
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
22o  Mín.

35o   Máx.
19o  Mín.

37o   Máx.
21 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,033 (compra) R$ 2,033 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,594 (compra) R$ 2,597  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

11h38

23h56

1.9m

2.0 m
baixa

baixa

17h34

05h15

0.8m

0.7m

l Espep inscreve para 12 cursos de capacitação do servidor em várias áreas

l IFPB convoca 120 candidatos para vagas remanescentes no Ensino Médio

l Projeto Quinta com Jazz será realizado hoje, às 19h, na Estação Cabo Branco

l Mostra Eventos Paraíba começa hoje à noite no Centro de Educação do Sebrae

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ano CXIX
Número 241

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

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

Receita libera 
IR para 3,9 mil 
contribuintes 
na Paraíba

Sequestro da 
irmã de Hulk foi 
planejado por 
empresário

PM descobre 
plano para 
matar policiais 
no Sertão

FOTO: Marcos Russo 

FOTO: Francisco França/Secom-PB
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Pela 1a vez em três décadas, PB tem 
margem segura de endividamento

A previsão de financia-
mentos do Governo do Es-
tado para 2012 está abaixo 
dos R$ 2,3 bilhões, quando 
o permitido pelo Programa 
de Ajuste Fiscal chega a 
R$ 12 bilhões, segundo 
acordo firmado com o Te-
souro Nacional. PágINA 17

Crimes violentos caem 46% 
nos bairros de João Pessoa

SEguRANçA

PágINA 13

PágINA 14

PágINA 16 PágINA 15
Alta tecnologia é usada em cirurgias de catarata em JP PágINA 4

Imeq inicia na próxima semana uma série de fiscalizações da qualidade dos produtos natalinos em João Pessoa e em outras cidades paraibanas PágINA 14

Coisas Invisíveis será encenada no Teatro Piollin PágINA 5

O governador Ricardo Coutinho propôs ao ministro guido 
Mantega a criação de política econômica regional. PágINA 4

Ricardo defende política para 
estados menos desenvolvidos  

PágINA 3

PágINA 20
Aline Rabelo dá dicas 
de como utilizar com 
inteligência o dinheiro 
do 13o salário 

Líderes esperam 
que reeleição de 
Obama impulsione 
a economia mundial

ENTREVISTA



Quando a questão envolve dinhei-
ro, não é raro que se perca a compos-
tura. Exemplo disso é a reação que 
vem sendo adotada por alguns parla-
mentares do Rio de Janeiro por causa 
da aprovação, no Senado e na Câmara 
Federal,do projeto de lei que redistribui 
os recursos dos royalties de petróleo 
entre todos os municípios e Estados da 
federação. Além da União, é claro. 

O mínimo que se ouviu, em meio 
às diatribes, foi que uma covardia teria 
sido cometida contra o Rio de Janeiro 
ao se aprovar o projeto de autoria do 
senador paraibano Vital do Rêgo. E o 
que tem ele de errado? Nada. Estende 
a distribuição dos royalties aos Estados 
não produtores do óleo, já que o proje-
to original só beneficiava aqueles que o 
produzem. 

Os royalties são valores que os en-
tes da federação recebem como com-
pensação por danos ambientais das 
empresas que exploram petróleo. É 
justo que se defenda uma indenização 
diferenciada para os Estados produto-
res de petróleo em face dos impactos 
ambientais que essa exploração pro-
voca, mas daí a não aceitar que as de-
mais unidades da federação também 
sejam merecedoras de um tratamento 
solidário, vai uma boa distância. Afinal, 
produzam ou não petróleo, todos os Es-
tados constam do mapa do Brasil. E as 
riquezas naturais são do país.

Autor do substitutivo que estabele-
ce o novo modelo no regime de distri-

buição dos recursos advindos do pré-
-sal, o senador Vital do Rêgo aborda 
justamente este ponto. Na opinião dele, 
a fixação dessas novas regras constitui 
a concretização de um sonho que é de 
todos: ver uma das riquezas nacionais 
ser dividida de forma equânime, be-
neficiando tanto Estados produtores 
como não produtores. Na verdade, é 
uma vitória do povo brasileiro, de for-
ma indistinta. 

O projeto aprovado na terça-feira 
pela Câmara dos Deputados já havia 
passado pelo Senado e como não sofreu 
nenhuma alteração em seu texto deve 
seguir agora para a sanção presiden-
cial. A expectativa, portanto,é saber se 
a presidenta Dilma Rousseff resistirá 
às pressões que estão sendo feitas para 
que vete o projeto. 

Há apenas um ponto em que ele se 
revela discutível. O governo já tinha de-
finido que uma significativa parte dos 
recursos do pré-sal deveria ser desti-
nada especificamente para a educação. 
Esta vinculação não está bem amarrada 
no texto de Vital e poderá até servir de 
pretexto para o veto. 

Torçamos para que estes e outros 
impasses sejam superados. Afinal, os 
mais de cinco mil municípios brasilei-
ros têm direito a desfrutar das rique-
zas nacionais. Os amuos e desabafos 
dos que pensam o contrário não devem 
perdurar por muito tempo.

Em algum momento, a razão falará 
mais alto.

Eu estava deitado na rede, com 
o pé para fora, quando ele veio fuçar 
meu dedão. 

- Pare com isso, Peter.
Mas ele fez que não entendeu 

e pulou para dentro da rede, e veio 
fuçar meu umbigo. Não adiantou 
ralhar, pois ele foi fuçar meu sovaco 
e lamber meu pescoço, minha cara. 
Como você já viu, trata-se de um ter-
rier brasileiro, vulgo fox-paulistinha. 
Estas três cores são características da 
raça: branco, preto e amarelo. 

O nome dessa cor, amarelo, foi 
uma das últimas palavras que apren-
di na língua portuguesa. Se fosse 
hoje, diriam que eu era uma crian-
ça disléxica. Os adultos escandiam 
a palavra: a-ma-re-lo. Mas eu não 
notava nenhuma diferença e repetia: 
a-ma-le-ro. Mais difícil foi assuar o 
nariz. A secreção descia pela venta, 
os adultos mandavam-me assuar,mas 
eu só assuava para dentro.

Tomar água de coco ou qual-
quer refrigerante no canudinho foi 
outra luta. Eu só conseguia soprar. 
Foi como assobiar, foi dificílimo. Só 
aprendi na adolescência. Até um dia 

desse eu pensava ter sido um me-
nino retardado. Mas fiquei aliviado 
quando Glória Gadelha me disse que 
o maestro Sivuca jamais aprendeu 
a assobiar. O genial Sivuca, o maior 
sanfoneiro do mundo, compositor, 
arranjador, cantor, casado com Glória, 
nunca assobiou. Esse fato tirou um 
complexo do meu juízo. Assobiar eu 
sei, só não sei cantar nem tocar.

O cachorro continuou a fuçar 
minha orelha e eu resolvi me levan-
tar. O nome dele é Peter, eu o chamo 
de Pedrinho, mas ele só atende por 
Peter.

- Vou fazer minha crônica -, disse 
para mim mesmo. Eu queria me ver 
livre de Peter Terrier Brasileiro, 
mas não houve jeito. Ele veio fuçar 
a crônica. Toda vez que passa um 
ônibus, um caminhão, ou moto, Peter 
mostra serviço. Late, late, vai beber 
água e volta a latir. O editor telefonou 
(chama-se José Napoleão Ângelo). 
Disse qualquer coisa que não enten-
di, pois Peter aparteava.

- Fale mais alto (pedi para ele 
falar mais alto que Peter).

- Cadê a crônica?

Editorial

Um
Sabiá na gaiola

Os royalties são de todos

Terrier

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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As novas gerações não conheceram Carmélia Alves, mas ela foi 
uma das cantoras mais populares do Brasil em sua época.”

Até um dia desse eu pensava ter sido um menino retardado. Fiquei 
aliviado quando Glória me disse que Sivuca jamais aprendeu a assobiar.
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O sequestro de um membro da 
família do jogador Hulk, em Cam-
pina Grande, era uma espécie de 
bola cantada por muita gente 
há um bom tempo. São pessoas 
simples, que não mudaram seus 
hábitos, mesmo  tendo um milio-
nário na família. E, ingenuamen-
te, foram além. Na bela casa que 
residem,  botaram uma espécie 
de letreiro, tipo:  “ Lar Abençoado 
da Família Hulk”.
A bandidagem trabalha dia e noi-
te em busca de oportunidade.  E 
esse tipo de comportamento fa-
cilita as coisas. Sorte que, desta 
vez, tratavam-se de amadores 
endividados em busca de uma 
oportunidade e se deram mal.

O ex-ministro José Dirceu, 
condenado por corrupção 
ativa no julgamento do men-
salão, pelo STF, quer que o PT 
abra o saco de maldades em 
2013, como resposta à des-
construção do partido pelo 
STF. A vindita começa com a 
regulamentação da mídia.

A FIAT iniciou o canteiro de obras 
na vizinha Goiana e a fase de pro-
dução está prevista para 2014. 
A previsão é que no entorno da 
fábrica acomodem-se 14 forne-
cedores, uma estrutura completa 
com cerca  de    12 mil trabalha-
dores. A Paraíba, com certeza, vai 
tirar proveito desse polo fabril.

Nas eleições americanas, o 
Estado da Califórnia não ape-
nas elegeu Barack Obama, 
mas derrotou a violência. Em 
plebiscito paralelo aprovou a 
manutenção da pena de mor-
te que, em caso de derrota, 
seria substituída pela prisão 
perpétua. 

Começam os desencontros entre os dois Lucianos – o que entra e o que 
sai na Prefeitura de João Pessoa. O Agra que sai gostaria muito de que 
Roseane meira continuasse à frente da Saúde do município. O Cartaxo 
que entra traz no bolso o nome do médico – e  sindicalista – Tarcisio 
Campos. Outras colisões estão a caminho.

BOLA CANTADA

VINDITA

FIAT ANDA VOTO E PENA

DESENCONTRO

ESPERANÇA

Os novos prefeitos reunidos 
em encontro em Araxá, minas 
Gerais, que acabou ontem, ad-
mitiram que o maior desafio dos 
quatro anos que enfrentarão de 
mandato será o sub-financia-
mento da Saúde Pública no Bra-
sil. Reconhecem que, apesar dos 
investimentos, as dificuldades 
em manter o setor são grandes. 

DESAFIOIn
fo

rm
e

G
eo

va
ld

o 
Ca

rv
al

ho

SUPERINTENDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETORA DE OPERAÇÕES

EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, Glaudenice Nunes,
Juneldo Moraes, Nara Valusca, Neide Donato e Renata Ferreira

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Fernando Moura

José Arthur Viana Teixeira

Albiege Fernandes

DIRETOR TÉCNICO

EDITOR GERAL

EDITOR ADJUNTO

Gilson Renato

William Costa

Clóvis Roberto

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

A cantora Carmélia Alves morreu 
sábado, no Rio. Na segunda-feira, em 
Brasília, a presidente Dilma Rousseff 
reuniu convidados para homenagear o 
centenário de nascimento de Luiz Gon-
zaga, em solenidade para entrega da 
Ordem do Mérito Cultural 2012. Rei do 
Baião, Luiz Gonzaga foi quem conferiu 
a Carmélia Alves, na década de 1950, 
o título de Rainha do Baião. Sabem 
quantas vezes a presidente e as pessoas 
e representantes de instituições conde-
coradas se referiram a Carmélia Alves? 
Nenhuma. E olhem que o ato foi ani-
mado por Elba Ramalho, Chumbinho 
do Acordeon, Miguel Proença e Daniel 
Gonzaga, que cantaram Asa Branca. 
Justíssima homenagem, é verdade. Mas 
Carmélia ficou na saudade. Ou melhor, 
nem na saudade ficou.

Na cerimônia, além do quarteto 
que entoou o clássico de Gonzaga e 
Humberto Teixeira, a própria presiden-
te Dilma declamou o verso de abertura 
de Vida de Viajante (parceria com 
Hervé Clodovil) arrancando aplausos 
do auditório. E falando bonito: 

- Luiz Gonzaga nos ensinou a 
entender melhor o Brasil. Tal como Ma-
zzaroppi, um dos agraciados de hoje. 
Ao condecorar Mazzaroppi, prestamos 
um tributo a nós mesmos, à nossa 
infância. Ao condecorar Orlando Orfei, 
fazemos isso às nossas raízes. Todos 
eles souberam amalgamar, no persona-
gem que caracterizaram, o homem do 
campo, o pobre das periferias das gran-
des cidades, os brasileiros e brasileiras 

que lutam pela vida sem perder o bom 
humor. O nosso povo, enfim, em toda a 
nossa diversidade. 

Não sobrou, porém, uma menção a 
Carmélia Alves, cabendo registrar que 
entre os condecorados estavam os nor-
destinos Abelardo da Hora, Aguinaldo 
Silva, Alceu Valença, Elba e José Sarney. 
Vá lá que Carmélia era carioca, mas o 
pai nasceu no Ceará e a mãe na Bahia, 
sem contar, claro, o título de Rainha do 
Baião que recebeu de Gonzagão. Nada 
disso pesou na cerimônia do Planalto. 
Assisti à solenidade pela tevê e não 
ouvi uma única referência à cantora 
morta, três dias antes, aos 89 anos de 
idade, de câncer.   

As novas gerações não conheceram 
Carmélia Alves, mas ela foi uma das 
cantoras mais populares do Brasil em 
sua época. Entre os seus maiores suces-
sos  (Trepa no Coqueiro, Pé de Manacá, 
Adeus Maria Fulô), um foi recordista 
nas paradas e nunca me saiu da lem-
brança: Sabiá na Gaiola, de Hervé 
Cordovil e Mário Vieira. Cantarolei esta 
belíssima canção para os meus filhos e 
ainda hoje canto para as minhas netas: 
“Sabiá lá na gaiola/fez um buraquinho/
Voou, voou, voou, voou/E a menina que 
gostava/Tanto do bichinho/Chorou, 
chorou, chorou, chorou/// Sabiá fugiu 
pro terreiro/Foi cantar no abacateiro/E 
a menina vive a chamar/Vem cá sabiá, 
vem cá///A menina diz soluçando/Sa-
biá, estou te esperando/Sabiá responde 
de lá/Não chores que eu vou voltar”. 

 Não raro, quem chora sou eu.

Por falar em Secretaria, Ta-
vinho Santos(PTB) dorme e 
acorda sonhando com uma 
no governo do  prefeito elei-
to Luciano Cartaxo. Tavinho 
foi o vice da malfadada can-
didatura do ex-governador 
José maranhão à Prefeitura 
da Capital.

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Aline Rabelo
Administradora de empresas

O que você vai fazer 

Invista. Quando 
você investe, 
você se protege 
da inflação e 
deixa o dinheiro 
trabalhar 
por você

C
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EXCLUSIVO

Neide Donato
neidedonato@gmail.com

Do ponto de vista do atual ce-
nário da economia no Brasil, qual a 
melhor opção para fazer com o 130 

e o 140 salários?
Ao ganhar um rendimento ex-

tra, como 13º, 14º salários ou bo-
nificações, o ideal é primeiramente 
quitar as dívidas, se houver. Sabe-
mos que as taxas de juros ainda são 
extremente altas, portanto, é pri-
mordial reduzir as dívidas o quanto 
antes. Depois, é interessante reser-
var parte do valor para arcar com 
os compromissos do início de ano, 
como IPTU, (Imposto Predial Terri-
torial Urbano) IPVA, (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automo-
tores) compra de material escolar, 
entre outros, pois desta forma evita-
-se o endividamento no novo ano. E, 
por fim, guardar parte do valor para 
investir. Se for possível, reserve cer-
ca de 30% para investimentos, que 
possibilitará o alcance de objetivos 
futuros.

Com fugir do consumismo de 
final de ano?

As promoções, as propagan-
das e o crédito fácil são artimanhas 
muito utilizadas pelos lojistas nesta 
época do ano. O ideal é saber qual é 
o valor destinado para gastos e se 
planejar financeiramente para isto. 
Não dá pra sair comprando um celu-
lar de última geração, porque rece-
beu um dinheiro a mais. O brasileiro 
precisa entender que não é porque 
ele adquiriu a TV de mais alta tec-
nologia é que ele mudou de vida. 
Então, manter a razão nesta época é 
essencial. É sair sabendo o que quer 
comprar e não se deixar levar pelo 
marketing dos vendedores.

Quais as dicas para quem 
está endividado?

Renegociação. Ligue para o cre-
dor, a fim de negociar uma forma 
de pagamento. É possível conseguir 
altos descontos, principalmente se 
você tiver o valor em mãos para pa-
gamento a vista. Outra dica é buscar 
pagar primeiro as dívidas que têm 
juros maiores, como cartão de cré-
dito, por exemplo.

Vale a pena dar entrada em 
um carro ou os preços tendem a 
cair? Porque?

Ao financiar um veículo, o bra-
sileiro busca colocar o valor da par-
cela no seu bolso, mas não se atenta 
que, ao parcelar o pagamento, estará 
pagando cerca de 2 vezes o preço do 
carro. Então, veja qual é o valor final 
do seu carro, ao efetuar o financia-
mento. Se for muito superior ao veí-
culo, não compensa dar uma peque-
na entrada. Também é verdade que, 
com o estímulo do governo, o IPI 
(Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) foi reduzido e agora o prazo 
foi estendido até 31 de dezembro de 
2012. Então, se você já tem uma boa 
quantia em mãos, pode aproveitar 
esta oportunidade. 

E usar esse dinheiro para dar 
entrada em um imóvel nesse mo-
mento de boom imobiliário é uma 
boa ideia? Porquê?

Só valeria a pena investir em 
imóveis se o preço na região ainda 
tiver espaço para crescer. Uma dica 
para saber se os preços dos imóveis 
estão supervalorizados é olhar para 
o valor dos aluguéis. Se estiverem 
decrescendo, pode ser uma indica-

ção de que os preços já estão bas-
tante esticados.

Cabe ressaltar, no entanto que, 
de maneira geral, os custos dos imó-
veis no Nordeste não cresceram 
tanto como nas capitais do Sudeste, 
apesar da melhora do poder aquisi-
tivo da população da região na úl-
tima década. Além disso, a procura 
pela segunda residência também 
caiu bastante, principalmente por-
que a demanda era composta por 
estrangeiros europeus, que estão 
sofrendo com a crise.

Que tipo de promoção vale a 
pena aproveitar?

Nesta época do ano, os preços 
dos produtos e serviços ficam ex-
tremamente altos. Então, procure 
as promoções que dão descontos 
para pagamento à vista. Barganhe 
preços, peça descontos e desconfie 

de qualquer promoção que envolve 
prazo longo para pagamento, pois 
não é possível prever sua situação 
financeira no futuro.

As taxas de juros vêm caindo, 
como usar esse fato para nego-
ciar dívidas?

Com a queda da taxa de juros, 
os devedores devem procurar a ins-
tituição credora e propor uma re-
negociação com uma taxa de juros 
mais baixa. Sabemos que o maior in-
teresse do credor é receber o valor 
financiado, portanto, chegue com 
uma boa proposta e cumpra os com-
promissos firmados.

No caso do dinheiro não ser 
suficiente para quitar todas as 
dívidas, quais devem ser prioriza-
das? Porquê?

Priorize sempre as dívidas de 
juros mais altos, como cheque e car-
tão de crédito. Desta forma, o deve-
dor evita aumentar o valor da dívi-
da, já que incorre juros sobre juros.

O que fazer para não entrar 
no vermelho novamente?

Para não entrar no vermelho 
novamente, vou deixar algumas di-
cas: Gaste sempre menos do que 
você ganha; Não assuma muitas 
parcelas;  Evite pagar o mínimo do 
cartão de crédito (rotativo);  Nego-
cie sempre;  Planeje suas compras, 
especialmente se o valor delas for 
alto.

Para quem está com o dinhei-
ro sobrando, qual o melhor inves-
timento?

Primeiro, você precisa definir 
quanto quer investir, qual objetivo 
de investimento e quando você pre-
cisará do seu dinheiro de volta. De-
pois, busque informações sobre as 

modalidades de investimentos dis-
poníveis, troque informações com 
profissionais de mercado e investi-
dores mais experientes. Procure se 
educar financeiramente o quanto 
antes.

Como manter o equilíbrio fi-
nanceiro durante todo o ano?

Poupe recursos. Desta forma, 
você estará prevenido para eventu-
ais emergências e nestas ocasiões, 
não precisará se endividar, já que 
terá uma reserva para cumprir os 
gastos inesperados. Além disso, in-
vista. Quando você investe, você se 
protege da inflação e deixa o dinhei-
ro trabalhar por você, para usufruir 
dele no futuro.

O que é um gasto consciente? 
Gastar conscientemente é sa-

ber o que está consumindo e por 
qual motivo. É se planejar para fazer 
uma compra e, se for financiar, que a 
parcela caiba no seu bolso. É saber 
que você será capaz de honrar seus 
compromissos financeiros e não 
agir por impulso.

om a chegada do final do ano, e, consequentemente, de mais dinheiro na conta dos 
trabalhadores, o comércio e o setor de serviços se preparam para abocanhar esse 
salário extra. A maioria das pessoas se rende aos apelos do consumismo e gasta 
toda a receita que recebe a mais. Mas, segundo a admistradora de empresas e 
consultora financeira, Aline Rabelo, essa não é a atitude mais indicada. O dinheiro 
extra  deve ser usado com inteligência. Segundo ela, uma boa dica para utilizar 
esses recursos é a quitação de dívidas e investimento em projetos que tenham 
retorno financeiro. Na entrevista a seguir, Aline comenta sobre esses temas e 
ainda dá dicas para quem deseja se manter no azul durante todo o ano. “Poupe 
recursos. Desta forma, você estará prevenido para eventuais emergências e, 
nestas ocasiões, não precisará se endividar, já que terá uma reserva para cumprir 
os gastos inesperados. Além disso, invista”, aconselha. 
Com as contas e os investimentos em dia, se a decisão for sair às compras, alguns 
cuidados são necessários. Pesquisar os preços com muita atenção e não levar 
altas quantias em dinheiro, vários cartões ou talões de cheques, são as principais 
recomendações da executiva. “Nesta época do ano muitos produtos são lançados 
ou entram em promoção. A ideia é não consumir por impulso e aproveitar somente 
as boas oportunidades oferecidas pelo comércio, inclusive na hora de escolher os 
itens para a ceia”, destaca.
Aline ainda sugere que, ao invés de distribuir lembranças para todo o círculo de 
relacionamento, propor brincadeiras como a de “amigo secreto” pode ser uma 
maneira econômica e, acima de tudo, divertida de reunir as pessoas queridas. “A 
viagem com a família também deve ser planejada com muita cautela ao longo 
do ano, com a aquisição de pacotes promocionais de companhias idôneas. Este 
cuidado garante algumas economias para custear os passeios e a alimentação 
do período e, sobretudo, evita surpresas desagradáveis no embarque ou na 
hospedagem”, esclarece.
Mas Aline é enfática, “se já existe endividamento ou inadimplência, com a 
queda das taxas de juros, este é o momento certo para amortizar ou quitar 
os compromissos pendentes. E se há uma sobra de recursos em caixa, poupar 
sempre é o melhor caminho, seja para proteger o dinheiro da inflação, como para a 
realização de um sonho de consumo futuro”.

com o 130 salário?

