido de procuração pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado 
na sede da Secretaria de Administração até o dia 10 de janeiro de 2013 no horário das 08h00min 
às 12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo 
Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e documentos descritos nos 
Itens I e II do presente ato convocatório.

2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:
 
ASISTENTE SOCIAL
   POSIÇÃO         NOME                     No DA INSCRIÇÃO 
       12       SILVANA CARVALHO DE MEDEIROS   2206694 
     
 FARMACEUTICO BIOQUIMICO
   POSIÇÃO         NOME                     No DA INSCRIÇÃO 
       18      ALAINE CRISTINA COSTA FIGUEIREDO   2201758 
     
DENTISTA CLASSE I
   POSIÇÃO         NOME                     No DA INSCRIÇÃO 
      71        ISABELITA PESSOA RAFAEL BOMFIM    2203110 

 
12Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007828-9, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
18Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012007711-7, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
71Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004621-1, em 

tramitação pela 5ª Vara da Comarca de Patos (PB).
 
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
 
1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de 

qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológi-
ca em prova documental acarretarão a anulação de todos os atos praticados, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis.

2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 
do dia 27 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013 (termo final), das 08h00minh às 12h00mi-
nh. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial 
em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação 
ou Exames).

5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como váli-
dos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste Edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

8. Todos os processos de admissão da trigésima sexta chamada deverão ser concluídos até o 
dia 10 de janeiro de 2013.

 
Patos – PB, 27 de dezembro de 2012

 
________________________________

José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
PESQUISA DE MERCADO

REF:  PROCESSO No 016/2012
INEXIGIBILIDADE  No 002/2012
OBJETO: Contratação direta de 01 (uma) de um profissional especializado na área de contabilida-

de pública, para realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município 

ITEM

01

QUANT

01

DESCRIÇÃO

Contratação direta de 01 (um) escritório es-
pecializado na área de contabilidade pública, 
para realizar todos os serviços de ordem 
contábil e prestação de contas deste municí-
pio, essenciais ao perfeito funcionamento da 
máquina administrativa, compreendendo o 
Balancete e seus anexos e outros documentos 
exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e 
pela legislação vigente, para darmos continui-
dade aos trabalhos de rotina.

PREÇ. 
UNIT/MENSAL

4.500,00

PREÇO 
TOTAL

45.000,00

CONDIÇÕES:

1. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:   Quando Solicitado
2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:                       Mensal
3. VALIDADE DA PROPOSTA:                              60 (sessenta dias)

      JOCA CLAUDINO PB, 25 de janeiro de 2012

Aureliano Batista Duarte
Chefe do Setor de Compras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 32o a 35o

RETIFICAÇÃO
 
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 
        19  FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES 
 

JOSÉ CORSINO PEIXOTO NETO
Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO No 001/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO SETIMA CONVOCAÇÃO

 
A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribui-

ções legais e respeitando os ditames do Item XI – Da Nomeação do Edital de Abertura de Concurso 
Público n.º 001/2011, bem como observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito 
Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 12 de março de 2012, RESOLVE convocar 
os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo concurso público, para 
entregar até o dia 10 de janeiro de 2013 os seguintes exames e documentos necessários para a 
conseqüente investidura no cargo:

 
I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE

1.1. Conforme preconiza o Subitem 2.1.3 do Item II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar 
do Edital de Abertura do Concurso Público no 001/2011, o candidato deverá apresentar aptidão física e 
mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. Assim sendo, até a data estabelecida 
alhures (10/01/2013) o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de Procuração 
Pública com poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na sede da 
Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à 
rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000) os 
seguintes exames de saúde: 

1.1.1. Raios-X do Tórax;
1.1.2. Eletrocardiograma;
1.1.3. Tipo Sanguíneo;
1.1.4. Parasitológico de Fezes;
1.1.5. Hemograma Completo;
1.1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
 
1.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a inves-

tidura no cargo.
 