Aline Rabelo é formada em Admi-
nistração de Empresas e possui 
mais de sete anos de experiência 
profissional no mercado financeiro, 
trabalhando em grandes corretoras 
e ministrando palestras em even-
tos do setor, como o Circuito Expo 
Money.  Atualmente, dedica-se 
exclusivamente à coordenação do 
Investmania. Com vasta experiência 
em finanças pessoais, Aline também 
foi autora de um blog sobre o tema 
por três anos consecutivos.

Perfil



O governador Ricar-
do Coutinho participou 
ontem em Brasília, da re-
união com o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, 
governadores e secretários 
da Fazenda e da Receita de 
todos os estados do país. 
Na ocasião, foi apresen-
tada aos gestores, a unifi-
cação da alíquota interes-
tadual do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) cobra-
da pelos estados em 4% 
como forma de acabar com 
a chamada “guerra fiscal”  
(concessão de benefícios 
para que as empresas se 
instalem em determina-
dos estados do país). A alí-
quota seria unificada para 
todas as mercadorias que 
passam de uma unidade 
da Federação para outra. 
Atualmente, o imposto é 
7% ou 12%, dependendo 
do Estado de origem da 
mercadoria.

Ricardo Coutinho elo-
giou a abertura da discus-
são pelo Governo Federal, 
mas afirmou que não vê a 
alíquota única como uma 
solução para o desenvol-
vimento regional, e que a 
medida prejudica os esta-
dos do Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste que não terão 
como conceder um regime 
de incentivo fiscal diferen-
ciado para atrair empresas.

“Não se pode deixar de 
ver que o Centro-Oeste, o 
Norte e o Nordeste não são 
diferentes por questões 
históricas e que possuem 
economias menores que o 
Sudeste e o Sul. Neste con-
texto de perdas do Fundo 
de Participação do Estado 
(FPE), que chegam a R$ 
247 milhões neste ano na 
Paraíba, será ainda mais 
complicado daqui a quatro 
anos conviver com a ado-
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Em cima da hora

Governo defende estados
UNIFICAÇÃO DO ICMS

Ricardo participou de reu-
nião com Mantega e pediu 
incentivo para regiões 

FOTO: Secom-PB

ção de um regime único de 
ICMS”, completou.  

O governador defen-
deu uma política de de-
senvolvimento regional 
que crie atratividades para 
gerar competitividade aos 
estados menos desenvol-
vidos. Ele acrescentou que 
nenhum ramo da economia 
do país, desde a siderurgia, 
conseguiu se desenvolver 
sem que fosse às custas do 
ICMS.  “É claro que a polí-
tica predatória por atração 
de empresas é prejudicial 
ao país, mas é fundamen-
tal compreender que este é 
um país de desigualdades. 
Criar mecanismos para 
que esse desequilíbrio seja 
superado é algo positivo, 
não apenas para um Esta-
do ou região, mas para o 
país”, defendeu Ricardo.

Os governadores, prin-
cipalmente do Norte e Nor-
deste, pediram a fixação de 
duas alíquotas: 2% para os 
estados mais ricos e 7% 
para os menos desenvol-
vidos, que teriam espaço 
para a concessão de incen-
tivos fiscais a indústrias. 

Durante a reunião, o 
ministro da Fazenda tam-
bém propôs a abertura de 
dois fundos de compensa-
ção: o primeiro para cobrir 
as perdas de ICMS dos es-
tados perdedores e o se-
gundo que prevê financia-
mento de empresas. 

Dívida dos estados 
Guido Mantega tam-

bém propôs a revisão 
do indexador da dívida 
dos estados com a União. 
Atualmente, essa dívida é 

corrigida pelo Índice Geral 
de Preços-Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) mais 6% 
ou 7,5% ao ano. A equipe 
econômica acenou com a 
substituição deste índice 
pela taxa Selic, que mede 
os juros básicos da econo-
mia. A proposta vale para 
as dívidas já constituídas 
e beneficia todas as unida-
des da federação.  

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Lau-
reano, que também esteve 
presente na reunião, con-
siderou a proposta positi-
va por reduzir os juros da 
dívida dos estados, mas 
disse que ela não resolve o 
problema imediato que é a 
liquidez dos estados.   

Mesmo com endivida-
mento muito abaixo do per-
mitido, a Paraíba aumen-

tou em 52% a capacidade 
de contratação de crédito 
nos últimos dois anos. O li-
mite era de R$ 1,5 bilhão 
em 2010 e ultrapassou os 
R$ 2,3 bilhões em 2012. A 
marca é resultado da gestão 
financeira responsável que 
adequou o Estado às exigên-
cias da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) e restituiu 
o equilíbrio fiscal paraibano 
a partir de 2011.

Com o controle fiscal 
e ampliação de crédito ga-
rantida, o Governo da Pa-
raíba registrou o total de 
R$ 536 milhões em con-
tratações de crédito pla-
nejadas, durante o biênio 
2011/2012. O montante é 
cerca de 20% superior ao 
total contratado nos dois 
anos anteriores (R$ 453 
milhões em 2009/2010).

Ricardo (D) em reunião com o ministro da Fazenda, governadores e secretários da Fazenda e da Receita de todos os estados do país

O Colégio da Polícia Mi-
litar da Paraíba lançou edital 
de inscrições para o preenchi-
mento de oito vagas (sendo 
sete para o 1º ano do Ensino 
Médio e uma para o 9º ano) re-
ferente ao ano letivo de 2013. 
O edital publicado no Diário 
Oficial do Estado de ontem 
disponibiliza 60% das vagas 
(5) são para filhos de militares 
e 40% (3) para os civis.

As inscrições poderão ser 
feitas entre 26 de novembro 

a 14 de dezembro, no horário 
das 8h30 às 11h30 e de 13h30 
às 16h30, na sede do colé-
gio, localizado na rua Coronel 
Francisco de Assis Veloso (sem 
número), no bairro de Manga-
beira VII, em João Pessoa.  Caso 
a demanda seja maior do que o 
número de vagas oferecidas, o 
critério de seleção será um sor-
teio público a ser realizado no 
dia 20 de dezembro, no auditó-
rio do Centro de Educação da 
PM (também em Mangabeira).

Colégio Militar oferece 
vagas para o ano de 2013

OpOrtUNIDADE

O Hospital General Edson Ramalho, 
que está localizado em João Pessoa, está  
utilizando tecnologia de última geração 
para a realização de cirurgia de catarata. 
A equipe de oftalmologistas realiza men-
salmente cerca de 100 procedimentos ci-
rúrgicos. Os pacientes atendidos pela uni-
dade hospitalar são encaminhados pelas 
Unidades de Saúde da Família (USFs) e as 
consultas e cirurgias são marcadas  pelo  
setor de Regulação do município.

O serviço vem funcionando desde 
o segundo semestre deste ano com  o 
aparelho  Facoemulsificação, adquiri-
do com recursos próprios no valor de 
R$ 102.000,00.  De acordo com a capitã 
e médica oftalmologista, Isabella Quei-
roga Evangelista, o Facoemulsificação é 
o que se tem mais moderno no que diz 
respeito à cirurgia de catarata. 

Ela explica que com o uso des-
se equipamento a  incisão cirúrgica é 
mínima, chegando a  2.75 milímetros, 
quando em outros métodos conven-
cionais o corte pode chegar a 10 mili-
metros. “ Entre  outros benefícios que 
o uso desse aparelho pode proporcio-
nar para o paciente está a redução  no 

tempo de recuperação que evoluiu  
mais rápido”, destacou a médica.

Além  do FacoEmulsificação, o hos-
pital também está usando nos procedi-
mentos círurgicos  de catarata, as len-
tes  intraoculares dobravéis  que são 
utilizadas para subsitituir o cristalino 
que apresenta catarata. “ A cirurgia de 
catarata é um procedimento complexo, 
mas aqui no Edson Ramalho,  a direção 
tem investido  muito para melhorar e 
aprimorar ainda mais o serviço trazen-
do comodidade e segurança ao pacien-
te”, destacou  Isabella Queiroga.

Além da capitã  Isabella Queiroga, a 
equipe médica do setor de Offtalmolo-
gia do Edson Ramalho  é formada pelos 
oftalmologistas, Telma Guedes,  Ana Ma-
ria Rocha e Eugênio  Dias, sendo que este 
último é o coordenador  do serviço.  

Isabella Queiroga destacou que o 
Hospital Edson Ramalho é uma unidade 
de saúde com referência para atender 
pacientes para  tratamento da catarata. 
“ É bom deixar bem claro que esse  pro-
cedimento de catarata não elimina o uso 
de óculos, mas diminui o grau, podendo 
chegar a zero”, destacou a médica.

Hospital Edson Ramalho 
realiza cirurgias de catarata

tECNOlOgIA DE últIMA gErAÇÃO
Presos dois 
acusados de 
aplicar golpes 
pela Internet

Dois homens foram pre-
sos ontem, em João Pessoa, 
acusados de aplicar golpes 
pela Internet. De acordo com 
o delegado da Delegacia de 
Defraudações e Falsificação 
da c apital, Gustavo Carletto, a 
dupla oferecia produtos atra-
vés de uma página de compra 
e venda em um site, recebia o 
dinheiro, mas não entregava a 
mercadoria.  

Júlio César Alves de Mi-
randa foi preso no momento 
em que usava um computa-
dor para fazer uma negocia-
ção em um shopping loca-
lizado no bairro de Tambiá, 
na capital. O outro acusado, 
Rodrigo Cesar Alves de Mi-
randa, foi detido na própria 
residência, localizada no Alto 
do Mateus.

Segundo a polícia, a du-
pla oferecia principalmente 
aparelhos eletrônicos e biju-
terias com o uso de “falsos 
perfis”. Os acusados também 
costumavam usar contas de 
terceiros para receber os pa-
gamentos para dificultar a 
descoberta do crime.

Documentação exigida

l Requerimento de inscrição devidamente preenchido, sem lacunas, emendas 
e/ou rasuras.

l Declaração original ou cópia autenticada da escola de origem, constando 
o ano/série em que o interessado está cursando em 2012, devidamente assi-
nada pelo gestor ou secretário escolar.

l Cópia autenticada do documento de identidade do responsável legal pelo 
candidato.

l Cópia autenticada da certidão de nascimento do candidato ou fotocópia 
com original.

l Para os candidatos filhos de policiais militares da PMPB, será exigida cópia 
autenticada da carteira de identidade funcional do pai/mãe militar estadual.

l Para os candidatos dependentes de policiais militares da PMPB que não 
sejam filhos biológicos serão exigidos o comprovante legal de dependência 
oriundo do Poder Judiciário ou Conselho Tutelar.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) divul-
gou nota suspendendo o ca-
lendário relativo ao Processo 
Seletivo dos Cursos Técnicos 
(PSCT 2013) tanto da moda-
lidade presencial quanto no 
ensino a distância. O motivo 
é a necessidade de se ade-
quar à nova lei de cotas pu-
blicada pelo Governo Federal 
após o período de inscrições. 
A nota assinada pelo reitor 
do IFPB, João Batista de Oli-
veira Silva, está disponível 
nesse link  http://www.ifpb.
edu.br/ingresso/processo-
-seletivo/Cursos-tecnicos/
psct-2013/paginas/editais 

De acordo com o pró-
-reitor de Ensino do IFPB, 
Paulo de Tarso Costa Henri-
ques, as inscrições devem ser 
reabertas, possibilitando que 
as pessoas beneficiadas pe-
las políticas de inclusão das 
cotas possam concorrer às 
vagas. Assim sendo, as datas 
inicialmente programadas de 
divulgação de inscritos e lo-
cais de prova também não es-
tão mais valendo. A decisão 
do IFPB segue as orientações 
da Advocacia Geral da União. 

O professor Paulo de 
Tarso esclareceu que os can-
didatos já inscritos também 
poderão fazer alterações nas 
suas opções de cursos, po-
dendo ser contemplados da 
forma mais adequada pelas 
políticas afirmativas. 

“Um novo edital deve ser 
divulgado na próxima semana 
com as novas decisões e datas. 
O dia da prova também deve 
ser alterado, provavelmente 
para a segunda quinzena de de-
zembro”, adiantou o pró-reitor.

IFPB suspende 
calendário do 
PSCT por conta 
da lei de cotas
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Obra de Geraldo Maciel 
será lançada hoje em 
João Pessoa
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Coisas Invisíveis, montagem da Cia Clara, será 
encenada hoje e amanhã no Centro Cultural Piollin

Espetáculo baseado 
em livro será encenado 
no Santa Roza

De Filipéia a Paraíba, 
de Berthilde Moura, 
será lançado hoje
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TEATRO LIVRO

As comemorações dos 35 anos 
de fundação do Piollin Gru-
po Teatro continuam hoje na 
capital com a apresentação 
da peça Coisas Invisíveis, que 
será encenada até amanhã, 
às 20h, no centro cultural do 
grupo. O espetáculo é parte 

do repertório dos mineiros da Cia Clara, de 
Belo Horizonte, que está desde 2002 na cena 
cultural. Os temas de suas peças tangenciam 
sempre as relações humanas, os encontros e 
desencontros do mundo contemporâneo.

A Cia Clara nasceu da parceria entre o 
diretor Anderson Aníbal, a atriz Grace Passô 
e o dramaturgo Gustavo Naves Franco. Em 
2000 e 2001, montaram pequenas cenas para 
apresentações em edições do Festival de Cenas 
Curtas: foram elas Alice H e Todas as Belezas do 
Mundo. Um ano depois, esta última se transfor-
mou em um espetáculo completo e estreou no 
Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

“É quando consideramos a criação do 
grupo, por pensarmos feitos grupos. Embora, 
antes, já pensássemos juntos, mas sem essa 
ideia”, disse o diretor Anderson Aníbal.

Todas as Belezas do Mundo é a primeira 
peça de uma trilogia criada pelo grupo para 
explorar as relações entre indivíduos na 
volatilidade do mundo contemporâneo. O 
conjunto de espetáculos ficou chamado de 
A Natureza das Coisas, composta também 
pelos espetáculos Coisas Invisíveis, em 2003, 
e Cinema, em 2005.

“A trilogia fala das relações de um jeito 
simples. Tentamos fazer um mapa das rela-
ções. A primeira fala sobre encontros, em que 
começa com duas pessoas fazendo monólogos 
e aí se encontram na vida. Coisas Invísiveis fala 
das relações entre as pessoas, as influências 
que cada um deixa sobre outro. São quatro 
personagens que se cruzam e aí vemos o que 
cada uma delas mudou na vida do outro. Já 
Cinema fala sobre os desencontros”, disse 
Anderson.

As duas últimas peças desta trilogia foram 
remontadas neste ano para as comemorações 
de dez anos do grupo. ‘Coisas Invisíveis’ rees-
treou em Belo Horizonte no mês passado e 
teve uma temporada com dez apresentações 
antes de vir para João Pessoa participar das 
comemorações dos 35 anos do Piollin. Depois 
da passagem pela capital paraibana, vão fazer 
uma turnê no interior de Minas Gerais.

A remontagem, segundo o diretor An-
derson Aníbal, tentou ser o mais fiel possível 
à versão de 2003. Desde 2004, eles não en-
cenavam o espetáculo e, neste tempo, alguns 
artistas saíram e outros entraram no grupo.

“Assistimos aos vídeos daquela época e 
reproduzimos tudo fielmente. Usamos a mes-
ma estrutura, a mesma trilha, a mesma luz, a 
mesma cenografia. Não foi uma recriação, foi 
uma remontagem mesmo”, disse Anderson.

Nem precisaria de mais adereços. A his-
tória do grupo é pautada pela simplicidade, 
como descreve crítica do Itaú Cultural sobre 
a Cia Clara: “A economia de recursos cênicos 
coloca em destaque a humanidade das perso-
nagens apresentadas pelos atores e também 
a própria humanidade dos atores que não 
se escondem nas personagens, ao contrário, 
deixam em evidência seu trabalho de atuação”, 
de julho de 2010.

Mesmo com poucas mudanças nos ob-
jetos das cenas, Anderson Aníbal destaca o 
amadurecimento do grupo. “Neste tempo 

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

Relações humanas no palco

FOTO: Leo Koroth

todo que se passou, ficamos mais maduros, 
adquirimos um trabalho mais consistente de 
pesquisa de desenvolvimento de dramatur-
gia”, avaliou.

A Cia Clara de Teatro já veio em outras 
ocasiões para a Paraíba. Na primeira vez, 
em 2008, foi quando tiveram contato com 
o grupo Piollin. Na ocasião, participaram de 
um intercâmbio. Os paraibanos foram para 
lá apresentar um espetáculo, e os mineiros 
vieram para cá encenar um também.

“O Piollin é uma referência no Brasil, 
pelo trabalho de pesquisa que fazem, pelos 
artistas que tem, pelo comprometimento com 
o trabalho artístico. Então, é muito bom estar 
presente nestas comemorações de aniversá-
rio do grupo. Antes mesmo da Cia Clara, eu 

já conhecia o Vau da Sarapalha. Fez parte da 
minha formação. Então, é um privilégio estar 
aqui, dividir o palco e hoje ser parceiro”, disse 
Anderson Aníbal.

A apresentação de Coisas Invisíveis faz 
parte do Projeto Teatro Piollin, que teve início 
no mês de setembro e segue até março de 
2013. Até lá, os paraibanos terão como  con-
vidados diversos grupos de outros estados 
brasileiros para apresentações artísticas e 
intercâmbios com os grupos locais. Ainda em 
2012 estão previstas mais quatro sessões no 
mês de dezembro, que terá como convidado 
local o grupo OsFodidário e convidado de fora 
o grupo Tarará (RN).

O projeto comemora os 35 anos de fun-
dação do Piollin Grupo de Teatro, trazendo à 

capital paraibana mais de 50 artistas de dife-
rentes regiões e estados brasileiros, totalizan-
do 32 apresentações e 16 grupos convidados. 
Esta ação busca contribuir para a ampliação 
do público de teatro em João Pessoa,  por meio 
da oferta qualificada da produção teatral e da 
interação entre os grupos locais e convidados.

Nas etapas anteriores, realizadas em se-
tembro e outubro, se apresentaram os grupos 
de fora, Os Dezequilibrados (RJ) e o Bagaceira 
(CE). Os grupos locais foram representados 
pelos grupos Lavoura e Graxa.

Os ingressos estão sendo vendidos a pre-
ços populares R$ 10 e R$ 5. Já a comunidade 
do bairro do Roger, pode adquirir os ingressos 
ao preço de R$ 2,00 mediante apresentação de 
comprovante de residência.

Montado em 2003, Coisas 
Invisíveis é o segundo 

espetáculo da trilogia que 
explora as relaçoes de uma 

forma simples 
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Vivências

Com a presença de autoridades e especialistas, 
a Fundação Getúlio Vargas realizou em sua sede, no 
Rio de Janeiro, o seminário nacional “Desafios educa-
cionais com foco na inovação”, sob a coordenação dos 
professores Fátima Bayma e Antonio Freitas.  Foi uma 
excelente oportunidade para debater os nossos princi-
pais problemas, partindo da premissa de que o Ensino 
Fundamental, quanto ao atendimento, vai bem, obriga-
do.  Está praticamente universalizado.  A questão toda 
se concentra na qualidade do que é ministrado, com a 
certeza de que operamos com uma enorme precarie-
dade na área do magistério.  Outra certeza é a de que 
temos um Ensino Médio caótico, precisando de um 
ajuste urgente.  Há muita desistência nesse segmento e 
as causas são variadas.  A principal delas é o declarado 
desinteresse dos estudantes pelo enxundioso currículo 
com que se veem às voltas, hoje com 13 matérias (há 
projetos para ampliar ainda mais esse número).  O 
pensamento dos jovens é bastante objetivo: pra que 
vou me dedicar a tantos assuntos que aparentemente 
não têm nada a ver com o que vou me envolver, no 
Ensino Superior?

No seminário da FGV, de que participei, o foco 
principal foi a inovação.  Pode ser que aexpressão 
provenha dos Estados Unidos, com a sua portentosa 
economia, apesar da crise dos dias de hoje, mas isso 
não é o que interessa.  O fato é que precisamos acor-
dar para a realização dessa ampla reforma, dosada 
inteligentemente pela experiência da inovação, como 
muito bem salientou o senador Cristovam Buarque, 
ex-ministro da Educação.  Ele foi muito enfático ao 
proclamar que não está otimista com a aprovação do 
novo Plano Nacional de Educação, “nem com o que 
isso possa representar na ampliação dos recursos 
financeiros destinados a essa área prioritária.”

Aproveitei o ensejo para afirmar que os Planos 
anteriores, nunca totalmente implementados, tam-
bém deixaram muito a desejar, em especial quando 
enfatizaram metas quantitativas.  O melhor exemplo 
é o da alfabetização de adultos.  Já houve várias datas 
para acabar com isso – e hoje ainda temos 13 milhões 
de analfabetos acima dos 15 anos de idade, sem que 
se vislumbre a chamada luz no fim do túnel.

Foram anunciadas práticas pedagógicas bem-su-
cedidas e seus resultados, mas é uma pena que sejam 
exceções  à regra e muito foi dito sobre a educação 
profissional, com o olhar empresarial voltado para 
a educação.  Foi a vez de falar do professor Roberto 
Boclin, presidente do Conselho Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro, e que tem uma larga experiência no 
tema, em virtude dos muitos anos em que presidiu o 
Senai.  Há campo para a ampliação desses projetos, so-
bretudo com a participação do Sistema S, como deseja 
o Governo Federal.  Os entendimentos havidos chega-
ram a bom termo.

 Para finalizar, houve a mesa redonda, em que pude 
expressar minha opinião, ao lado do acadêmico Marcos 
Vilaça, a propósito da importância da divulgação da 
cultura brasileira no âmbito internacional.  São muito 
escassos os exemplos de ações positivas do governo 
brasileiro, nesse campo.  Faltam materiais de divulga-
ção, como livros, cartazes e vídeos.  

Referir-me-ei, não à em-
presa e sim à resenha noticiosa 
e formativa impressa, mas nos 
aspectos intelectual e físico, tal 
produto final, do ponto de vista 
de sua industrialização gráfica. A 
partir do encontro com o leitor, 
dependendo das 
imagens vocati-
vas e frases de 
efeito e textos 
alhures voci-
ferantes apre-
sentados, após 
devidamente 
selecionados nas 
mentes de quem 
os demanda, 
fatores sobre os 
quais está condi-
cionado o tempo 
de uso, inicia-se 
nova fase, parte 
da qual se desfigurando sua ob-
jetiva destinação. Desdobra-se, 
então, em diversas categorias de 
consumo.

Relegados os atributos 
sobrenaturais e as mensagens 
ignoradas, uma vez convertidas 
em simples mercadoria, salvo 
exceções, as gazetas passam a 
ser presas fáceis da tortura, nas 
masmorras dos lixões, das ofici-

nas e dos lares, até, nas reparti-
ções e escritórios empilham-se, 
à disposição de seus algozes. 
Começam por esses torturadores 
de elite. Observei este triste há-
bito nos corredores do Congres-
so Nacional, em parlamentos e  

ministérios, nos quais 
os elementos culturais 
são presumidamente 
mais refinados.  Reco-
lhidos das bancas do 
que sobrou da edição, 
voltam ao ponto de 
origem, e guardados, 
por determinado pe-
ríodo, nos “campos de 
concentração”, prontos 
para prováveis aba-
tes.

Por trás de cada 
folha impressa há uma 
gama de dedicados 

profissionais, redatores, repórte-
res, colunistas e gráficos. Traduz  
numa insensível afronta desti-
ná-los a  ignominiosos lugares, 
onde se lhes aplicam o esquar-
tejamento precoce, seguido de 
doses letais, a milhões de carac-
teres produzidos. Pior, ninguém 
chora sua morte, a não ser a 
história. Nesse caso, pouco há de 
fazer. Nos demais ciclos, se ence-

tadas campanhas de conscienti-
zação, é possível cuidarmos do 
problema, que nos afeta, há sé-
culos, e aos países afora. Então é 
necessário imprimir uma educa-
ção específica ao leitor, nas esco-
las, universidades e na socieda-
de. Particularmente tenho essa 
visão, construída desde que um 
linotipista de Campina Grande, 
ao visitar minha II Ensesqui, por 
volta de 1976, ele se queixava da 
falta de importância que davam 
àquele produto, de fina cultura, 
após de abnegadas horas diárias, 
noturnas e diurnas.

Concebo que pelo menos as 
partes vitais de um jornal devem 
ser preservadas. Depois de lidos 
o público-alvo redirecioná-los-á 
à coletividade, onde estão pes-
quisadores, cientistas, estudan-
tes, diretamente ou através de 
uma instituição específica. Para 
recepcioná-los, elaborei  proje-
to com essa finalidade. Farei de 
tudo para executá-lo, sabendo 
das dificuldades que esse protó-
tipo de organização encontrará. 
Já tenho à disposição enorme  
casario, na cidade paraibana de 
Soledade. Breve será implanta-
do, já contando com apoio das 
autoridades do município. 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Um brinde aos 
sentimentos!

Desde que o russo Semyon Kirlian fotografou 
a aura das plantas, há 73 anos, que mais pesquisas 
científicas se intensificaram em busca dos mis-
térios do mundo vegetal, em que há muito mais 
coisas do que imagina a nossa sã filosofia. E tudo 
vem servindo para se concluir que esses seres, 
tão especiais e importantes para nós, também têm 
sentimentos.

Os estudos sobre nossos irmãos de outros 
reinos, inclusive o mineral e o animal, estão bem 
avançados, pois li na coluna do jornalista Walter 
Galvão que a ciência comprovou, enfim, que os 
animais têm até memória. Quiçá tantas novidades 
se tornem alvíssaras para que a consciência sobre 
a preservação e cuidado com o meio ambiente 
aumentem...

 Voltando aos experimentos científicos com 
as plantas, lemos alguns artigos sobre suas im-
pressionantes descobertas. O primeiro relatava 
que se colocou um vaso com uma bonita hortênsia 
na quina de uma sala, que tinha um corredor de 
acesso ao lado. Daí programou-se que uma pessoa 
viesse por esta circulação, e, ao dobrar para a sala, 
passando ao lado do vaso, pararia e acariciaria 
suas folhas com um sincero sentimento de cari-
nho, procurando lhe transmitir essas vibrações. 
Depois se alternou sucessivamente com outra pes-
soa que fazia o contrário: toda vez que passava, 
parava e lhe arrancava um pedaço de folha, com 
sentimento de raiva.

Nestas plantas estavam conectados delicados 
sensores eletromagnéticos, capazes de medir uma 
frequência específica que gerava gráficos, registran-
do reações emitidas por elas, completamente dife-
rentes em cada gesto. Então as pessoas passaram 
a circular sem fazer gesto algum, e, para surpresa 
dos pesquisadores, as plantas pareciam conhecer e 
sentir a sua presença, sem que lhas tocassem, tudo 
mostrado pelos gráficos em curso.

A mesma experiência foi testada dessa vez 
com música. Colocavam para tocar na sala uma 
música erudita suave, e depois, alternavam com 
um rock metálico desses bem angustiados e estri-
dentes. As emissões vibratórias eram registradas 
nos gráficos com a mesma sensibilidade, demons-
trando que, à música suave, seu desenho também 
o era, e que, ao “ouvir” a outra música, os sensores 
se agitavam com estresse.

E eis que vejo na TV um documentário sobre 
a vinícola italiana Paradiso di Frassina, que espa-
lhou caixas de som por toda a plantação, tocando 
peças de Mozart o dia inteiro. Ainda que, segun-
do o proprietário, a iniciativa tenha-lhe vindo de 
forma empírica, por intuição, restou comprovado 
que as uvas cresciam mais rápido, mais robustas 
e saborosas, proporcionando-lhe safras memorá-
veis. Além de que sua vinícola ter-se tornado não 
somente mais agradável, como um ponto turístico 
da região.

 E descobertas enológicas similares foram se 
amiudando na certeza de que a boa música além 
de enlevar o espírito, eleva os sentimentos e as 
vibrações. Tanto que a “Casa Lapostolle” come-
çou a amadurecer seus vinhos, em barricas, nas 
adegas a 30 metros abaixo do solo, também ao 
som de Mozart. Com isso asseguram que os vinhos 
ganham qualidade, se imantam de boas energias 
advindas da sublimidade melódica da obra do 
magnífico austríaco. O proprietário chega a dizer 
que seus vinhos são “pura elegância e charme. 
Alegres, vigorosos, cheios de vida e prazer, e bem 
mozartianos”.

É isso aí, amigos, daqui pra frente, mais 
carinho com as plantas. E boa música para to-
dos!

Germano
RomeroEducação e inovação

Jornal e tortura

Por trás de cada 
folha impressa
há uma gama 
de dedicados 
profissionais, 
redatores, 
repórteres, 
colunistas e 
gráficos
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Peça inspirada em livro de poemas abre a noite 
da 17a Mostra Estadual de Teatro, Dança e Circo

Espetáculo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2012

Roteiro

Baseado no livro ho-
mônimo de autoria do 
poeta Klaus Marcus Para-
nayba, o espetáculo Mar-
que V ou F nos Poemas de 
Amor, da Cia di Versos 
Brincantes, abre a noite 
da 17ª Mostra Estadual 
de Teatro, Dança e Circo, 
hoje, às 19h30, no Santa 
Roza. Depois será a vez de 
A Deusa que Há em Mim, da 
Cenário Cia de Dança, que 
se apresenta às 20h30. 
Fechando a noite, o grupo 
Núcleo de Artes Cênicas 
da Estação Cabo Branco 
(João Pessoa, PB), entra 
em cena no palco anexo ao 
Bar dos Artistas com Frag-
mentos de um Sol Quente, 
na Mostra Paralela. 

Marque V ou F nos 
Poemas de Amor foi cons-
truído através da leitura 
minuciosa da obra, que 
passou por uma análise 
textual, corporal e impro-
visacional. O resultado é 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

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

SERVIÇO

Orquestra Sinfônica da Paraíba faz 
concertos hoje e amanhã no Bangüê

A Orquestra Sinfônica da Paraíba se apresenta hoje, às 
20h, e amanhã, às 19h, no Cine Bangüê. Nesse concerto, A 
OSPB será regida pelo maestro paraibano Alexander Mandl, 
como convidado especial. Como de costume, uma hora an-
tes de cada concerto, o maestro Alex Klein, regente titular 
da orquestra, fará uma breve palestra informativa sobre o 
programa a ser executado pelos músicos, com o objetivo 
de familiarizar o público com os artistas e obras que fazem 
parte do repertório. Alexander Mandl leciona violino na 
University of Wisconsin, Wisconsin Lutheran College e no 
Conservatório de Música de Wisconsin nos EUA, é spalla da 
Kenosha Symphony e spalla assistente na Orquestra de Câ-
mara de Millwaukee. A entrada é gratuita.

Os cinco anos da EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) comemora no 
próximo dia dois de dezembro cinco anos de sua criação. A 
comemoração será em grande estilo. Um evento musical está 
programado para a data, em Brasília.

Após a festa, a diretoria de Marketing da empresa reali-
za o seminário sobre o novo modelo de comercialização a ser 
adotado nos domínios da RPTV (Rede Pública de Televisão), 
que congrega as emissoras ligadas à EBC.

Ao ser criada em 2007, a EBC herdou da União três emis-
soras já existentes como canais federais: a TV Nacional, em 
Brasília, e as TVs educativas do Rio de Janeiro e do Maranhão. 
Em seu primeiro ano de existência a empresa recebeu as ou-
torgas (analógica e digital) de São Paulo. 

Além de operar estas quatro emissoras, a EBC recebeu as 
outorgas de emissoras operadas por universidades federais, 
nas quais a gestão é compartilhada. Com as empresas públi-
cas estaduais, a EBC tem assinado contratos de formação de 
rede desde o final de 2009.

A EBC é responsável pela formação de uma Rede Pública 
de TV, que em 2010 já era constituída pelos quatro canais pró-
prios da EBC, por sete emissoras universitárias e 15 emisso-
ras públicas estaduais. Dados fornecidos pela empresa mos-
tram que naquele ano a rede já levava a programação da TV 
Brasil – emissora que a EBC opera – para cerca de 100 milhões 
de brasileiros, de 23 estados.  Além dos canais de TV aberta, a 
TV Brasil também pode ser acessada pelos telespectadores na 
TV por assinatura e por meio da parabólica (banda C). 

O crescimento da Rede Pública parece assustar as empre-
sas do campo privado. A Folha de S. Paulo, por exemplo, ao 
longo desses cinco anos de criação da EBC tem sido um dos 
representantes do setor privado na comunicação que mais 
promove campanha contra a EBC e a TV Brasil. Até assunto de 
editorial do jornal a empresa e a emissora já foram.

O Grupo Folha tem interesses óbvios nessa sua campa-
nha. No Brasil, historicamente, as verbas públicas têm servido 
fortemente ao setor empresarial da comunicação. Dinheiro 
público é utilizado para pagar publicidade em jornais, re-
vistas, portais de notícias, emissoras de rádio e de televisão. 
Nesse caso há de se desconfiar do “olhar crítico” da Folha. Um 
olhar que não se propõe ao fortalecimento da comunicação 
pública, e sim ao seu desmantelamento, algo que só ajuda a 
reforçar a concentração dos meios de comunicação e a hege-
monia do setor privado, como já alertou o Coletivo Intervozes.

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

Foto: Divulgação

O quadrinista fran-
cês Etienne Lécroart lan-
ça hoje, às 19h, durante 
sessão de autógrafos na 
Comic House, em João 
Pessoa, o álbum Contos 
& Descontos (44 páginas, 
R$ 10). Editado pela 
l’Association e Marca 
de Fantasia - editrora 
criada e mantida por 
Henrique Maglhães -, a 
obra já encontra-se em 
pré-venda pelo e-mail 
vendas@comichouse.com.
br da livraria especiali-
zada, localizada na Av. 
Nego, 255, no bairro de 
Tambaú. Lécroart profe-
riu, na última terça-feira, 
uma palestra no Depar-
tamento de Comunicação 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) sobre a 
‘nona arte’.

Quadrinistra francês 
lança álbum na 
Comic House

Jone Nunes é 
atração do Projeto 
5a com Jazz

Mídias em destaque

Drops & notas

O espetáculo 
Marque V ou F 
nos poemas de 
amor, surgiu a 
partir do livro 
de Klaus 
Marcus 
Paranayba 

um roteiro de cenas, teci-
do pela poesia, culminan-
do num texto resistente e 
ágil onde se aprecia nar-
rativas, conflitos, lirismo 
e humor. O público pode 
presenciar um jogo de 
cena onde personagens vi-
venciam e indagam a res-
peito de questões acerca 
das experiências cotidia-
nas e metafísicas do amor. 
A direção é de Ricardo Ca-
nella.

Na área de dança a op-
ção é o espetáculo A Deusa 
que Há em Mim, baseado 
no livro As Deusas e a Mu-
lher – Nova Psicologia das 
Mulheres, de Jean Shinoda 
Bolen”. No palco, a Cia de 
Dança Cenário faz uso da 
linguagem da vídeodança. 
O conceito, segundo a di-
retora Izabella Aranha, é 
o diálogo entre o feminino 
e o místico. “Se a mulher 
não estiver em harmonia 
com suas deusas, com sua 

própria alma, será usada 
como fantoche, criticada, 
culpada, e não conseguirá 
se firmar, ser verdadeira 
quanto aos seus próprios 
valores e sentimentos, fi-
cando mutilada no vazio 
das deusas, esquecida”, 
completou.

Um painel do artista 
plástico Flávio Tavares 
intitulado No Reinado do 
Sol (2008) serviu de base 
para o espetáculo Frag-
mentos de um Sol Quente, 
terceira atração da noi-
te desta quinta-feira na 
programação da Mostra. 
A montagem é fruto do 
curso de Formação em 
Artes Cênicas, ministrado 
pelo diretor e ator Flávio 
Melo, que teve a partici-
pação dos 22 atores que 
formam o elenco. A peça 
foi inspirada no texto “Ma-
naíra e Tambaú”, de auto-
ria de Antônio dos Santos 
(Chuá) e conta a história 

da fundação da cidade de 
João Pessoa, partindo do 
romance proibido entre 
dois jovens indígenas de 
tribos inimigas - a poti-
guara Manaíra e o tabaja-
ra Tambaú. 

SERVIÇO

Mostra oficial
19h30 – Espetáculo de Teatro: 
Marque V ou F nos poemas 
de amor (Cia. di versos brin-
cantes – João Pessoa) 
21h30 – Espetáculo de Dança: 
A Deusa que Há em Mim 
(Cenário Cia. de Dança – João 
Pessoa) 

Mostra paralela
20h30 – Espetáculo de 
Teatro: Fragmentos de Um 
Sol Quente (Núcleo de Artes 
Cênicas da Estação Cabo 
Branco Ciência, Cultura e 
Artes – João Pessoa) 

  Músicos profissionais, 
em formação e amadores 
se reúnem hoje, a partir 
das 19h, no Anfiteatro da 
Estação Cabo Branco, no 
Projeto 5ª com Jazz, que 
terá o pianista Jone Nunes 
como convidado especial 
da jam session. A entra-
da é gratuita e o público 
é convidado a levar seu 
instrumento e juntar-se 
à banda. Jone Nunes 
contou que pretende 
apresentar muito jazz e 
bossa nova, mas que o 
foco é na improvisação. 
“Já toquei muito em cru-
zeiros, bares e fiz algumas 
participações em shows 
de Alceu Valença, Chico 
César e Beto Barbosa, a 
improvisação é algo natu-
ral”, disse o músico.

Em cartaz

007
Operação 
Skyfall

James Bond precisa provar sua lealdade a M em Operação Skyfall

A lealdade de James 
Bond à M, sua chefe, é testa-
da quando seu passado volta 
a atormentá-la. Com a MI6 
sendo atacada, o agente 007 
precisa rastrear e destruir 
a ameaça, sem se importar 
o quão pessoal será o custo 
disto.

Foto: Divulgação
GONZAGA, DE PAI PRA FILHO (BRA, 2012).Gênero: Drama. 
Duração: 130 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com Adelio Lima, Chambinho do Acordeon, 
Land Vieira. A história do relacionamento conflituoso 
entre Luiz Gonzaga, cantor de enorme apelo popular 
conhecido como o rei do baião, e seu filho Gonzagui-
nha, que também seguiu a carreira musical, mas que 
nunca foi valorizado como artista pelo pai. Baseado em 
gravações reais feitas entre os dois músicos, o filme 
pretende representar uma homenagem a Luiz Gonzaga 
no centenário de seu nascimento, em 2012. . CinEspaço 
1: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 2: 12h50, 15h50, 
18h40 e 21h30. Manaíra 8: 15h20 e 20h40. Tambiá 4: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50. Tambiá 6: 17h30 e 20h.

FRANKENWEENIE 3D (Frankenweenie, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 87 min. Classificação: 10 
anos. Dublado e legendado. Direção: Tim Burton. Depois 
de perder, inesperadamente, seu adorado cão Sparky, o 
jovem Victor Frankenstien usa o poder da ciência para 
trazer de volta à vida seu melhor amigo - com apenas 
alguns pequenos ajustes. Ele tenta esconder sua criação 
feita à mão, mas, quando Sparky sai, os colegas de sala 
de Victor, seus professores e toda a cidade aprendem 
que tentar “dominar a vida” pode ser algo monstruoso. 
CinEspaço 3: 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 7/3D: 
12h20, 14h20, 16h20, 18h 20 e 20h30. Tambiá 6/3D: 
14h e 15h40. 

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE 2 (The Reef 2: High Tide, EUA, 
2012). Gênero: Animação. Duração: Classificação: Cen-
sura: Livre. Dublado. Direção: Mark A. Z. Dippé. Treinado 
nas artes dos ancestrais poderes aquáticos, o peixinho 
Pê agora pode facilmente derrotar um tubarão com as 
próprias nadadeiras, mantendo afastados quaisquer 
predadores que ameacem seus amigos e vizinhos do 
recife. Infelizmente, ser o único herói da cidade também 
tem seu preço, especialmente quando um grupo de 
maléficos tubarões famintos decreta o fim daquela 
região. Manaíra 1: 13h30, 15h30 e 17h30. Tambiá 1: 
14h, 15h40 e 17h20..

MAGIC MIKE (Magic Mike, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Steven Soderbergh, com Channing Tatum, 
Alex Pettyfer, Matthew McConaughey. Mike é um 
operário charmoso e com muitos talentos. Durante 
o dia ele trabalha construindo casas, à noite em um 
clube para mulheres. Vendo potencial em um colega 
da construção que ele chama de Garoto, Mike resolve 
ensinar tudo o que aprendeu sobre a arte de dançar 

e das mulheres. Mike então conhece Brooke, irmã do 
Garoto, e passa a querer ter algo mais sério. Manaíra 
6: 14h, 16h30, 19h e 21h20.

POSSESSÃO (The Possession, EUA, 2012). Gênero: Terror. 
Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Legendado. 
Direção: Ole Bornedal. Uma jovem compra uma caixa 
antiga sem saber que dentro do objeto existe um 
espírito malicioso. Os pais da menina tentam encontrar 
uma maneira de acabar com a maldição que domina sua 
filha. Manaíra 3: 13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40.

007 – OPERAÇÃO SKYFALL (Skyfall, EUA/GBR, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 145 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado. Direção: Sam Mendes, com 
Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes e 
Albert Finney. A lealdade de James Bond à M, sua chefe, 
é testada quando seu passado volta a atormentá-la. Com 
a MI6 sendo atacada, o agente 007 precisa rastrear e 
destruir a ameaça, sem se importar o quão pessoal 
será o custo disto. CinEspaço 4: Horários: 15h, 18h e 
21h. Manaíra 4: 13h10, 16h, 19h e 22h. Manaíra 5: 
12h (sábado e domingo), 15h, 18h e 21h15. Tambiá 5: 
14h30, 17h30 e 20h30.

ATIVIDADE PARANORNAL 4 (Paranormal Activity 4, EUA, 

2012). Gênero: Terror. Duração: 95 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Ariel Schulman, Henry 
Joost, com Katie Featherston, Kathryn Newton and 
Matt Shively. Cinco anos após Katie matar a irmã Kristi e 
o cunhado Daniel e levar consigo o sobrinho Hunter, eles 
vivem juntos em um pacato subúrbio. Na casa ao lado 
vive a adolescente Alice, que acompanha os passos do 
garoto sem que ele perceba, ao menos aparentemente. 
Até que estranhos eventos acontecem em sua casa, 
colocando-a em perigo. CinEspaço 2: 14h, 17h50 e 
21h50. Manaíra 1: 19h40 e 21h50. Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45.