II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL

2.1. De acordo com as especificações do Edital de Abertura do Concurso Público no 001/2011, o 
candidato no mesmo local e prazo estabelecido acima (10/01/2013) deverá apresentar os seguintes 
documentos autenticados:

2.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima Eleição (2º turno) ou 

Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
2.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos 

do sexo masculino;
2.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil;
2.1.5. Cópia da ultima Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita Federal do Brasil, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato ser dispensado da 
apresentação da citada declaração, deve, apresentar Declaração firmada por ele próprio, nos termos 
da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;

2.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
2.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua;
2.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
2.1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto 

os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 
o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;

2.1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade 
pública, penalidade por atos incompatíveis com Serviço Público;

2.1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
2.1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
2.1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos 

que foram exigidos;
2.1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às 

profissões regulamentadas, de acordo com a legislação específica;
2.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no Item 

II – Das Inscrições e Requisitos Para Participar do Edital de Abertura, respeitando as particulari-
dades de cada cargo.

 
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.
 
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS

3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 
munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na 
sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado 
à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), 
até o dia 10 de janeiro de 2013 no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames 
e documentos descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório.

 
3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos:

A01 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(Secretaria de Administração) 
COLOCAÇÃO           NÚM DE INSC.                        NOME 
         73  171      IZABEL CRISTINA PERIGO  DE ARAÚJO ALVES 
         37  366      SHAYANE SHIRLEY MARINHO ARAÚJO 
     
A09 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
(Secretaria de Saúde) 
COLOCAÇÃO            NÚM DE INSC.                        NOME 
         56                    104  LANNIERY MENEZES DANTAS 
     
G03– AUXILIAR DE SERVIÇO 
(Secretaria de Saúde) 
COLOCAÇÃO       NÚM DE INSC.                        NOME 
       73  327        MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE MEDEIROS 
     

  
3.3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar 

nova convocação.
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

4.1. Conforme dispõe o Subitem 12.9 do Item XII - Da Nomeação do Edital de Abertura, o candidato 
que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será preterido em favor de outro, cuja 
classificação lhe seja imediatamente inferior.

 
4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas pessoalmente 

na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar com: Washington), ou ainda 
através do telefone (83) 3423-3610, ramal 222, e no website www.patos.pb.gov.br.

 
4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará 

do dia 27 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013 (termo final), das 08h00min às 12h00min. 
Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos sob 
nenhuma condição ou justificativa.

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados 
nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de Patos (PB).

 
4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 

Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Docu-
mentação ou Exames).

 
4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 

válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.
 
4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 

a assinatura do Termo de Posse do convocado.
 
4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 

conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

 
4.8. Todos os processos de admissão deverão ser concluídos até o dia 10 de janeiro de 2013 
Patos (PB), 27 dezembro de 2012.
 

________________________________
José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

ELZA APARECIDA DE CAMPOS SILVA, CNPJ/CPF No 027.388.588-05, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação, para a 
atividade de: Implantação do loteamento Boa Vista com área total de 11,8996 ha, situado à RUA 
CORONEL FRANCISCO CÂNDIDO (terras desmembradas da Faz. Limão)  – Monteiro/PB. Pro-
cesso: 2012-008931/TEC/LI-1861

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
EXTRATO DE CONTRATO: 

27/12/2012

PROCESSO          No 038/2012
INEXIGIBILIDADE No 004/2012
INSTRUMENTO: CONTRATO DE BANDAS MUSICAIS DE RENOME REGIONAL
PARTES: Prefeitura Municipal de JOCA CLAUDINO e
FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR,
OBJETO: Contratação de Bandas Musicais de renome regional, para apresentação artística 

durante as festividades alusivas ao REVEILLON deste município, Edição 2012, na Praça Pública 
desta cidade, nesta Cidade.

VALOR: R$  55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 26.03.2013.
SIGNATÁRIOS:  
LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA – Pela Prefeitura Municipal de JOCA CLAUDINO
FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR       - Pela Contatada
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