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE (BRA, 2012). Gênero: Comé-
dia. Duração: 104 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Roberto Santucci, com Leandro Hassum, Danielle Winitz, 
Ailton Graça. Tino é um pai de família classe média que vê 
sua vida e seu casamento transformados após ganhar 
na loteria. O problema é que ele perde tudo em dez anos 
de uma vida de ostentação. A partir daí, com a ajuda 
do vizinho Amauri e de seu melhor amigo Adelson, ele 
tenta esconder da esposa que está falido. CinEspaço 2: 
15h50 e 19h50. Manaíra 8: 12h40 e 18h10. Tambiá 2: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

BUSCA IMPLACÁVEL 2 (Taken 2, EUA, 2012). Gênero: 

Ação. Duração: 91 min. Classificação: 14 anos. Dublado 
e legendado. Direção: Olivier Megaton, com Liam 
Neeson, Maggie Grace. ryan Mills, um ex-agente da 
CIA extremamente talentoso, que arriscou tudo para 
salvar sua filha Kim de sequestradores albaneses. O 
pai de um deles promete vingança pela morte do filho. 
Em uma viagem a Istambul, Bryan e sua ex-esposa 
são sequestrados. Desta vez, ele irá depender da 
ajuda da filha Kim para escapar, usando as mesmas 
forças táticas de sempre para salvar a todos e 
sistematicamente eliminar os sequestradores, um 
por um. Manaíra 6: 13h20, 15h20, 17h30, 19h40 e 
21h50. Tambiá 1: 19h e 21h.

HOTEL TRANSILVÂNIA 3D (Hotel Transylvania, EUA, 2012). 
Gênero: Animação. Duração: 93 min. Classificação: Livre. 
Dublado. Direção: Genndy Tartakovsky. O Hotel Transil-
vânia é o resort 5 estrelas do Drácula, onde monstros 
e suas famílias podem viver livremente sem humanos 
para incomodá-los. Em um fim de semana especial, 
Drácula convidou os monstros mais famosos para 
comemorar o aniversário de 118 anos de Mavis. Mas 
para desespero de Drácula, um garoto normal acaba 
indo parar no hotel e se aproxima de Mavis. CinEspaço 
3: 14h. Manaíra 7/3D: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. 
Tambiá 6/3D: 14h e 15h45.
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Literatura

Berthilde Moura Filha lança livro sobre a 
importância de João Pessoa na colonização

Uma viagem ao passado, uti-
lizando como “passaporte” 
o texto, fotos e mapas para 
conhecer o processo inicial 
da formação da capital e o 
então modo de vida de seus 
primeiros habitantes. É a 
jornada que o leitor poderá 

empreender com a leitura do livro - o segundo 
da autora - intitulado De Filipéia à Paraíba 
– Uma Cidade na Estratégia de Colonização 
do Brasil Séculos XVI - XVIII, publicado pela 
Superintendência do Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional) no 
Estado e que a arquiteta e professora da UFPB, 
Berthilde Moura Filha, lança hoje, a partir das 
17h, na Livraria do Luiz, localizada no centro 
de João Pessoa.

Resultado da tese de doutorado, aprovada 
na Universidade do Porto, em Portugal, o livro, 
conforme revelou a professora e arquiteta 
Berthilde Moura Filha para o jornal A União, 
é um estudo aprofundado, que se detém prin-
cipalmente na estrutura urbana. De acordo 
com a autora, a Coroa Portuguesa decidiu pela 
fundação da cidade por considerá-la um ponto 
estratégico para ampliar o domínio territorial 
na região, por meio do povoamento da área 
partindo da Paraíba até ao que hoje é o Mara-
nhão.  Até então, era ocupada de Itamaracá-PE 
à Capitania de São Vicente, agora São Paulo.                    

De acordo com a autora da obra, foi pela 
mesma razão estratégica para a colonização 
que Salvador, Rio de Janeiro e a então Nossa 
Senhora das Neves, como foi batizada pelos 
lusos e que, hoje, é a capital paraibana, são - pela 
ordem - as mais antigas e surgiram já como 
status de cidade. O reflexo dessa importância, 
prosseguiu a arquiteta e professora, é que o de-
senho urbano inicial é ortogonal, tendo as pri-
meiras ruas - Duque de Caxias, General Osório e 
Visconde de Pelotas - paralelas e cortadas pelas 
travessas, o que não era comum para a época. 

“O livro foi todo fundamentado em docu-
mentos de época, obtidos no Brasil, Portugal 
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Papel estratégico

e Espanha”, ressaltou Berthilde Moura. Ela 
começa a narrar no século XVI, a partir da 
conquista da Paraíba pelos portugueses, em 
1585, após navegarem o rio Sanhauá. Apoia-
dos pelos índios tabajaras, os lusos batizaram 
a cidade de Nossa Senhora das Neves, logo 
depois, mudando o nome para Filipéia de 
Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao 
monarca espanhol à frente das coroas ibéri-
cas. A autora faz percurso pelos dois séculos 
seguintes, chegando até os anos finais de 1700, 
revelando dois tempos distintos da formação 
da cidade. 

“Ao observar o início da formação da Fili-
péia, tínhamos por objetivo fazer uma revisão 
sobre os procedimentos adotados quando da 
“construção do urbano”, nos primeiros tempos 
da colonização, apontando a existência de 
uma “intencionalidade” por trás das “estraté-

gias” definidas para o povoamento do Brasil. 
Constatou-se que, sendo a cidade fundada por 
interesse direto da Coroa Portuguesa, logo 
surgiram as edificações representativas do 
poder de Sua Majestade e do poder da igreja, 
os dois “baluartes” da colonização brasileira”, 
disse a autora. 

Na segunda parte do livro, a professora e 
arquiteta se detém a analisar o período de 20 
anos (1634 a 1654) de ocupação holandesa, a 
qual deixou marcas profundas na urbe parai-
bana. A autora comprova que, após a expulsão 
dos invasores e a retomada do território pelos 
portugueses, a cidade não detinha mais im-
portância política, no contexto de expansão 
territorial que o Brasil viveu entre o final do 
século XVII e início do XVIII.

“Era sede de uma capitania situada em 
área que se encontrava já assegurada para a 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O livro é resultado da tese de doutorado de Berthilde Moura, arquiteta e professora da UFPB, na Universidade do Porto

nonononnon on o o noon

Coroa portuguesa, sendo ainda mais relegada 
quando foi anexada a Pernambuco. Não havia 
mais a mesma atenção para com a regularida-
de do seu traçado, que ia sendo definido por 
outros agentes, não mais associados aos po-
deres dominantes”, justificou a pesquisadora 
Berthilde Moura. 

 

Contemplado com o 1o lugar no 
Prêmio Literário Lucilo Varejão, concedido 
pela Secretaria de Cultura do Recife em 
2008, o livro Peccata Mundi, primeiro 
romance (com 180 páginas) do escritor 
e editor paraibano Geraldo Maciel - que 
também era conhecido por ‘Barreto’ e fa-
leceu em 2009 - será lançado hoje, às 19h, 
no restaurante Terraço Brasil, localizado 
na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa.  

No texto - intitulado Invenção e mão 
firme - elaborado para a apresentação do 
livro, o escritor Ronaldo Monte ressalta 
que “Barreto - ou Geraldo Maciel, como 
queiram -, sabe puxar o leitor pela ponta 
do nariz e o levar para onde bem queira. 
E é tão confiante nisso”, prossegue, “que 
chega a revelar seus truques, dizendo 
que, às vezes, “os fatos e as coisas se 
encaixam de tal modo que só a sorte, 
a coincidência ou a vontade do autor 

de terminar a estória podem explicar o que 
aconteceu”. Para ele, no entanto, a convicção 
é de que “a vontade de terminar a história 
prevaleceu neste romance, pois Barreto tinha 
mais histórias para contar”.

De acordo com Ronaldo Monte, o leitor 
já é “fisgado” pela prosa logo no primeiro 
parágrafo de Pecata mundi. “Vem de longe a 
minha paixão pelo texto de Geraldo Maciel. O 
mesmo sujeito que conhecemos, aqui na velha 
Parahyba, pelo nome de Barreto. Foi com este 
nome que o conheci, é por este nome que gos-
to de chamá-lo. Vem de longe, portanto, minha 
paixão pelo texto de Barreto. Faz tempo que 
manifesto minha inveja pela sua capacidade 
inventiva e a mão firme na condução de suas 
narrativas”, confessou.

Sentindo-se um dos privilegiados por 
ter lido - junto com a escritora Maria Valéria 
Rezende - a primeira versão dos originais de 
Pecata Mundi, Ronaldo Monte destaca que 

Evento: Lançamento de livro
Título: De Filipéia à Paraíba
Autora: Berthilde Moura Filha
Data: Hoje
Hora: 17h 
Local: Livraria do Luiz, em João Pessoa
Endereço: Galeria Augusto dos Anjos, Praça 1817, 
88, Centro 
Publicação: Superintendência do Iphan na Paraíba
No de páginas: 400 
Preço: R$ 50 

SERVIçO

“só quem entende do riscado pode fazer 
com maestria a passagem dos sentimentos 
mais abjetos do padre Carrão, dos desejos 
mais fervorosos de suas doze filhas, para os 
planos gerais de uma batalha campal onde o 
sol e a poeira embrutecem homens e mulhe-
res. Da sacristia sombria da igreja do velhaco 
eclesiasta”, segundo ele, “o leitor é conduzido 
para “um quadrilátero irregular com cerca de 
100 léguas quadradas, compreendido entre 
Goiana-PE, Boqueirão de Cabaceiras, um lugar 
ermo perdido entre Brejo de Areia e Remígio, 
e o engenho do Padre Carrão, próximo à vila 
do Pilar.” 

“É nesse campo aberto pela fantasia do 
autor que se movimentam, durante meses, “as 
peças daquele jogo formado por um cangaceiro 
sanguinário, um noivo fugido, uma noiva aban-
donada, uma freira destemida, uma volante 
da polícia e um pai preocupado”, acrescentou 
o escritor.

Sobre o autor
Geraldo Maciel - nascido em Nova 

Palmeira, em 1950 - era casado, pai de 
três filhos e faleceu no dia 31 de maio de 
2009. Além de escritor, era proprietário da 
Editora Manufatura e membro do Clube do 
Conto da Paraíba. Publicou várias obras, 
assim como contos em algumas antolo-
gias, jornais, e revistas culturais locais e 
nacionais.    
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Caixa muda regras e re-
duz as taxas de juros de 
consórcio imobiliário
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Shows, filmes e ecologia
Congo sedia o IV Festival Audiovisual da PB

A cidade do Congo (dis-
tante 320 km da capital, loca-
lizada no Cariri paraibano), 
acolhe, a partir de hoje e até 
o próximo dia 11, o IV Cine 
Congo - Festival Audiovisual 
da Paraíba, que este ano tem 
como tema “Abrindo Janelas”. 

A programação pre-
vê exibição competitiva de 
filmes paraibanos, passeio 
ecológico, palestras, debates 
e mostra de filmes direcio-
nado às crianças e idosos do 
município. Além de home-
nagens, exposição, lual dos 
artistas, shows musicais e 
outros eventos paralelos que 
estão sendo preparados pela 
produção do festival para os 
quatros dias de evento no 
Cariri paraibano, que nesses 
anos já recebeu a participa-
ção de milhares de pessoas 
de diversas cidades e estados 
do Nordeste.

A cidade começou a 
construir sua história por 
intermédio do cinema a par-
tir de 2003, com a filmagem 
do curta “Joaquim Peixeira”, 
do diretor Arnaldo Farias. Já 
em 2006, com o diretor José 
Dhiones Nunes, se concreti-
zaram vários projetos, como 
o ViAção Paraíba, de Tor-
quato Joel, VideAção, da Ong 
Casa Caiada. E a própria Ac-
con - Associação Cultural do 
Congo, que hoje em dia tra-
balha com crianças e jovens 
do município, levando para 
eles uma noção básica do au-
diovisual, até a realização de 
vídeos de minutos, formados 
por vários coletivos de jo-
vens, de forma gratuita.

O Festival de Cinema 
do Congo foi criado a partir 
de uma Mostra de Cinema, 
realizada em 2009, pela Ac-
con – Associação Cultural do 
Congo. A Mostra tinha como 
objetivo exibir as produções 
realizadas no Estado a toda 
população da cidade, que an-
tes não tinha acesso ao pro-
duto audiovisual. 

Em 2010, O Festival de 
Cinema do Congo chegou à 
sua segunda edição, princi-
palmente, dando continui-
dade a um trabalho que vem 

gerando frutos na região 
interiorana, a exemplo do 
acesso gratuito ao produto 
audiovisual através da exibi-
ção de curtas; a democrati-
zação do acesso à cultura; a 
descentralização da cultura; 
formação de público para o 
cinema; além da abertura de 
espaços para filmes de dire-
tores das micros regiões do 
Estado da Paraíba feitos com 
baixo custo.

Criatividade
Na verdade, o interior 

paraibano vem mostrando 
a sua criatividade artística 
através de suas produções 
cinematográficas, advindas 
de cidades de Aparecida, 
Boa Vista, Campina Grande, 
Cuité, Lagoa Seca, Monteiro, 
Patos, São Bento, São José de 
Piranhas, além das produ-
ções locais. Havendo ainda 
a participação de jovens das 
cidades de Arara, Ouro Velho, 
Serra Branca, Sumé e Zabelê. 
O Festival teve como tema 
principal, “Cinema para Re-
gião!”, reunindo em seus três 
dias um público de 1.100 
pessoas que participaram de 
todo o evento.

Em 2011, com o tema, 
“Revelando as Paraíbas” o 
interior entrou em contato 
com a extensa produção do 
audiovisual. Durante seus 
quatro dias, o festival se ca-
racterizou em promover a 
acessibilidade ao mundo da 
sétima arte, aos mais dife-
rentes grupos sociais e inte-
lectuais com a realização de 
oficinas, palestras, seminá-
rios, fórum, mostras em es-
colas, reunindo um grande 
número de filmes e de pesso-
as de todas as micro regiões 
do Estado. Em sua terceira 
edição, surgiu a necessidade 
de criar um troféu que tives-
se o designer e a identidade 
peculiar do povo caririzeiro 
e, a partir de então, foi criado 
o “Troféu Rupestre”, inspira-
do numa pintura rupestre, 
que encontra-se gravada na 
caverna do Alazan Velho, 
num sítio arqueológico lo-
calizado no Sítio Riacho do 
Algodão, na zona rural da ci-
dade do Congo.

Chico Lobo
Da Sucursal de Monteiro
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A cada ano, o festival ho-
menageia atores e diretores 
paraibanos que se destacam 
no cinema local ou nacional. 
Em 2009, foram homenagea-
dos no festival Torquato Joel 
(cineasta), Arnaldo Farias 
(pioneiro do cinema local) 
e Ricardo Duarte, jovem ci-
neasta do Congo que faleceu 
em um acidente e recebeu 
homenagem póstuma. 

Em 2010, foi a vez de 
Marcélia Cartaxo (atriz) ser 
homenageada e, em 2011, o 
grande homenageado foi o 
ator Luiz Carlos Vasconcelos. 

Agora a 4ª edição do fes-
tival irá homenagear os Ir-
mãos Lira, Soia Lira e Nanêgo 
Lira, que já fizeram algumas 
participações nas filmagens 
da minissérie A Pedra do 
Reino, e no longa-metragem 
Central do Brasil. Estarão 
presentes para prestigiar o 

festival o cineasta Léo Tabo-
sa, a atriz Gal Cunha Lima, 
Torquato Joel, secretários de 
Cultura da região do Cariri e 
representantes da Unicap.

O tradicional evento de 
cinema da região do Cariri, 
neste ano, conta com uma 
novidade, que será a exibição 
de 15 filmes produzidos na 
cidade.

Para o diretor do Cine 
Congo, José Dhiones Nunes, 
realizar o 4º Festival Audio-
visual da Paraíba, “é uma sa-
tisfação por saber que a cada 
nova edição, há um novo de-
safio, por entender que es-
tamos contribuindo para a 
produção, exibição e difusão 
do cinema produzido na Pa-
raíba. Um cinema realizado 
na maioria das vezes de for-
ma independente, feito com 
garra e muita força de vonta-
de”, ressaltou ele.

Homenagem a diretor e ator

Troféu do Festival Audiovisual do Congo teve como inspiração uma inscrição rupestre encontrada em rocha de sítio da região do Cariri 

Soia Lira, Luiz Carlos Vasconcelos e Marcélia Cartaxo são alvo de homenagens com a entrega do troféu Rupestre durante o evento

Programação:

 Quinta–Feira

9h – Mostrinha de Cinema Infantil (Creche e Pré-Escola)
14h – Mostrinha de Cinema Infantil (Creche e Pré-Escola)
15h- Mostra Paralela (Escola Municipal e Estadual)
19h - Cerimônia de Abertura

Homenagem Especial
Entrega do Troféu Ricardo Duarte: Soia Lira e Nanêgo Lira.
20h – Mostra Congo
21h – Mostra Informativa Brasil
- Hempocrisy (Dir: Maria Aline Morais Doc.20’)

 Sexta–Feira

9h – Mostrinha de Cinema Infantil (Creche e ESCJ)
10h – Mostrinha de Cinema Infantil (Escola Estadual)
14h – Mostrinha de Cinema Infantil (ESCJ/ Escolas Municipal 
e Estadual)
15h – Mostra Melhor Idade (Grupo de Idosos)
19h – Mostra Competitiva Paraíba
- Bota Abaixo (Dir: Altiéres Estevam Fic. 15’)
- Fogo Pagou (Dir: Ramom Batista Doc. 8’31”)
- De ciência e Afetos (Dir: Sandro Mangueira Fic. 13’)
- Essas Senhoras (Dir: Glaucio Souza Doc. 6’21”)
- Jogo de Olhar (Dir: Marcus Vilar Doc. 15’)
20h – Mostra Congo
20h20 – Mostra Informativa Brasil
- A Poeira dos Pequenos Segredos (Dir: Bertrand Lira Fic. 20)

20h40 – II Feira Audiovisual (venda, troca ou doação de 
filmes)
21h – Discoteca no Ginásio de Esportes O Povão

 Sábado

10h – Debates e palestras
- O cinema e o cineclube na Paraíba: Possibilidade de for-
mação audiovisual dentro e fora da escola.
- A experiência de fazer cinema.

Local: Pousada Paraíso da Serra

14h – Continuação (debates e palestras)
19h - Mostra Competitiva Paraíba
- Platô! (Dir: Kleyton Canuto Doc. 18’08”)
- KM 101 (Dir: Matheus Andrade Doc. 8’40”)
- Testemunhos (Dir: Carlos Mosca Doc. 13’)
- O som do aboio (Dir: Adriano Roberto Doc. 14)
20h – Cerimônia de Premiação e Encerramento do Festival
21h – Lual dos Artistas (Pousada Paraíso da Serra)
Participação: Zé Bedeu

 Domingo

7h – IV Passeio Ecológico
- Barriguda Centenária
- Pedra do Letreiro (Sol Rupestre)
- Pedra O Fubo é Bom
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Oferta de mais de 6 mil vagas
concursos públicos

O concurso público con-
tinua sendo a melhor opor-
tunidade para se garantir 
um emprego com estabilida-
de. A cada semana surgem 
vagas em diversos órgãos 
nas esferas federal, estadual 
e municipal e os interessa-
dos devem ficar atentos para 
não perderem os prazos de 
inscrição. É o caso dos con-
cursos para o cargo de Pro-
fessor de Educação Básica 3 
do Governo do Estado e do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, cujas inscrições 
se encerram hoje. Alguns 
dos concursos abertos têm 
salários que chegam até R$ 
21.766,16.

O Governo da Paraíba, 
por exemplo, inscreve até 
hoje para o concurso público 
para o cargo de Professor de 
Educação Básica 3 da Car-
reira do Magistério Estadu-
al, no âmbito da Secretaria 
de Estado da Educação. São 
oferecidas 2 mil vagas, dis-
tribuídas nas seguintes dis-
ciplinas: Língua Portuguesa 
(348), Matemática (400),  
Arte (20),  História (216), 
Geografia ( 244),  Biologia 
(186), Química (178), Física 
(178) e Educação Física (60). 
A remuneração inicial é de 
R$ 1.222,53 e a carga horária 
de trabalho será de 30 horas 
semanais.

As inscrições são recebi-
das exclusivamente por meio 
da internet, no endereço pa-
raiba.pb.gov.br ou  www.ibfc.
org.br , até às 23 horas e 59 
minutos de hoje (horário de 
Brasília). A taxa de inscrição 
é de R$ 70,00. As provas ob-
jetivas estão previstas para o 
dia 9 de dezembro de 2012. 
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Dnit, governo e tRF estão 
com inscrições abertas e 
salários chegam a R$ 21.766

Mercado de trabalho

pronaf amplia o 
crédito para mulher

plano de saúde fará
 registro no sus

Com o novo Plano Safra da 
Agricultura Familiar, lançado na-
cionalmente em julho deste ano, R$ 
18 bilhões foram destinados às di-
versas linhas de crédito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf ). O Pronaf 
Mulher - a linha de crédito destinada 
a atender mulheres agricultoras in-
tegrantes de unidades familiares de 
produção -, teve seu limite de crédito 
ampliado, passando de R$ 50 mil 
para R$ 130 mil, valor que pode ser 
pago em até dez anos.

Segundo disse a coordena-
dora da Diretoria de Políticas para 
as Mulheres Rurais, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, Renata 
Leite, o principal benefício para as 
mulheres é que elas podem acessar 
mais recursos, “não só no aumento 
real de R$ 50 mil para R$ 130 mil, 
mas em relação ao limite por família”.

A linha de crédito para as 
mulheres rurais possibilita também 
o investimento na diversificação da 
produção. A agricultora Ledi Pfeifer, 
que contratou o financiamento há 
quase um ano, afirma que, atual-
mente, a família trabalha com a 
produção de tabaco e leite de vaca.

Em dezembro de 2011, a 
agricultora pegou R$ 45 mil para a 
aquisição de 15 matrizes, quatro 
novilhas e um resfriador. Hoje, ela é 
responsável por lidar com as vacas e 
tirar o leite, enquanto o marido cuida 
da produção do tabaco. “Foi bom. Nós, 
mulheres, muitas vezes, queremos 
fazer alguma coisa e dependemos do 
marido, mas esse crédito oferece uma 
independência para nós”, avaliou Ledi.  O 
Pronaf Mulher atende às propostas de 
crédito, exclusivamente, de mulheres 
agricultoras, independentemente 
de condição civil. Essa é uma medida 
afirmativa para que as mulheres 
possam ter acesso ao crédito. 

As operadoras de planos 
de saúde vão poder fornecer o 
número do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS) aos beneficiários que 
ainda não possuem o registro. A 
medida foi  anunciada na última 
terça-feira pelo Ministério da Saúde 
e pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). O  objetivo  é 
facilitar o ressarcimento por parte 
das operadoras ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). Pela lei, os planos 
devem fazer o reembolso quando 
seus usuários recebem tratamento 
no SUS. 

Com a iniciativa, as opera-
doras terão acesso ao Sistema de 
Cadastramento de Usuários do SUS 
(CadSUS), que permite a geração do 
CNS. Com isso, as operadoras dos 
planos de saúde poderão consultar 
se seus beneficiários já possuem 
registro, além de fazer alterações 
de dados de beneficiários e fornecer 
números para a emissão de novos 
cartões. Pela resolução as operado-
ras têm até o dia 6 de junho de 2013 
para cadastrarem os usuários não 
identificados e informar os números 
dos cartões do SUS. Para o cidadão, 
a identificação via Cartão SUS vai 
possibilitar o registro eletrônico 
de saúde nas bases de dados dos 
hospitais públicos e privados. Além 
disso, o registro será feito nos pla-
nos de saúde, contribuindo para 
a continuidade qualificada da as-
sistência recebida.

“Além de facilitar o acesso ao 
cartão,  a iniciativa vai acelerar o pro-
cesso de devolução dos recursos ao 
SUS”, observa o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha. Segundo ele, 
várias medidas adotadas pelo Minis-
tério da Saúde resultaram em um 
aumento de arrecadação - passando 
de R$ 15,42 milhões em 2010 para 
R$ 82,8 milhões, em 2011.

TRF 5ª Região 
 Também se encerram 

hoje as inscrições para o 
cargo de Juiz Federal Subs-
tituto do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, que 
envolve os estados de Alago-
as, Ceará, Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. São 47 vagas no 
total. A inscrição prelimi-
nar deverá ser efetuada no 
endereço eletrônico www.
cespe.unb.br. O valor da taxa 
de inscrição é de R$ 160,00.

Os interessados devem 
ter diploma de bacharel em 
Direito, há no mínimo três 
anos, e experiência de três 
anos de atividade jurídica 
comprovada até o termi-
no do prazo de inscrição 
definitiva. A remuneração 
inicial para o cargo é de R$ 
21.766,16. A prova objetiva 
seletiva terá a duração de 
cinco horas e será aplicada 
na data provável de 20 de 
janeiro de 2013.

Dnit 
O Departamento Na-

cional de Infra-Estrutura 
de Transportes (Dnit), ór-
gão ligado ao Ministério dos 
Transportes, lançou edital 
para concurso público para 
os cargos de Analista em 
Infraestrutura de Trans-
portes (com 179 vagas para 
graduados em qualquer 
área, sendo alguns postos 
somente para Engenheiros 
Civis), Analista Administra-
tivo (110 vagas para supe-
rior em qualquer área, mas 
algumas para formados em 
Ciências Contábeis e Infor-
mática), Técnico de Suporte 
em Infraestrutura de Trans-
portes e Técnico Adminis-
trativo (911 vagas para o 
nível médio completo, sen-
do algumas específicas para 
técnicos de laboratório e 
em topografia). Do total de 
1.200 vagas, 22 são para a 
Paraíba.

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

A inscrição será efetua-
da exclusivamente pelo site 
da Escola de Administração 
Fazendária – Esaf, no ende-
reço eletrônico www.esaf.
fazenda.gov.br, entre os dias 
12 e 30 de novembro de 
2012, considerado o horário 
de Brasília-DF. Dependendo 
do cargo, a taxa custará R$ 
50,00, R$ 60,00, R$ 80,00 ou 
R$ 100,00.

A remuneração do Ana-
lista em Infraestrutura de 
Transportes é de até R$ 
7.815,81; do Analista Admi-
nistrativo até R$ 5.408,21; 
Técnico de Suporte em In-
fraestrutura de Transpor-
tes até R$ 3.545,88;  e Téc-
nico Administrativo até R$ 
2.507,30.

Os candidatos aos car-
gos de nível superior e mé-
dio farão provas objetivas (1 
e 2) e discursiva (3), todas 
de caráter seletivo, elimi-
natório e classificatório. As 
provas objetivas para todos 
os cargos serão aplicadas na 
data provável de 20 de janei-
ro de 2013.

Cobra Tecnologia 
A Cobra Tecnologia, 

empresa do Banco do Bra-
sil, está inscrevendo até o 
dia 4 de dezembro para o 
concurso que oferece 4.807 
vagas em cargos dos níveis 
médio, médio/técnico e su-
perior (com disponibilida-
de para viagens), sendo 11 
para preenchimento ime-
diato e 4.796 para forma-
ção de cadastro de reser-
va. Dependendo do cargo, 
a taxa custará de R$20,03 
(técnico administrativo), 
R$23,49 (técnico de ope-
rações), R$39,07 (analista 
administrativo) ou R$59,49 
(analista de operações) 
Na Paraíba, são ofereci-
das 64 vagas. Os salários 
variam de R$1.235,95 a 
R$3.213,46. 

O cargo de técnico admi-
nistrativo é o grande desta-
que da seleção, já que exige 
apenas o nível médio. O sa-
lário inicial é de R$1.235,95. 
Já o cargo de técnico de ope-
rações pode exigir o nível 
médio ou médio/técnico, 

dependendo da especiali-
dade. Os ganhos iniciais são 
de R$1.460,67. Para analista 
administrativo e analista de 
operações podem concorrer 
candidatos que tenham ní-
vel superior completo e dis-
ponibilidade para viagens. 
Os salários inicias são de R$ 
2.471,90 e R$3.213,46, res-
pectivamente. Para todos a 
carga horária é de 44 horas 
semanais. O cadastro de re-
serva servirá para a contra-
tação de aprovados ao lon-
go do prazo de validade do 
concurso, que é de um ano, 
prorrogável por igual perío-
do.

A prova objetiva está 
prevista para o dia 20 
de janeiro de 2013, com 
questões versando sobre 
Língua Portuguesa, Ma-
temática, Língua Inglesa, 
Conhecimentos Específicos 
ou Noções de Informáti-
ca. Posteriormente, ainda, 
haverá entrega de docu-
mentos para verificação e 
exame médico pré-admis-
sional. 

A Prefeitura de Cacimbas 
está inscrevendo para o concurso 
público que visa o preenchimen-
to de 122 vagas, já incluídas as 
cotas para portadores de necessi-
dades especiais. O concurso será 
executado pela Fundação Allyrio 
Meira Wanderley e poderão 
concorrer candidatos dos níveis 
fundamental, médio e superior. 
As inscrições são feitas exclusiva-
mente pela internet no endereço 
eletrônico www.famw.com.br, 
até as 23:59 do dia 20 de novem-
bro de 2012. As taxas variam de 
R$ 32,00, R$ 42,00 e R$ 52, 00 de 
acordo com o cargo escolhido.

As oportunidades são para 
os cargos de Agente Adminis-
trativo, Agente Administrativo 
Financeiro, Agente Comunitário 
de Educação, Artífice – Eletricis-
ta, Artífice – Encanador, Artífice 
– Pedreiro, Auxiliar de Consultó-
rio Dentário – PSF, Bioquímico, 
Consultor Técnico Administrati-
vo, Enfermeiro, Gari, Jardineiro, 
Médico – PSF, Médico Veteriná-
rio, Médico, Motorista, Opera-
dor de Máquinas Pesadas, Orien-
tador Educacional, Professor de 
Educação Básica 3 – Matemática, 
Supervisor Escolar, Técnico em 
Enfermagem – PSF e Técnico em 
Enfermagem.

A prova objetiva está pre-
vista para 16 de dezembro de 
2012, no horário das 9h às 13h e/
ou 14h às 18h, na cidade de Ca-
cimbas. 

prefeitura de cajazeiras 
 A Prefeitura de Cajazeiras vai 

realizar concurso público destina-
do ao provimento de 908 vagas 
para profissionais de níveis fun-
damental, médio e superior. Os 
vencimentos vão até R$ 2.720,00 
por carga horária de 30 e 40 horas 
semanais. 

As inscrições estão sendo fei-
tas no endereço eletrônico www.
funvapi.com.br até as 23h59 do 
dia 19 de novembro de 2012. A 
taxa para o nível superior, exceto 
Professor de Educação Básica (6º 
ao 9º ano) custa R$ 20,00; nível 
superior - Professor de Educação 
Básica (6º ao 9º ano) R$ 18,00; ní-
vel médio R$ 17,00; e nível funda-
mental R$ 10,00.

O concurso público será re-
alizado pela empresa Funvapi - 
Fundação Vale do Piauí. A prova 
será realizada na cidade de Ca-
jazeiras provavelmente no dia 9 
de dezembro de 2012, das 8h às 
12h para cargos de nível médio 
e superior e das 14h às 18h para 
cargos de nível fundamental. O 
gabarito da prova escrita será di-
vulgado nos dias 10 e 11 de de-
zembro de 2012.

prefeitura de olho d’Água 
A Prefeitura de Olho d’Água 

realizará concurso público desti-
nado ao provimento de 63 vagas 
em cargos de níveis fundamental, 
médio e superior. O concurso será 
realizado sob a responsabilidade 

da Fundação Allyrio Meira Wan-
derley. Os interessados deverão 
fazer suas inscrições na Secretaria 
Municipal de Administração do 
município de Olho D’água até o 
dia 9 de novembro de 2012 (Ex-
ceto sábado, domingo e feriados 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
As taxas variam de R$ 35,00 a R$ 
52,00 de acordo com o cargo es-
colhido. As provas serão aplicadas 
na data prevista de 13 de janeiro 
de 2013, das 9h às 13h e/ou das 
14h às 18 h. 

são João do rio do peixe 
 A Prefeitura de São João 

do Rio do Peixe está inscrevendo 
para o concurso público que visa o 
provimento de 122 vagas, que se-
rão distribuídas em cargos de ní-
vel fundamental, médio/ técnico e 
superior. Os salários variam de R$ 
622,00 a R$ 7.838,00, em jornadas 
de 30 e 40 horas semanais, depen-
dendo da função ocupada. 

As inscrições podem ser efetu-
adas até as 23h59 de amanhã, no 
site www.contemaxconsultoria.
com.br, ou presencial, na Central 
de Atendimento ao Candidato, 
que funciona na Prefeitura Muni-
cipal de São João do Rio do Peixe, 
Rua José Nogueira Pinheiro, s/n, 
Centro. A taxa de inscrição varia 
de acordo com o cargo escolhido, 
sendo R$ 30,00 para cargos de ní-
vel fundamental, R$ 40,00 para 
nível médio/técnico e de R$ 50,00 
para nível superior.

A prova objetiva será aplica-
da na data constante do Cartão 
de Confirmação de Inscrição a ser 
disponibilizado a partir do dia 19 
de novembro de 2012,  no site da 
Contemax Consultoria. As provas 
serão aplicadas em dois turnos, 
sendo que no turno da manhã 
serão aplicadas as provas para os 
cargos de nível fundamental e 
superior, enquanto que no turno 
da tarde, para os cargos de nível 
médio e técnico.

uFcG 
A Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG, Campus 
de Patos,  vai realizar Concurso 
Público de Provas e Títulos desti-
nado a selecionar candidatos para 
o provimento de quatro vagas, 
sendo três em Regime de Traba-
lho T-40 Dedicação Exclusiva e 
uma vaga em Regime de Traba-
lho T-20, na Carreira do Magisté-
rio Superior no Curso de Odon-
tologia da Unidade Acadêmica 
de Ciências Biológicas do Centro 
de Saúde e Tecnologia Rural. Os 
salários variam de R$ 2.072,77 e 
R$ 4.837,66. As inscrições serão 
realizadas pessoalmente ou por 
procuração  até o próximo dia 16. 
A taxa é de R$ 75,00. O horário de 
atendimento é das 8h às 11h e das 
14h às 17h, na secretaria da Uni-
dade Acadêmica de Ciências Bio-
lógicas, do Centro de Saúde e Tec-
nologia Rural. Mais informações 
pelo fone: (0xx83) 3511-3045.

Cinco prefeituras oferecem mais oportunidades

Cargo de analista de Infraestrutura e Transporte oferece salário de até R$ 7.815,81 no Dnit 
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Consórcio imobiliário
Caixa muda as regras e reduz os juros

A Caixa vai oferecer mais opções para 
os clientes que desejam financiar a casa 
própria. Nesta semana,  a instituição redu-
ziu as taxas de administração, de 18% para 
16%, e o limite das cartas de crédito foi am-
pliado de R$ 300 mil para R$ 700 mil. O pra-
zo para pagamento também foi alterado, de 
120 para 200 meses. O objetivo é  melhorar 
as condições no processo de aquisição do 
imóvel.

 “As mudanças no consórcio imobiliá-
rio, em conjunto com as ações do Programa 
Caixa Melhor Crédito, vão ampliar o portfó-
lio de produtos para atendimento ao merca-
do imobiliário”, afirma o vice-presidente de 
governo e Habitação da Caixa, José Urbano 
Duarte. 

Para o diretor de consórcios da insti-
tuição, Maurício Maciel, as adequações são 
uma resposta para a atual realidade do se-
tor imobiliário. “O mercado de crédito cres-
ce de forma acelerada, bem como a venda 
dos imóveis. Isso faz com que o consumidor 
aproveite a queda na taxa de juros para ad-
quirir a casa própria ou um imóvel maior”, 
explica.

Até outubro deste ano as vendas do 
consórcio imobiliário registraram um au-
mento de 35% em cotas comercializadas 
em relação ao mesmo período do ano pas-
sado.

Consórcio Imobiliário
É uma opção planejada e econômica 

para quem não tem condições financeiras 
de comprar um bem à vista, já que não há 
incidência de juros sobre as parcelas. O 
cliente tem a comodidade de programar o 
orçamento doméstico, escolhendo o grupo 
que mais se encaixe ao seu bolso e à reali-
zação dos seus objetivos. Além dos novos 
valores, o consórcio imobiliário da Caixa 
possui cartas de crédito a partir de R$ 30 
mil, com prazos de 120, 150 e 200 meses, 
conforme o valor do crédito.

Em abril deste ano, a Caixa Econômi-
ca Federal lançou o programa de redução 
de taxas de juros. De acordo com o banco, 
com o programa, de março a agosto deste 
ano, a carteira de crédito da Caixa cresceu 
de R$ 268,8 bilhões para R$ 316 bilhões, 
expansão de 17,5%. “A participação da Cai-
xa no mercado de crédito subiu de 13% 
para 14,3%, sem interferência negativa na 
inadimplência, que tem se mantido estável 
nos últimos 12 meses”, diz o banco. Aquisição de imóveis é facilitada mais uma vez pela Caixa Econômica Federal para o sistema consórcio imobiliário que teve o portfólio ampliado

Na última segunda -feira, foi divulga-
do pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, a publicação no Diário Oficial da 
União, da Portaria nº 71, que fixa as regras 
e prazos para o envio das propostas dos 
estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 
Paraíba, Pernambuco, Rondônia e Sergi-
pe, selecionados para integrar o Sistema 
Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp).

Os estados têm até o próximo 15 de 
novembro para dizer se querem participar 
do projeto e fornecer os dados solicitados 
pelo Ministério Justiça, para que possam 
receber as verbas e para implementar li-
nhas de financiamento ao sistema.

O Governo Federal vai repassar re-
cursos aos estados selecionados, a fim de 
padronizar e integrar as informações so-
bre segurança pública de todo o país em 
um banco único de dados, que poderá ser 
consultado de qualquer região brasileira. 

Recursos
Será disponibilizado entre R$ 100 mil 

a R$ 2,334 milhões para o Estado partici-
pante do Sinesp. Segundo a secretária Na-
cional de Segurança Púbica do Ministério 
da Justiça, Regina Miki, com a normatiza-
ção do cadastro, as autoridades vão dispor 
de uma plataforma única para planejar 

as ações de segurança pública com maior 
efetividade . 

Os estados selecionados foram es-
colhidos com base em critérios técnicos, 
como porcentagem da taxa de homicídios 
por 100 mil habitantes, índice de alimen-
tação, índice de informações repassadas 
ao sistema nacional de estatísticas e pela 
consistência dos dados. 

Eles deverão enviar propostas para a 
compra de equipamentos e a capacitação 
ao novo sistema.

Sinesp
O cadastro nacional centraliza as in-

formações sobre ocorrências policiais, sis-
tema prisional, tráfico de drogas, ilícitos, 
processos e execuções penais em todo o 
Brasil, dados que ficam à disposição e são 
alimentados pelas unidades da Federação, 
segundo determina a Lei 12.681/2012 que 
fixa os critérios de padronização de todas 
as informações sobre a criminalidade no 
Brasil.

De acordo com a lei, todos os estados 
deverão se integrar ao Sinesp, embora al-
guns já tenham modernos sistemas de ca-
dastros do crime. Atualmente, os estados 
que já aderiram ao cadastro nacional par-
ticipam do grupo de trabalho de padroni-
zação dos registros de crime.

Paraíba vai integrar o Sistema 
Nacional de Segurança Pública
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Uso de bafômetros será reforçado
Como medida educativa, o Mi-

nistério das Cidades vai doar um mi-
lhão de bafômetros até o final do 
ano, que serão utilizados em ações 
educativas e não punitivas. Os bafô-
metros serão entregues à Associação 
Nacional dos Detrans (AND), que fi-
cará responsável por distribuir aos 
seus associados. 

O Governo Federal também está 
investindo em campanhas publicitá-
rias como o Paradinha - campanha 
destinada a crianças como forma de 
alerta aos adultos sobre as leis do 
trânsito -, veiculada na televisão e no 
rádio para a redução de acidentes de 
trânsito envolvendo crianças. 

Medidas educativas são reali-
zadas em todo o país, inclusive, no 
27º Salão do Automóvel, onde o mi-
nistério participou com um estande 
que mostrou um simulador de carro 
que reproduz a perda de reflexos de 
quem ingere álcool e dirige. A ação 
faz parte da divulgação da campa-
nha nacional pela redução de aci-
dentes – Parada.

 Em visita ao evento, em outu-
bro, o ministro das Cidades, Agui-
naldo Ribeiro, junto à presidenta 
Dilma Rousseff, assinou acordo com 
a Associação Nacional de Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea) 
para incluir no manual dos veículos 

saídos das fábricas uma lista com os 
dez mandamentos do bom condutor.

Na ocasião, também foi firmado 
convênio com a Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave) para orientar ven-
dedores de automóveis a oferecer 
dicas de segurança aos compradores.

 
Parada, Pacto Pela Vida
A campanha Parada – Um Pacto 

pela Vida, lançada em setembro, é 
uma campanha permanente para di-
minuir em 50% o número de vítimas 
fatais no trânsito até 2015.

O Parada foi uma resposta do 
Brasil à Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, que instituiu o período de 
2011 a 2020 como a Década de Ações 
para a Segurança no Trânsito.

 Dados divulgados pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), mos-
tram cerca de 1,3 milhões de mortes 
no trânsito em 178 países, em 2009. 
A iniciativa tem como meta a redu-
ção de 50% nos óbitos decorrentes 
de acidentes de trânsito, em 10 anos. 
A campanha brasileira, conforme 
afirmou o ministro, visa articular a 
ação conjunta de órgãos e entida-
des de trânsito federais, estaduais e 
municipais, organizações não gover-
namentais, do setor privado e da po-
pulação brasileira.



FOTO: Ricardo Ayalla

Marcha nupcial
FOI NA CATEDRAL Basílica de Nossa Senhora das 

Neves o casamento de Larissa Kelly Lira e Paulo Eduardo 
de Sá Barreto, com cerimonial de Ana Lídia, em ambiente 
decorado por Virgínia Flores e Decoração.

A noiva, que usou produção da Glamour, é filha de 
José Liraildo de Lira e Lúcia Maria de Menezes Braga Lira, 
e o noivo, filho de Carlos Fernando de Sá Barreto e Violeta 
Aranha de Sá Barreto. 

Os convidados foram recepcionados no Sonho Doce, 
com caprichado buffet assinado por Yonne Pimenta e 
animação musical da banda Black Tie.

A Volúpia de Gabriela
A GENUINA CACHAÇA PARAIBANA Volúpia foi desta-

que em matéria do Jornal do Commercio da última sexta-
feira. A reportagem retrata os brindes festivos do bordel 
Bataclã no remake da novela Gabriela, onde a bebida  era 
servida em garrafa com seu antigo rótulo cuja imagem era 
de uma pin up brejeira, com forte apelo de sedução.

A Volúpia é produzida no Engenho Lagoa Verde, locali-
zado no município de Alagoa Grande, pertencente à Família 
Lemos, que inclusive recebe visitantes turistas tais como 
as famosas bodegas de vinhos.

Recém-casados Larissa Kely Lira e Paulo Eduardo de Sá Barreto
FOTO: Goretti Zenaide

Empresários Francisco 
Melo Neto, Franklin de 
Melo Silva e Maurílio Al-
ves Almeida, Sras. Jamile 
Viana, Ilka Evaristo de 
Queiroz Fernandes e Nicia 
César, oftalmologista 
Verônica Holanda, eco-
nomista Vanildo Pessoa 
Filho, jornalista Hermes 
de Luna, pediatra Helenice 
Afonso Vilgovino.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Para suportar a tris-
teza basta um, mas para 
desfrutar a felicidade 
são precisos dois”

“Felicidade é a combinação 
de sorte com escolhas 
bem feitas”

ELBERT HUBBARD MARTHA MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  Nesta sexta-feira e 
sábado, a marca de cosmé-
ticos Natura promove a ação 
itinerante “Natura por Perto”.

   O caminhão da Natura 
estará no Festival Mundo, na 
Usina Cultural Energisa para 
atender as consumidoras e 
consultores da marca de João 
Pessoa.

Zum Zum Zum
   O publicitário e marqueteiro Lucas Salles está acompanhando in loco 
as eleições dos Estados Unidos. Foi lá conferir como os americanos escolhem 
seus dirigentes.

   O CineSesc de João Pessoa apresenta hoje o clássico “O homem que 
matou o facínora”, dirigido por John Ford. A entrada é franqueada ao público.

   A secretária de Estado e presidente do Fórum Nacional de Secretários 
da Assistência Social - Fonseas, Cida Ramos , está em Vitória do Espírito Santo, 
onde participou da abertura da segunda reunião descentralizada e ampliada 
promovida pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O evento termina hoje 
na capital capixaba.
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Momento de carinho de Carlos Eduardo e Violeta de Sá Barreto, 
pais do noivo

Alegre e lúdico
ESTÁ UMA BELEZA o trabalho desenvolvido pelo 

Projeto Casa da Criança, que tem à frente na Paraíba 
a empresária Kainara Amorim Cunha e a arquiteta 
Sandra Moura, no Hospital Napoleão Laureano. 

A inauguração reuniu os parceiros do projeto 
como o Instituto Ronald McDonald´s, o grupo Nassau 
e 35 arquitetos paraibanos que dedicaram talento 
e tempo para transformar a nova ala infantil num 
espaço mais alegre e lúdico para atender as crianças 
portadoras de câncer. Nele, as crianças receberão 
tratamentos quimioterápicos assistindo televisão e 
jogando, bem como terão lindos quartos decorados, 
bem diferentes dos ambientes frios dos hospitais.

Comissão julgadora

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, Gustavo No-
gueira, representou o Governo do Estado na comissão 
julgadora da edição 2012 do Prêmio “Celso Furtado de 
Desenvolvimento Regional: homenagem a Rômulo Almeida”.

O evento aconteceu na sede do Ministério da Integra-
ção Nacional, em Brasília. Serão disponibilizados R$ 200 mil 
em premiações, além da entrega de Diploma de Reconhe-
cimento de Mérito que acontecerá no dia 5 de dezembro.

FOTO: Dalva Rocha

José Liraildo e Lúcia Maria Braga Lira, pais da noiva

Posse da nova diretoria
A ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE IMPRENSA promo-

ve hoje jantar de posse de sua nova diretoria, capitane-
ada pela presidente, Marcela Sitônio, e pelo vice, João 
Pinto. Serão também empossados, Hacéldama Borba 
como secretária-geral, Walter Nogueira como tesoureiro, 
além dos diretores Ruth Avelino, Carlos Aranha, Albeni 
Galdino, Edmilson Pereira e Manuel Augusto.

Esta colunista está assumindo como suplente 
de Ruth Avelino na diretoria social e o evento será 
realizado a partir das 20h no Solar do Conselheiro, no 
Centro Histórico, onde haverá sorteio de três obras dos 
consagrados artistas plásticos Clóvis Júnior, Miguel dos 
Santos e Flávio Tavares.

Boas práticas

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  da Pa-
raíba criou o Banco de Boas Práticas com o objetivo 
de reunir as melhores práticas de gestão e realizar 
troca de experiências entre as unidades judiciais e 
administrativas no Judiciário trabalhista paraibano. 
A proposta foi regulamentada por ato assinado pelo 
presidente, desembargador Paulo Américo Maia Filho.

Médicos Verônica e Ewerton Holanda, ela é a aniversariante de hoje e 
comemora a data reunindo amigas leais para almoço

Café com pauta 
ACONTECE HOJE o 

Café com Pauta, evento 
que vai reunir a imprensa 
paraibana para conferir o 
lançamento da campanha 
“Papai Noel dos Correios 
2012”.

O lançamento será a 
partir das 9h no edifício 
sede dos Correios na BR-
230, localizado no bairro 
do Cristo.

Bolsas Victor Hugo
A COLEÇÃO VERÃO da bacana marca Victor Hugo 

pode ser encontrada na loja Calzature, no Manaíra 
Shopping, com incrível promoção de 30% de descon-
tos, informa a empresária Fátima Lisboa Lopes.

Acompanhando as tendências, a internacional 
Victor Hugo apostou, nesta temporada, nas estam-
parias inspiradas na natureza, animal print e os paetês 
e muito brilho que são hits neste verão.

Mandl rege a OSPB
O MAESTRO PARAIBANO ALEXANDRE MANDL,  spalla 

da Kenosha Symphony e spalla assistente na Orquestra 
de Câmara de Millwaukee, nos EUA, retorna à liderança da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba como maestro convidado 
para reger os concertos de hoje e amanhã no Cine Bangüê, 
do Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Uma hora antes de cada concerto, o regente titular 
Alex Klein da OSPB fará uma breve palestra informativa 
sobre o programa a ser executado pelos músicos.

FOTO: Goretti Zenaide

Turismo
O GUIA ABRASEL 

está recebendo adesões 
para sua próxima edição 
até esta sexta-feira. O 
lançamento será em ja-
neiro, com a gastronomia 
e os principais pontos 
turísticos da Paraíba, com 
distribuição em locais 
visitados pelos turistas e 
agências de viagens daqui 
e de outros estados. 

Fátima Bezerra 
Cavalcanti Maranhão, 
primeira 
desembargadora 
da Paraíba e primeira 
mulher 
a comandar os 
destinos do
Judiciário paraibano
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O trabalho integrado 
das Polícias Civil e Militar 
tem contribuído para a 
redução dos Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI) na Paraíba. Acom-
panhando as estatísticas 
dos homicídios em todo o 
Estado, que sofreram uma 
redução de 22% no mês 
de outubro, 34 bairros de 
João Pessoa também re-
gistraram uma queda em 
mais de 46% no número de 
CVLI no mesmo período.

De acordo com os da-
dos da 1ª Companhia do 1º 
Batalhão da Polícia Militar, 
no mês de outubro deste 
ano foram registrados sete 
homicídios, contra 13 ca-
sos ocorridos em 2011, o 
que representa uma queda 
de 46,15%.

Para o comandante do 
1º Batalhão de Polícia Mili-
tar, tenente-coronel Almei-
da Martins, a redução pode 
ser atribuída à mudança 
de estratégia de trabalho. 
“Temos feito o mapeamen-
to dos locais onde essas 
ocorrências são mais re-
gistradas, e intensificando 
o policiamento com rondas 
constantes nessas áreas, o 
que tem inibido a ação dos 
bandidos”, comentou.

Ele lembrou ainda do 

empenho do 1º BPM para 
alcançar a meta de redução 
traçada pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Segurança e Defe-
sa Social. “Temos a meta 
estadual de reduzir em 
10% o número de homicí-
dios no Estado este ano e 
o 1º BPM vem trabalhando 
para contribuir no alcan-
ce desse resultado, o que 
pode ser observado neste 
mês de outubro, o qual fe-
chamos com quatro vezes 
acima da meta de redução 
estipulada”, frisou.

Moto patrulhamento
Uma das novidades 

que contribuiu para a re-
dução da criminalidade foi 
a implantação do moto pa-
trulhamento tático (moto 
tática), criado no mês de 
fevereiro para promover 
uma maior mobilidade no 
policiamento, principal-
mente na área do centro da 
capital.

“Vimos a necessidade 
de criar essa modalidade 
por atuarmos em uma área 
de grande movimentação 
de veículos e pessoas e com 
isso garantimos agilidade 
no apoio à Rádio Patrulha e 
Força Tática, o que tem re-
sultado na apreensão de ar-
mas e, consequentemente, 
na diminuição de crimes”, 
salientou o capitão Cleci-
toni Albuquerque, coman-
dante da 1ª Companhia.

Crime nos bairros cai 46%
MaIs seguRos
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Foto: ortilo Antônio
Polícia registra redução 
de homicídios em 34 
áreas da capital

O trabalho de in-
teligência da Polícia 
Militar e a ajuda da po-
pulação resultaram na 
prisão de dois foragi-
dos da Justiça, na noite 
de terça-feira (6), em 
João Pessoa. A primeira 
ocorrência foi registra-
da na Comunidade da 
Feirinha, em Manga-
beira, onde Ana Paula 
Leite, 37, foi localizada 
por policiais do 5º Bata-
lhão de Polícia Militar 
(5ºBPM).

Segundo o co-
mandante da unidade, 
tenente-coronel Lívio 
Delgado, a polícia já ti-
nha informações sobre 
a suspeita e efetuou a 
prisão durante o aten-
dimento de uma ocor-
rência de tentativa de 
homicídio.

“Tínhamos denún-
cia de que ela circulava 
constantemente na co-
munidade da Feirinha 
e, a partir da ocorrência 
registrada no bairro, 
a encontramos”, deta-
lhou o comandante, ao 
acrescentar que Ana 
Paula responde a pelo 
menos cinco processos 
por assalto, tráfico de 
drogas e homicídio.

Ainda conforme o 
tenente-coronel Lívio, 
Ana Paula, apesar de 
condenada pela Justi-
ça paraibana a mais de 
30 anos de prisão, cum-
pria pena em regime 
semi-aberto no Presídio 
Feminino Júlia Mara-

nhão. Há alguns meses, 
no entanto, ela deixou 
de retornar ao presídio 
e informações davam 
conta da continuidade 
da participação dela no 
tráfico de drogas, na co-
munidade da Feirinha.

Em virtude disso, 
um novo mandado de 
prisão contra a suspei-
ta foi expedido em ou-
tubro último. Após a 
prisão, ela foi encami-
nhada para a Central de 
Polícia, na capital.

Ainda na noite de 
terça-feira (6), policiais 
militares do 5º BPM 
prenderam Elder Fer-
nandes de Araújo, 24, fo-
ragido da Justiça do Rio 
Grande Norte.  Segundo 
o tenente-coronel Lívio, 
ele é procurado pelos 
crimes de tentativa de 
assalto e homicídio e te-
ria tentado roubar um 
ônibus, no Rio Grande 
do Norte.

Fuga frustrada
“Ele estava escon-

dido no Bairro das In-
dústrias e pretendia 
viajar para São Paulo na 
madrugada desta quar-
ta (7)”, disse Lívio, ao 
acrescentar que a prisão 
contou com a ajuda da 
população e da polícia 
do Rio Grande do Nor-
te. Elder Fernandes foi 
apresentado na 1ª De-
legacia Distrital (1ªDD), 
de onde deve ser en-
caminhado para o Rio 
Grande do Norte.

Foragidos são presos

O ano sequer terminou 
e a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) já registrou um au-
mento de 6,52% no número 
de animais apreendidos em 
rodovias em relação ao ano 
passado. Em 2011, 1103 
animais foram apreendidos; 
já neste ano, até o último 
dia 5 já foram registradas 
1.175 capturas.  O número 
de mortos em acidentes com 
atropelamento de animais, 
porém, também já ultrapassa 
os números de 2010 (8 mor-
tos) e 2011 (5 mortos): nesse 
ano, já foram registradas 10 
mortes. Além da PRF, órgãos 
como a Emlur e o Centro de 
Zoonoses também fazem o 
recolhimento desses animais 
que quando apresentam um 
quadro de saúde estável são 
encaminhados para doação.

“O trabalho é diário. Todo 
dia uma equipe sai para fazer 
a varredura percorrendo todo 
o trajeto onde geralmente a 
incidência de animais é maior”, 
afirma o inspetor da PRF Ge-

nésio Vieira. De acordo com 
ele, os trechos onde mais ocor-
rem apreensões são em Cabe-
delo, Bayeux e Santa Rita, na 
Grande João Pessoa. No Sertão, 
a captura ocorre com frequên-
cia em toda BR 230 e na rodo-
via 361. Em Campina Grande, 
nas rodovias 104 e 412.

Já a Emlur (Autarquia 
Especial Municipal de Limpe-
za Urbana) é o órgão respon-
sável pela apreensão de ani-
mais de grande porte na área 
urbana de João Pessoa. Em 
2011, foi registrada a captura 
de 481 animais entre filhotes 
e adultos. Nesse ano, de acor-
do com o relatório do primei-
ro semestre, foram apreendi-
dos 173 animais até o mês de 
junho. Cavalos, bois e jumen-
tos são os tipos que aparecem 
com mais frequência

Encontrados principal-
mente nos bairros do Bes-
sa, Mangabeira e Valentina, 
esses animais, assim como 
os apreendidos pela PRF no 
perímetro da capital, são 
transferidos para um centro 
especializado em Gramame, 
onde sua saúde é avaliada e, 

PRF intensifica fiscalização nas rodovias e 
aumenta número de animais apreendidos

Em rodovias federais 191 – Disque emergência, 
da PRF (atendimento 24h 
e ligação gratuita)

0800 083 2425 – Alô 
Limpeza, da Emlur

3218-9351 – Centro de 
Zoonoses

Área urbana de João Pessoa 
(animais de grande porte)

Área urbana de João Pessoa 
(animais de pequeno porte)

posteriormente, são doados. 
Muitos, porém, vão a óbito 
devido as más condições de 
saúde em que se encontram. 
Animais encontrados em pis-
tas de outras cidades são en-
viados a depósitos próprios 
de cada município.

Gatos e cachorros, por 
sua vez, já são de responsabi-
lidade de outro órgão, o Cen-
tro de Zoonoses. No de João 
Pessoa, um total de 146 cães e 
24 gatos foram capturados só 
no mês de outubro. De acordo 
com a veterinária do órgão, 
Sayonara Vieira, esses animais 
passam por um período de 
três dias de observação, para 
o caso de alguém questionar 
sua posse. Depois disso, são 

colocados para doação. Atual-
mente, o Centro de Zoonoses 
da capital dispõe de 20 ani-
mais para doação. 

Como fazer o resgate 
Para que o proprietário 

do animal de grande porte 
possa ter novamente sua pos-
se é necessário que se faça 
um cadastro com sua identi-
dade, CPF e comprovante de 
residência e pague uma taxa 
que varia entre 10 e 30 reais 
(10 reais para jumento, 20 
para cavalo e 30 para boi). 

Contatos
Para o caso de encontrar 

animais na pista, saiba para 
onde você deve telefonar:

Este ano, até o último dia 5, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, foram registradas mais de mil capturas de animais 

Rafaela Gambarra
Especial para A União
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A Receita Federal libera 
hoje a consulta ao sexto lote 
de restituição do Imposto 
de Renda. Também pode-
rão ser consultados os lotes 
residuais dos exercícios de 
2011, 2010, 2009 e 2008. 
Na Paraíba, 3.970 contri-
buintes receberão suas res-
tituições, que totalizam R$ 
7.576.965,98, cujo valor foi 
reajustado pela taxa Selic 
vigente de maio a novembro 
de 2012. O pagamento será 
feito no próximo dia 16, por 
meio de depósito bancário.

Segundo a Delegacia 
da Receita Federal em João 
Pessoa, para o exercício de 
2012, serão creditadas res-
tituições para 3.376 con-
tribuintes, totalizando R$ 
6.384.460,11, já acrescidos 
da taxa Selic de 4,90%. 

Já o lote residual de 
2011 contempla  253 con-
tribuintes, totalizando um 
montante de R$ 495.906,59 
acrescidos da taxa Selic 
de 15,65%; enquanto 137 
contribuintes que caíram 
na malha fina em 2010 re-
ceberão um total de R$ 
240.822,56, acrescidos da 
taxa Selic de 25,80%.

Para o exercício de 
2009, serão creditadas res-
tituições para 87 contribuin-
tes paraibanos, num total de 
R$ 196.726,92, já atualizados 
pela taxa Selic de 34,26%. E 
o lote residual do exercício 
de 2008 pagará restituições 
para 117 contribuintes, to-
talizando R$ 259.049,80, já 
atualizados pela taxa Selic de 
46,33%. 

Para saber se a declara-
ção foi liberada, o contribuin-
te deverá acessar a página da 
Receita na internet, no ende-
reço eletrônico http://www.
receita.fazenda.gov.br,  ou 
ligar para o Receitafone 146. 

A Receita Federal alerta 
que a restituição ficará dis-
ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requerê-la por meio 
da internet, mediante o For-
mulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Declaração IRPF.  
Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte poderá 
contatar pessoalmente qual-
quer agência do BB ou ligar 
para a Central de Atendimen-
to por meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) e 
0800-729-0088 (deficientes 
auditivos), para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

Na PB, quase quatro mil 
contribuintes vão receber 
mais de R$ 7,5 mi

Foto: Evandro Pereira

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Com a proximidade do 
Natal, os consumidores de-
vem redobrar a atenção na 
hora de comprar artigos de 
decoração natalina. Produtos 
piratas e sem selo de quali-
dade podem colocar em risco 
a segurança e até provocar 
choques elétricos e incêndios. 
Para evitar que os consumi-
dores levem para casa produ-
tos que venham a causar da-
nos, fiscais do Imeq iniciarão 
na próxima semana inspeções 
em lojas do comércio de João 
Pessoa e dos principais mu-
nicípios da Paraíba. A reco-
mendação é que os produtos 
tenham selo de qualidade do 
órgão e venham com instru-
ções em português.

Segundo o diretor da Fis-
calização do Instituto de Me-
trologia e Qualidade Industrial 
(Imeq), André Albuquerque, 
nesta época do ano, as luminá-
rias do tipo pisca-pisca se tor-
nam os objetos mais procura-
dos no comércio, e não devem 
ser adquiridos se não tiverem 
o selo do Imeq. O problema 
está no material usado nessas 
luminárias. Os produtos que 
não têm selo, são de péssima 
qualidade, se quebram e aque-
cem com facilidade. Por isso, 
há um risco maior de choques 
elétricos e até incêndios.

O trabalho de fiscalização 
do Imeq, faz parte da ‘Opera-
ção Papai Noel’, cujo objetivo é 
alertar o consumidor e impe-
dir a comercialização de arti-

gos prejudiciais à segurança do 
lar.  Albuquerque alerta que 
além do selo, o consumidor 
deve ficar atento à identifica-
ção do fabricante. É melhor 
gastar um pouco mais e com-
prar produtos em empresas 
idôneas do que se arriscar, ad-
quirindo-os em locais incer-
tos e sem nota fiscal. Quando 
se compra em empresa séria, 
já se diminui muito a chance 
de acidentes. 

Ornamentação de JP
A cidade de João Pessoa 

já está sendo ornamentada e 
iluminada para as comemo-
rações do Natal e para dar as 
boas-vindas ao Ano Novo. O 
trabalho de ornamentação 
começou a ser realizado pela 
Prefeitura Municipal na Ave-
nida Getúlio Vargas, no cen-
tro, no anel interno da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, 
e nas Avenidas Epitácio Pes-
soa, Beira-Rio e Rui Carneiro. 
Dentro do projeto de ilumi-
nação natalina a cidade vai 
ganhar 16 árvores de Natal 
nos bairros, além de outros 
adereços que serão ligados 
no dia 1º de dezembro. A 
Energisa também vai con-
tribuir com a ornamentação 
natalina da cidade instalan-
do mais uma vez, uma das 
maiores Árvores de Natal do 
país no Altiplano Cabo Bran-
co. Ela mede cerca de 100 
metros e ostenta aproxima-
damente 30 mil lâmpadas.  

 Mais uma vez o projeto 
cenográfico de iluminação 
natalina se utiliza de peças 

Imeq inicia fiscalização de produtos natalinos
ATENÇÃO REDOBRADA

José Alves
zavieira2@gmail.com

feitas a partir de material 
reciclável, feitos de garrafas 
Pet, e vão proporcionando 
beleza e economia de ener-
gia para a cidade. “A meta”, 
segundo o diretor da Divisão 
de Iluminação Pública da Se-
cretaria de Infraestrutura, 
José Erivalter Rodrigues, “é 
colocar João Pessoa entre os 
lugares de destaque no país 
na sua decoração natalina”. 
Em toda a decoração natali-
na a prefeitura deve investir 
cerca de R$ 1 milhão.

A ornamentação nata-
lina também proporcionará 

beleza na Praça Rio Branco 
e no Ponto de Cem Réis, no 
centro; e também nas Aveni-
das Rui Carneiro, Beira-Rio, 
Epitácio Pessoa e Getúlio 
Vargas. No Busto de Taman-
daré, em Tambaú, serão ins-
taladas leds em uma árvore 
natalina de 25 metros. 

A previsão é de que a 
iluminação seja ativada no 
dia 1º de dezembro. Segundo 
o diretor da Seinfra, depois 
da finalização do trabalho no 
centro da cidade, as equipes 
de montagem vão para os 
bairros e para a orla da capi-

tal. “Na praia, vamos colocar 
os cometas. Também tere-
mos árvores de Natal, assim 
como nas Avenidas Epitácio 
Pessoa, Beira-Rio e Rui Car-
neiro”, disse Rodrigues.

Na Lagoa, a instalação 
da decoração, é feita com 
a ligação de um fio condu-
tor de energia a um poste e 
às estrelas feitas de garrafa 
PET, colocadas nas palmeiras 
dispostas ao longo da Aveni-
da Getúlio Vargas e da Lagoa. 
Também serão instalados re-
fletores no Parque Solon de 
Lucena.

Com a proximidade 
do Natal, as vitrines no 
comércio já começam a 
ser decoradas com mui-
tos atrativos para o con-
sumidor. Afinal, o Natal 
é, sem dúvida, uma das 
datas mais lucrativas 
para os comerciantes, 
porque as pessoas emba-
ladas pelo clima de festa 
já estão iniciando a busca 
pelos presentes pra toda 
a família e amigos.

A proximidade da 
data festiva deixa tudo 
mais colorido. Por en-
quanto, o espaço nas vitri-
nes e nas prateleiras está 
reservado aos itens de de-
coração, tudo com muita 

luz, brilho, tons doura-
dos, prateados, vermelho 
e verde. A variedade das 
árvores vai desde o tama-
nho até os preços. 

Os adereços como 
bolas e sinos chamam 
ainda mais a atenção e 
têm boa saída para en-
feitar os ambientes da 
casa. Alguns objetos ga-
nham um efeito especial, 
como o pisca-pisca, com 
destaques para os sons e 
a iluminação, mas tudo 
deve ser testado antes da 
compra para evitar trans-
tornos.

Para os comerciantes, 
o Natal é o período mais 
lucrativo, já que além dos 

gastos com os artigos de-
corativos, bem diferente 
de outras datas em que 
se presenteia apenas uma 
pessoa específica, nesta 
época é comum se pre-
sentear toda a família. 

“Natal é a época da 
gente dar presente pra 
um irmão, pra um sobri-
nho, a namorada, pro 
pai, pra mãe e pra quem 
quer que seja. Agen-
te tem que agradar al-
guém, não tem jeito. O 
gasto sempre aumenta, 
mas no fim compensa. A 
data é alegre, animada, 
então vale a pena”, afir-
ma o pediatra Alberto 
Pereira dos Santos.

Lojistas investem em decoração

Os consumidores devem redobrar a atenção na hora de comprar artigos de decoração natalina. Produtos piratas e sem selo podem colocar em risco a segurança

o pagamento 
ao contribuinte 
vai ser feito 
no próximo dia 
16, por meio 
de depósito 
bancário



Serviço de Inteligência descobre 
plano para execução de policiais
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Após vários meses de 
investigações, o Serviço de 
Inteligência integrado das 
forças de segurança públi-
ca  estaduais descobriu que 
havia um plano elaborado 
por membros de uma fac-
ção criminosa, denominda 
Al-Qaeda, para execução  
nos próximos dias de vários 
policias civis e militares. O 
fato foi constatado no mu-
nicípio de Cajazeiras, dis-
tante 472 quilômetros da 
capital.

Conforme informa-
ções do comandante do 6º 
Batalhão, tenente-coronel 
José Ronildo, uma operação 
conjunta entre os órgãos 
de segurança do Estado le-
varam  os policiais daquela 
cidade a  descobrir um pla-
no que seria executado nos 
próximos dias para matar 
policiais de cidades serta-
nejas. No momento, a prio-
ridade da polícia  é investi-
gar os nomes dos policiais 
que supostamente seriam 

executados.
Segundo o tenente-co-

ronel Ronildo,   10 policiais 
militares, cinco agentes 
penitenciários, um chefe 
de disciplina e o diretor do 
Presídio Regional de Caja-
zeiras seriam executados 
por integrantes da facção 
criminosa Al-Qaeda, que 
tem uma forte atuação na 
Região Metropolitana de  
João Pessoa.

A facção criminosa es-
taria ramificada em Caja-
zeiras desde a transferên-
cia de 80 presos vindos de 
João Pessoa para o presídio 
local. Fotos expondo o rosto 
de vários membros da fac-
ção foram expostas por to-
das as delegacias, quartéis 
e batalhões da região para 
facilitar o reconhecimento 
dos matadores.

Após a chegada destes 
presidiários, já foram prati-
cados três crimes dentro do 
presídio, além da apreensão 
de armas de fogo e diversos 
outros tipos de armas. O juiz 
das Execuções Penais,  Dja-
cir Soares, vai se reunir com 
o comandante do 6º BPM e 
o superintendente da 9ª Re-
gional de Polícia Civil para 
traçar um plano especial de 
segurança.

Bandidos envolvidos fazem 
parte da facção criminosa 
conhecida como Al-Qaeda

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O juiz das Execuções 
Penais da cidade de Caja-
zeiras, Djacir Soares, infor-
mou que irá reunir todos 
os órgão de combate à cri-
minalidade na região de Ca-

jazeiras para traçar planos 
e metas de combate ao cri-
me organizado, bem como 
de proteção dos policiais 
supostamente ameaçados 
pela facção.

Segundo informou o 
magistrado, a Justiça da 
Paraíba vem trabalhando 
em parceria com os órgãos 
de segurança como Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros, 

Polícia Militar e Ministério 
Público, Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Federal, no 
sentido de combater e evi-
tar que bandidos atormen-
tem a sociedade paraibana.

O Conselho Regio-
nal de Medicina (CRM-
-PB) interditou etica-
mente a Unidade Básica 
de Saúde da Família 
(UBSF) II, no Sítio Lagoa 
do Padre, do município 
de Riachão do Poço, a 
45 km de João Pessoa 
e na microrregião de 
Sapé. O Departamento 
de Fiscalização do CRM-
-PB encontrou 19 pen-
dências no local que é 
o único posto de saúde 
da zona rural do mu-
nicípio. A unidade de 
saúde está sem água, o 
que impossibilita a re-
alização de curativos, 
tratamento dentário 
ou mesmo higiene pes-
soal dos funcionários. 
Outra pendência grave 
é o não funcionamen-
to da única ambulân-
cia do posto, por estar 
quebrada.

De acordo com o di-
retor de fiscalização do 
CRM, Eurípedes Men-
donça, as 19 pendên-
cias foram observadas 
desde maio deste ano. 
“Fiscalizamos o local no 
dia 10 de maio e havia 
várias não conformida-
des, como infiltrações 
nas paredes e mofo nas 
salas de vacina e farmá-
cia, falta de extintor, o 
lixo não era armazena-
do corretamente, den-
tre outras. Demos um 
prazo de 30 dias para se 
adequarem às normas. 
Voltamos mais de cinco 
meses depois e a situa-
ção estava pior ainda”, 

explicou Eurípedes.
Segundo ele, com 

essas condições, a uni-
dade de saúde não tem 
segurança para atender 
os pacientes, nem ofe-
rece a estrutura mínima 
de trabalho para os mé-
dicos. “Com a interdição 
ética, os médicos ficam 
proibidos de atender a 
população dessa forma. 
É um risco”, disse. Como 
a cidade possui apenas 
duas unidades básicas 
de saúde (uma rural e 
uma urbana), a popula-
ção rural deverá procu-
rar o posto de saúde da 
zona urbana.

Desde o início do 
ano até agora, o CRM-
-PB decretou 14 interdi-
ções em unidades bási-
cas de saúde e hospitais 
da Paraíba. Desse total, 
apenas a UBSF de Cal-
das Brandão e o Hos-
pital Arlinda Marques 
foram desinterditados. 
As unidades que conti-
nuam interditadas são: 
UBSF Santa Fé (Solâ-
nea), UBSF Bela Vista 
(Lagoa Seca), UBSF Al-
deia Estiva Velha (Mar-
cação), UBSF I Usina 
Santa Helena (Sapé), 
UBSF Roseira (Itapo-
roroca), UBSF Boa es-
perança (Gurinhém), 
UBSF 6 João de Aristeu 
(Remígio), UBS Sindul-
fo Pequeno (Mulungu), 
UBSF Gravatá (Mulun-
gu), UBSF X – São Fran-
cisco (Sapé) e Unidade 
Mista de Saúde de Pu-
xinanã (Puxinanã).

Unidade de saúde é 
interditada pelo CRM 

RIACHÃO DO POÇO

O presidente da Fundação 
de Ação Comunitária da Paraí-
ba (FAC), Ramalho Leite, este-
ve na manhã  de ontem reuni-
do com produtores de leite do 
Sertão na sede da Fetag, em 
Patos. De acordo com Ramalho 
a reunião teve como objetivo 
tentar restabelecer a parceria 
com os produtores de leite da 
região para o fornecimento do 
produto ao programa do leite 
desenvolvido pelo Governo do 
Estado, que havia sido suspen-
so pelo Ministério do Desen-
volvimento Social, por proble-
mas detectados na composição 
do produto nos laticínios.

Ramalho disse que de-
vido a suspensão houve um 
desmantelamento da cadeia 
produtiva fazendo com que 
esses produtores, mesmo com 
o pouco leite que estão pro-
duzindo, passassem a vender 
para as queijeiras e outras fon-
tes, causando um desabasteci-
mento do programa.  “Quando 
foi suspenso, nós estávamos 
entregando 80 mil livros e ago-
ra estamos só com 8 mil, 10% 
apenas. Esse esforço nosso é 
para tentar convencer os pro-
dutores a retomar a parceria 
com o programa”, afirmou o 
presidente da FAC.

Quanto à questão da de-
fasagem dos preços denuncia-
dos pelos produtores, Rama-
lho afirmou que o preço é o do 
mercado fixado em 0,82 centa-
vos pelo Ministério, mas, que o 
Governo do Estado está pagan-
do por fora mais 015 centavos, 
ficando em 0,97 centavos o va-
lor pago ao produtor pelo litro. 
Além de 0,52 centavos pagos 
aos laticínios.

FAC reúne produtores e discute
parceria para Programa do Leite 

EM PATOS Políticas para 
as pessoas com 
deficiência 
são discutidas

Cerca de 40 municípios 
do Sertão paraibano partici-
pam, até hoje  do Seminário 
sobre Direitos da Pessoa com 
Deficiência. O evento, promo-
vido pelo Governo do Esta-
do por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) e Fundação 
Centro Integrado de Apoio do 
Portador de Deficiência (Fu-
nad) em parceria com a Se-
cretaria Nacional dos Direitos 
Humanos, acontece no auditó-
rio da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), no 
campus de Sousa.

O Seminário é destinado 
aos gestores da Assistência 
Social, Saúde e Educação. Tam-
bém foram convidados profis-
sionais da Rede de Atenção à 
Pessoa com Deficiência e socie-
dade civil organizada. O objeti-
vo do evento é capacitar cerca 
de 200 convidados com foco na 
itersetorialidade.

Ontem à noite, a palestra 
de abertura teve como tema “A 
Convenção Internacional dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência e o Plano Viver sem Limi-
te”, ministrado pela presidente 
da Funad, Simone Jordão.

Hoje pela manhã, uma 
mesa redonda debate sobre 
Política da Educação Especial 
Inclusiva e o Plano Viver sem 
Limite. À tarde, outra mesa re-
donda debaterá sobre a Política 
de Saúde da Pessoa com Defici-
ência e novamente sobre o Pla-
no Viver sem Limite.

No último dia do evento, 
serão discutidos os direitos e 
garantias para a pessoa com 
deficiência e, no período da 
tarde, encerrando o even-
to uma mesa redonda sobre 
política de assistência e pro-
teção social para as pessoas 
com deficiência

Agentes penitenciários, diretor do Presídio Regional de Cajazeiras e policiais seriam eliminados pelo plano elaborado pela Al-Qaeda

Fotos: Divulgação

Walter Limeira, presi-
dente da Associação dos Pro-
dutores de Leite da cidade de 
Patos, disse não acreditar na 
retomada da parceria entre 
os produtores com o progra-
ma em virtude da defasagem 
do preço pago pelo governo 
a eles. O custo do leite para o 
produtor hoje é de R$ 1,30, os 
poucos produtores que ainda 
estão produzindo, como eu, es-
tão vendendo no comércio a R$ 
1,50 e recebendo semanalmen-
te, você acha que nós vamos 
deixar ao comércio, recebendo 
semanalmente, pra vender ao 
governo, ainda por cima a 0,97 
centavos”, questionou Walter.

Outra dificuldade aponta-
da por ele diz respeito à quan-
tidade da ração estipulada para 
cada produtor que não vem su-
prindo a necessidade do reba-
nho dos criadores, bem como, o 
preço da silagem que vem sen-
do vendida de forma subsidiada 
pelo Governo do Estado, que se-
gundo ele está mais cara  do que 
os preços que vêm sendo prati-
cados por empresas do Ceará. 

“O rebanho da gente foi 
reduzido a 20%, e se não cho-
ver logo não vai ficar quase 
nada até o final do ano, porque 
o gado continua morrendo de 

fome e a gente vem fazendo o 
que pode, quem pode sustenta 
do bolso, mas quem não pode já 
perdeu todo o rebanho, como é 
o caso dos pequenos e médios 
produtores”, revelou Walter.

Os produtores suspende-
ram a entrega do leite ao pro-
grama gerido pela FAC desde 
o mês de junho, por causa, se-
gundo Walter, do atraso do pa-
gamento referente aos meses 
de maio e junho, os quais foram 
pagos recentemente. Ramalho 
Leite atribuiu o problema à bu-
rocracia que acontece a partir 
das associações até os laticí-
nios, causando atraso na che-
gada desses processos à FAC.

Quanto a questão da de-
fasagem dos preços denuncia-
do pelos produtores, Ramalho 
afirmou que o preço é o do 
mercado fixado em 0,82 cen-
tavos pelo ministério, mas que 
o governo tá pagando por fora 
mais 0,15 centavos , ficando em 
0,97 centavos para o produtor 
o litro, além de 0,52 centavos 
pagos aos laticínios.

Flávio Gomes de Sousa, 
presidente da Associação dos 
Produtores de Leite de São José 
de Espinharas disse não acre-
ditar no retorno de programas 
sem a chegada das chuvas.

O presidente da FAC, Ramalho Leite, se reuniu com produtores

Jefferson Saldanha
Sucursal de Patos
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Polícia aponta quatro suspeitos
SEQUESTRO DA IRMÃ DE HULK

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Um fato curioso é que em meio à onda de queixas 
e reclamações envolvendo servidores, prestadores de 
serviço, aposentados e pensionistas, além dos serviços 
essenciais, o prefeito Veneziano Vital do Rêgo não 
se pronuncia. Aliás, desde o fim da eleição o prefeito 
“sumiu”.

l CONfAbULAçõES
Um grupo de vereadores tem se reunido 

frequentemente em Campina Grande com a intenção, 
segundo algumas fontes, de formar um bloco apresentado 
como independente dentro da Casa de Félix Araújo na 
próxima legislatura. Haveria pelo menos cerca de sete 
parlamentares.

l QUEM SÃO?
Os vereadores que planejam formar o bloco 

independente, que, ao que parece, se posicionaria como 
não sendo nem oposição nem situação, seguindo decisões 
conjuntas, é formado basicamente por vereadores 
eleitos que não figuravam no arco de alianças do prefeito 
eleito.

Recado 
O prefeito eleito Romero Rodrigues (PSDB) deve 

anunciar nesta sexta-feira os nomes que vão compor a 
sua equipe de transição. O tucano não adiantou quem 
deve estar na lista, mas tratou de deixar um recado claro: 
estar na equipe de transição não é garantia de ocupar 
secretarias.

Nova consulta
Hoje sai o sexto lote de restituições do Imposto de 

Renda Pessoa Física 2012 e o lote residual dos exercícios 
2011, 2010, 2009 e 2008. Todas as restituições de 
declarações de IRPF/2012 sem pendências com a Receita 
serão liberadas no lote que será creditado no dia 16 de 
novembro.

Alteração
As taxas do consórcio imobiliário pela CEF foram 

reduzidas de 18% para 16% e o limite da carta de crédito 
saltou de 300 mil para 700 mil. O prazo para pagamento 
também foi ampliado de 120 para 200 meses. O consór-
cio imobiliário é uma opção planejada e econômica para a 
aquisição de bens a prazo, já que não há incidência de juros 
sobre as parcelas. 

Alerta
Os garis de Campina Grande decidiram realizar uma 

assembleia geral na última segunda-feira, em frente à 
sede do DTO, quando irão decidir se haverá paralisação de 
advertência da categoria caso os vencimentos não sejam 
pagos. Essa decisão foi tomada durante uma manifestação 
realizada, ontem, em frente ao Departamento de Trânsito e 
Obras do município.

boletim
 A Paraíba tem 8.799 casos de dengue confirmados no 

acumulado de janeiro a 1º de novembro. Conforme boletim 
epidemiológico da Secretaria da Saúde foram notificados 
11.157 casos de dengue, dos quais 2.358 descartados. Do 
total, 5.978 são casos de dengue clássica e 154 casos graves, 
sendo 115 com complicações e 39 casos de febre hemorrági-
ca da dengue. Os demais continuam sendo investigados.

Sujeira
A reclamação de atraso no serviço de coleta do lixo 

é recorrente na cidade. Em alguns bairros, de acordo com 
moradores, o atraso chega há três dias. Ontem, o bairro de 
Bodocongó estava tomado pelo lixo nas calçadas. O caminhão 
deveria ter passado no dia anterior.

Silêncio
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, pelo 

menos até agora, não se pronunciou sobre o problema no atraso 
da coleta do lixo. O que se pode perceber é que o serviço, que 
deveria ser realizado três vezes por semana, muitas vezes é 
executado apenas duas vezes.

Sumiço

Os delegados da Polícia 
Civil Marco Paulo Vilela (re-
gional), Henri Fábio e Glau-
ber Fontes (Roubos e Fur-
tos), além de André Rabello 
(diretor-geral adjunto da 
PC), concederam entrevista 
coletiva, ontem, e apresenta-
ram à imprensa os acusados 
de participar do sequestro 
de Angélica Vieira.

A estudante de Nutrição, 
de 22 anos, irmã do atacan-
te Givanildo Hulk, do Zenit-
-RUS e da Seleção Brasileira, 
foi raptada por volta das 14h 
da última segunda-feira, no 
bairro do Catolé, em Cam-
pina Grande, e reapareceu 
pouco mais de 20 horas de-
pois na residência da família, 
no Alto Branco.

Élio Pereira da Silva, 51 
anos, empresário e gerente 
do restaurante o qual a víti-
ma trabalhava; Rodolfo “Sin-
frônio” Barbosa, 21, estudan-
te e ex-candidato a vereador 
em Campina Grande; José 
Elinton de Melo Santos, 24, 
vigia, Victor Hugo Henrique 
da Silva, 20, estudante. Esses 
foram os quatro suspeitos de 
planejar e executar o seques-
tro de Angélica Vieira.

Os dois primeiros, Élio e 
Rodolfo Sinfrônio, de acordo 
com a polícia, estão sendo 
acusados de serem os men-
tores do crime, enquanto a 
outra dupla tem participação 
na ação.

Élio Pereira, que estava 
com a vítima no momento do 
sequestro, foi a peça chave 
na investigação da Polícia Ci-
vil. De acordo com o delega-
do André Rabello, o empre-
sário foi tratado como vítima 
em um primeiro instante, 
vez que foi a única testemu-
nha do desaparecimento de 
Angélica. No entanto, pela 
estranheza do fato, os pas-
sos do personagem que era 

Phillipy Costa
Especial para A União
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Acusados vão ser
autuados por extorsão 
mediante sequestro

A Igreja Nossa Senho-
ra de Fátima, localizada no 
bairro da Palmeira, se prepa-
ra para a realização da Sema-
na Missionária e de Estudo 
sobre o Concílio Vaticano II. 
Os celebrantes e toda a Igreja 
estão em seus últimos prepa-
rativos para acolher os cris-
tãos católicos em mais um 
ato de fé.

Inserindo-se ao contex-
to histórico, no período de 
1962 a 1965, por volta de 
cinquenta anos atrás, aconte-
ceu uma verdadeira ‘revira-
volta’ na Igreja Católica. Ten-
do em vista o aspecto de que 
o mundo já se encontrava em 
profundas mudanças, a Igre-
ja sentiu a necessidade em 
mudar suas características 
de evangelização procuran-

do dar respostas ao homem 
moderno. O Papa João XXIII 
convocou um Concílio, isto 
é, uma grande reunião com 
todos os bispos do mundo 
que girou em torno de três 
mil participantes. Na mesma 
época, em Campina Grande, 
foi iniciada a construção da 
Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima. Tanto a Igreja como 
o Concílio, são comemorados 
em mesma data.

Celebrando os 50 anos 
de construção da casa paro-
quial, a equipe litúrgica in-
cluindo o padre e todos os 
outros membros, decidiram 
realizar um seminário com 
estudos direcionados ao Va-
ticano II, tocando os pontos 
principais. O padre Assis, 
dirigente espiritual da Paró-
quia, comentou sobre o even-
to. “Será uma maneira de re-
visitarmos historicamente 

o Concílio e percebendo em 
que a igreja mudou nesses 
últimos 50 anos. Também 
acrescento que, a Igreja pre-
cisa compreender qual a sua 
missão em meio aos espaços 
da sociedade organizada”, ex-
plicou o padre.

Paralelamente, foi desen-
volvido um projeto missioná-
rio de visitação às famílias 
em suas casas. Durante esta 
semana, os lugares visitados 
serão os hospitais, escolas, 
espaços da sociedade civil.  
Assim, a primeira semana (4 
a 10 de novembro) será des-
tinada ao contato físico direto 
com a população, a realidade. 
Já, a segunda semana (11 à 18 
de novembro) será realizada 
a parte celebrativa, em todas 
as noites com momentos de 
ação de graças pela constru-
ção e por aqueles que contri-
buíram e permanecem con-

tribuindo com o processo de 
evangelizar.

Roupas novas e semino-
vas estão sendo recolhidas 
para um trabalho de ajuda a 
famílias carentes para o final 
do ano. Também estará sendo 
realizado um projeto de ação 
social, “Promoção Humana 
Santo Antônio”, onde se de-
senvolve várias atividades 
como cursos, escolas para 
crianças, assistência a gestan-
tes (jovens grávidas que são 
acompanhadas durante todo 
o período da gestação). 

Os que desejarem con-
tribuir podem levar suas 
doações à secretaria da Paró-
quia Nossa Senhora de Fáti-
ma, no bairro da Palmeira, ao 
lado da Cptran (Companhia 
de Policiamento de Trânsito) 
ou à Rua 15 de Novembro, 
onde estão sendo desenvol-
vidas as ações sociais. 

Igreja Católica já se prepara para os 
estudos sobre o Concílio Vaticano II

SEMANA MISSIONÁRIA

Kalyene Antero
Especial para A União

patrão da vítima passaram a 
ser seguidos pela polícia.

“A atitude suspeita do 
patrão foi conclusiva para 
a polícia. O que chamou a 
atenção foi a demora de três 
horas para ele dar queixa do 
arrasto. Consideramos, por 
tanto, o primeiro indício de 
que algo havia de suspeito 
com o chefe da vítima”, co-
mentou.

Chegando ao primeiro 
suspeito, as investigações 
conseguiram apontar o nome 
do ex-candidato a vereador 
Rodolfo Sinfrônio como cúm-
plice e mentor. Antes, os po-
liciais conseguiram flagrar 
Élio entrando no cativeiro. 
“Aguardamos um prazo, por 
que estávamos prezando 
pela integridade física de An-
gélica. Quando flagramos ele 
chegando na casa, efetuamos 
a prisão”, disse Rabello, que 
seguiu explicando.

“Após algumas evidên-
cias, inclusive com a não par-
ticipação do cabeça (Élio) di-
retamente na ação, os outros 
participantes começaram a 
divergir. Então apertamos o 
cerco. Ele (Élio) disse que o 
grupo estava passando por 
dificuldades financeiras e viu 
no sequestro uma mina de 
ouro”, detalhou.

Fuga da vítima
Pelo relato dos delegados, 

Angélica não recebeu maus-
-tratos no cativeiro, ao tempo 
que “teve cabeça” e soube li-
dar com a situação. Os acusa-
dos levaram a vítima para uma 
casa próxima ao local do rap-

to, ainda no Catolé. Lá, ao re-
ceber alimentação através de 
“quentinhas”, a irmã de Hulk 
percebeu que as marmitas 
poderiam ter origem no res-
taurante que ela trabalhava. 
Depois disso, Angélica se deu 
conta de que havia a partici-
pação do patrão no caso, além 
de notar um ar de divergência 
entre os acusados.

Foi então que a fuga 
começou a ser arquitetada. 
A estudante conseguiu con-
vencer um dos sequestra-
dores a libertá-la. Segundo 
a polícia, o facilitador foi 
Victor Hugo, que teria um 
caso amoroso com o cabeça 
da ação (Élio). Nesse ponto, 
a questão da divergência 
girou em torno dos valores. 
O delegado André Rabello 
relatou que o bando pediria 
R$ 300 mil de resgate e des-
se montante, R$ 6 mil seria 
para Victor Hugo.

Descontente, o estudante 
acabou aceitando uma supos-
ta proposta da vítima e fugiu 
do cativeiro junto com ela. 

Fora da casa, ambos 
conseguiram pedir ajuda a 
uma pessoa que estava em 
um carro que passava nas 
proximidades. O motorista 
do veículo era o padre Saulo, 
pároco de Picuí, mas que re-
side em Campina Grande. Ele 
esteve presente na coletiva 
de ontem. 

“Fiquei com medo, po-
rém resolvi ajudá-la. Ela 
utilizou o meu celular, ligou 
para a mãe e foi me indican-
do o caminho de casa. Eu 
vi certa movimentação na 

frente da casa e eu disse pra 
ela que iria deixá-la na es-
quina. O outro rapaz seguiu 
comigo. O rapaz ainda disse 
pra jovem que depois passa-
ria na casa. Próximo à Ave-
nida Manoel Tavares o rapaz 
pediu pra descer”, resumiu o 
padre.

André Rabello destacou 
que “em nenhum momento 
a polícia trabalhou com a 
hipótese de que a vítima te-
ria planejado o sequestro. A 
gente também não se preo-
cupou com a imagem de um 
jogador. Nossa preocupação 
era com a vítima, a Angéli-
ca. A estrutura policial e a 
repercussão do caso ajudou 
a concluir o caso com êxito. 
O tratamento é igual pra to-
dos”.

Os suspeitos, acusados 
pela polícia, serão autuados 
por extorsão mediante se-
questro qualificado, crime 
que corresponde ao artigo 
159 do Código Penal. Caso 
haja condenação, a previsão 
de pena é de 12 a 20 anos de 
reclusão.

Élio Pereira, José Elinton 
e Victor Hugo já estão presos 
no Presídio do Serrotão. O 
ex-candidato a vereador Ro-
dolfo Sinfrônio, até o fecha-
mento da reportagem, estava 
foragido, mas há mandado 
de prisão.

Nota do PSD
Através de nota remetida 

á imprensa, o diretório muni-
cipal do Partido Social Demo-
crático (PSD), legenda à qual 
o acusado Rodolfo Sinfrônio 
fazia parte, comunicou que re-
cebeu “com surpresa a infor-
mação da apresentação pela 
Polícia Civil do envolvimento 
de um de seus membros como 
mandante do sequestro”. 

“A executiva municipal 
no uso das suas atribuições, já 
iniciou o processo de desliga-
mento partidário do mesmo 
que, conforme a polícia, esta 
envolvido neste ato, por ir de 
encontro ao que diz o código 
de ética do partido”, concluiu 
a nota.

Empresário Élio Pereira e o ex-candidato Rodolfo seriam mentores



Crédito e margem de segurança
EFEITOS DO EQUILÍBRIO FISCAL

A UNIÃO

Oposição consegue 
adiar votação de veto 
do governador da AL 
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Pela primeira vez, nos 
últimos 30 anos, a Paraíba 
tem margem segura de en-
dividamento. Isso porque a 
previsão de contratrações de 
crédito, em 2012, não supera 
os R$ 2,3 bilhões, quando o 
permitido pelo Programa de 
Ajuste Fiscal (PAF) chega a 
R$ 12 bilhões, segundo acor-
do firmado com o Tesouro 
Nacional. 

“Nós comprometemos 
apenas 46% dos 200% per-
mitidos da receita corrente 
líquida”, analisa José de Sou-
sa Dantas, gerente executivo 
de crédito e situação fiscal da 
Controladoria Geral do Esta-
do. Do total de R$ 2,3 bilhões 
em créditos a contratar, o Go-
verno do Estado efetivou até 
agora R$ 536 milhões.

Os investimentos, de 
acordo com Sousa Dantas, 
foram empregados em diver-
sos programas de habitação, 
saneamento básico, infraes-
trutura, mobilidade urbana 
e atenção básica à saúde a 
partir de 2012. “A ampliação 
do limite de crédito da Paraí-
ba anunciada pelo Ministério 
da Fazenda é um sinal de que 
o Estado fez o dever de casa, 
mantendo o equilíbrio fiscal 
e econômico”, disse Dantas, 
ao explicar que os investi-
mentos representam benefí-
cio direto para população e 
geram renda para a Paraíba.

“Um Estado que ofere-
ce moradia, saúde, equilibra 
os investimentos em todas 
as regiões do Litoral ao Ser-
tão, atrai interesse nacional 
e internacional de empresas 
e outros possíveis investido-
res”, completa Dantas.

Foto: Evandro Pereira

Previsão de contratação 
é de R$ 2,3 bi, quando o 
permitido chega a R$ 12 bi

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2012

O Programa Água Doce 
(PAD) é uma ação do Go-
verno Federal coordenada 
pelo Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Se-
cretaria de Recursos Hídri-
cos e Ambiente Urbano, em 
parceria com instituições 
federais, estaduais, munici-
pais e sociedade civil. Visa 
o estabelecimento de uma 
política pública permanen-
te de acesso à água de boa 
qualidade para o consumo 
humano, promovendo e dis-
ciplinando a implantação, a 
recuperação e a gestão de 
sistemas de dessalinização 
ambiental e socialmente 
sustentáveis para atender, 
prioritariamente, as popu-
lações de baixa renda em 
comunidades difusas do Se-
miárido.

O PAD está estrutura-
do em quatro componentes: 
gestão, pesquisa, sistemas 
de dessalinização e sistemas 
de produção. O componente 
da gestão é responsável pela 
formação de recursos hu-
manos, elaboração de diag-
nósticos técnicos e ambien-

tais, pela mobilização social, 
sustentabilidade ambiental, 
manutenção e operacionali-
zação dos sistemas, além de 
dar o apoio ao gerenciamen-
to e manutenção dos siste-
mas. O componente pesquisa 
é direcionado à otimização 
dos sistemas de produção 
com o aprofundamento dos 
conhecimentos em plantas 
halófitas, nutrição animal e 
piscicultura.

Com o compromisso de 
garantir o uso sustentável 
dos recursos hídricos, pro-
movendo a convivência com 
o Semiárido a partir da sus-
tentabilidade ambiental e so-
cial, o PAD beneficia mais de 
40 mil pessoas em 58 locali-
dades do Nordeste, amplian-
do suas ações para garantir o 
acesso à água de qualidade 
nas comunidades difusas do 
Semiárido. 

Metas
 A programação de hoje 

da oficina tem início às 9h 
e se estende até as 18h. A 
programação começa com 
uma discussão sobre a por-

taria do Ministério da Saúde 
que dispõe sobre os proce-
dimentos de controle e de 
vigilância da qualidade de 
água para consumo humano 
e seu padrão de potabilida-
de. O palestrante será Tiago 
de Brito Magalhães, repre-
sentante do Ministério da 
Saúde.

Na sequência, haverá 
mais uma palestra sobre 
os convênios do Gover-
no Federal e os Estaduais. 
Na pauta, estão licitações, 
contratos, documentos de 
liquidação, pagamento, in-
gresso de recursos e rela-
tórios. Por fim, haverá gru-
pos de trabalho por Estado 
sobre a execução detalhada 
do programa, dificuldades 
e propostas de aperfeiçoa-
mento.

Amanhã, o espaço é para 
debates e esclarecimentos. 
Todos os estados terão cer-
ca de 20 minutos para con-
tinuar suas apresentações 
sobre o programa e o modo 
que pretendem executá-las. 
O encerramento está previs-
to para as 18h.

A recuperação do equi-
líbrio fiscal e financeiro 
do Governo do Estado e a 
diminuição do endivida-
mento foram destacadas 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional na visita técnica 
feita este ano à Paraíba. 
Durante dois dias, a equipe 
avaliou os dados e deba-
teu com órgãos de gover-
no envolvidos na execução 
do PAF e constatou que “a 
Paraíba está numa situação 
tranquila, com endivida-
mento muito baixo, um dos 
menores do Brasil. É um 
exemplo de correção e res-
ponsabilidade fiscal”, disse 
o coordenador-geral das 
Relações e Análise Finan-
ceira dos Estados e chefe 
da missão da STN, Bento 
André de Oliveira.

Mesmo com endivida-
mento muito abaixo do per-
mitido, a Paraíba aumen-
tou em 52% a capacidade 
de contratação de crédito 
nos últimos dois anos. O 
limite era de R$ 1,5 bilhão 
em 2010 e ultrapassou os 
R$ 2,3 bilhões em 2012. A 
marca é resultado da gestão 
financeira que adequou o 
Estado às exigências da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e restituiu o equilí-
brio fiscal paraibano a par-
tir de 2011.

Representantes de todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, e do Governo Federal participam do evento, que discute o acesso à água de qualidade

Situação de 
tranquilidade

Luiz Carlos Lima
luiz_rlima@hotmail.com

COMBATE À ESTIAGEM

Encontro discute políticas de acesso à água 

As políticas públicas 
para conter os efeitos desas-
trosos que a estiagem pro-
longada provoca em todo o 
Nordeste estão sendo discu-
tidas desde ontem, quando 
foi aberta a 5ª Oficina do Pro-
grama Água Doce. O evento 
terá duração de três dias – 
com encerramento previsto 
para amanhã - e acontece 
no Atlântico Praia Hotel, em 
Tambaú. Estão presentes no 
evento representantes de to-
dos os estados do Nordeste, 
além de Minas Gerais e do 
Governo Federal. 

O objetivo do evento 
é fazer o acompanhamen-
to dos convênios firmados 
pelo Governo Federal com 
os estados para combater os 
efeitos da estiagem nas co-
munidades rurais. O progra-
ma Água Doce, na Paraíba, já 
instalou sistemas de dessa-
linização em 21 comunida-
des. Os investimentos rece-
bidos pelo Governo Federal 
passam dos R$ 4,5 milhões 
e, até 2014, mais 93 locali-
dades devem receber o sis-
tema, que transforma água 
salina em doce, apta para o 
consumo humano. 

Coordenado pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente, 

o Programa Água Doce é 
realizado pelo Governo do 
Estado por meio da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa) e 
visa estabelecer uma polí-
tica pública permanente de 
acesso à água de boa qua-
lidade para consumo hu-
mano e criação de animais, 
a exemplo da piscicultura 
(criação de peixes).

“Nosso desafio é apro-
veitar a água subterrânea do 
Semiárido e transformá-la 
em água doce através de um 
desenvolvimento sustentá-
vel. Estimamos que 70% dos 
poços do Semiárido são de 
águas salinas, por isso, a im-

portância do programa Água 
Doce”, explica Renato Ferrei-
ra, coordenador nacional do 
programa.

Para Pedro Wilson, se-
cretário de Recursos Hídri-
cos e Meio ambiente do Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
o momento é de planejar 
ações e buscar executá-las 
da melhor forma. “Estamos 
em um momento favorável 
em que temos recursos dis-
poníveis. O que nos traz a 
esse evento é cobrar ações 
e programas de todos os 
estados para que possamos 
por em prática e amenizar 
os efeitos da seca. A região 
Nordeste vai ter que convi-

ver com a seca e o que pode-
mos fazer é treinar pessoas 
para desenvolver planos e 
metas. Se há bons projetos, 
há recursos disponíveis”, ar-
gumentou o secretário.

O secretário de Recur-
sos Hídricos, Meio Ambien-
te, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, João Azevedo, ex-
plica que a meta é atender as 
populações de baixa renda 
residentes em localidades 
rurais. “As pequenas comu-
nidades ganham um sistema 
de produção sustentável, 
que permitirá a criação de 
tilápias, ovinos e caprinos, 
além da água de qualidade”, 
destacou.

Programa beneficia 40 mil pessoas

“O erro dos de-
putados da oposição 
é que eles estão que-
rendo passar para a 
população a impressão 
de que o Governo está 
alheio à gravidade do 
problema da seca”.

A afirmação foi fei-
ta ontem pelo líder do 
Governo, deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB), ao 
justificar que prova disso 
é que ele mesmo já está 
preparando a realização 
de uma audiência pú-
blica para tratar exclusi-
vamente dessa questão 
da estiagem, que já vem 
sendo considerada a 
maior dos últimos trinta 
anos na Paraíba.

Hervázio explicou 
que a audiência pública 
contará com a partici-
pação de todos os secre-
tários afins e também 
com parlamentares e 
autoridades de oposição 

que queiram fazer uma 
discussão aprofundada 
e, ao final, encaminhar 
alternativas de solução.

“Em face da própria 
gravidade da seca, estou 
agilizando o agenda-
mento dessa audiência 
e espero contar com os 
mais diversos segmentos 
dedicados aos proble-
mas da seca”, afirmou 
Hervázio.

Como líder, Her-
vázio comentou que 
vai começar os convi-
tes pela base aliada e 
pela base oposicionista 
na Assembleia. “Nosso 
propósito  é ouvir os 
mais diferentes pen-
samentos para que no 
encaminhamento das 
soluções a população 
mais vitimada pela es-
tiagem esteja mesmo 
atendida em toda a sua 
plenitude”, disse, ao 
salientar que a oposi-
ção precisa entender 
que o Governo não 
pode fazer chover”.

Audiência pública na AL
Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Manobra da oposição adia votação
NA ASSEMBLEIA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2012

GERAL
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Oposição alega falta 
de quórum para evitar 
derrota em plenário

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Certo de que as oposi-
ções não iriam contar com 
19 votos para derrubar o 
veto do governador Ricardo 
Coutinho (PSB) ao projeto 
que dispõe sobre as diretri-
zes para elaboração da Lei 
Orçamentária 2013, o de-
putado Janduhy Carneiro 
(PEN) pediu verificação de 
quórum e novamente preju-
dicou a apreciação dessa ma-
téria, cuja tramitação já se 
arrasta desde julho passado. 
Também ficou prejudicada a 
votação das demais 46 maté-
rias que faziam parte da or-
dem do dia de ontem.

A matéria seria a segunda 
da pauta de votação de ontem 
e o pressentimento das opo-
sições veio da votação da pri-
meira matéria, que foi outro 
veto do governador Ricardo 
Coutinho, desta vez, ao proje-
to do deputado Frei Anastácio 
(PT), propondo a criação da 
Delegacia  Especializada  em 
Crimes Contra a Pessoa Hu-
mana e Patrimônios Rurais.

As oposições empinaram 
a bandeira da legitimidade do 
benefício, mas esbarraram 
nos argumentos de inconsti-

tucionalidade apresentados 
pelo líder da base aliada, Her-
vázio Bezerra (PSDB), funda-
mentado sobretudo no pre-
ceito de que parlamentar não 
pode criar despesas.

Hervázio ainda sugeriu 
que Frei Anastácio transfor-
masse a matéria em reque-
rimento para, na próxima se-
mana, pedir que o secretário 
de Segurança transformasse 

em projeto do Poder Execu-
tivo, no que foi contestado 
pelo autor e pelos demais 
parlamentares de oposição.

Colocado em votação, 
deu no que o líder do Gover-
no havia alertado, já que seis 
deputados votaram pela ma-
nutenção do veto, outros seis 
votaram em branco e somente 
13 (o Regimento exige 19) op-
taram pela derrubada do veto.

Já que a pauta contava 
com mais nove vetos e já que, 
com 13 votos, as oposições 
não iriam conseguir derru-
bar nenhum, Janduhy pediu 
verificação de quórum e ao 
constatar que só havia 17 de-
putados em plenário, o pre-
sidente dos trabalhos, Edmil-
son Soares (PEN), anunciou 
que a ordem do dia estaria 
prejudicada.

O breque nos trabalhos 
de votação da manhã de on-
tem aconteceu justamente 
antes da votação do segundo 
veto porque ele é o que barra 
a aprovação de um projeto 
que, entre todos que trami-
tam hoje na Assembleia, é o 
de maior importância para 
a Mesa da Casa e para todos 
deputados.

Trata-se do projeto que, 
a pedido das oposições, foi 
elaborado pelo relator Vitu-
riano de Abreu (PSC) estabe-
lecendo emendas de R$ 3 mi-
lhões para cada parlamentar 
no orçamento anual.

O problema é que o go-
vernador vetou o projeto e ter-
minou encalhando a matéria, 
já que, no entender dos depu-
tados, o orçamento não pode-
ria ser encaminhado sem as 
emendas que eles reivindicam.

Já que o governador não 
desiste do veto e já que as 

oposições não vêm conse-
guindo 19 votos regimentais 
para derrubá-lo, a coisa está 
encalhada desde o meio do 
ano porque o plenário só po-
derá partir para as audiên-
cias, os debates e a apreciação 
do Orçamento se, antes, resol-
ver essa pendenga do veto do 
governador às emendas.

O relator Vituriano de 
Abreu lamenta o impasse e 
sugere que o plenário poderia 
partir para uma solução alter-
nativa. Tal alternativa, segun-
do ele, seria a apreciação e 
aprovação de uma Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) de sua autoria. A PEC 
altera o dispositivo constitu-
cional 34 que tem dado base 
de sustentação ao veto que o 
governador aplicou às emen-
das parlamentares.

A sugestão de Vituriano 
poderia ser mesmo uma luz 
no fim do túnel, mas isso só 

se, além de vetos, a Assem-
bleia também viesse conse-
guindo votar alguma PEC. 
É que as PECs obrigam a 
apreciação de uma comissão 
especial e, das onze que já 
foram apresentadas desde o 
começo da atual legislatura, 
nenhuma chegou a ser apre-
ciada e votada porque as co-
missões formadas não con-
seguem fazer nem mesmo a 
primeira reunião.

Matérias encalhadas
Apesar das constantes 

ameaças de cortes de ponto 
feitas pelo presidente Ricar-
do Marcelo (PEN), ontem foi a 
terceira vez, nesses últimos 30 
dias, que a Assembleia Legisla-
tiva se reuniu no principal dia 
de votação e não conseguiu 
votar absolutamente nada.

Mas a repetição disso, 
para alguns parlamentares, 
está relacionada ao fato de 

os alarmes de corte de ponto 
serem falsos e do interesse 
de oposição ou situação su-
plantar sempre o interesse 
do Poder Legislativo.

E como a novela de não 
conseguir realizar votação 
teve mais um capítulo ontem, 
mais 46 matérias tiveram 
apreciação e votação adia-
das e, desse total, oito são 
vetos; quatro são Projetos de 
Lei Complementar; seis são 
Projetos de Lei; e o restante 
requerimentos.

Já que nas quintas-feiras 
o plenário nunca vota nada, 
hoje não haverá e a próxima 
ordem do dia deve ser pro-
gramada para terça ou quar-
ta-feira que vem, mas já que 
o próximo final de semana 
é de novo feriadão, é quase 
certo que os parlamentares 
retomem as justificavas de 
visita às bases para queimar 
mais uma semana.   

Em nome do Sertão, Cássio 
chama o feito à ordem

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) chamou o 
feito à ordem e cobrou do Governo Federal providência 
com relação aos paraibanos vítimas da maior seca dos 
últimos 40 anos. Quarenta anos é modo de dizer, porque 
segundo Manelito Vilar, estudioso das coisas do Sertão, 
uma seca parecida com esta só aconteceu em 1908.

O senador Cássio Cunha Lima é um homem ligado 
a essas coisas do interior, sempre preocupado com os 
sertanejos, o povo do interior da Paraíba. E não ficou de 
braços cruzados. Reuniu a bancada federal da Paraíba e 
cobrou uma providência do Governo. 

Em sua luta, acabou ouvindo uma asneira da 
ministra do Planejamento, Mirian Belchior. Segundo o 
senador, a ministra, ao ser abordada, disse que estava 
tudo em ordem no interior da Paraíba, porque não 
estava havendo saque, ainda. 

À ministra, o senador de Campina Grande lembrou 
que os saques não acontecem por conta do Bolsa Família 
do Governo Federal. “Os nordestinos não podem se 
contentar com uma migalha para comprar feijão e 
arroz, apenas. Queremos tratamento digno”, afirma 
Cássio.

“O programa do carro-pipa não funciona. As 
prefeituras é que garantem o funcionamento. A ração 
distribuída pela Conab é insuficiente. A transposição 
está parada. O Nordeste está abandonado”, denunciou o 
senador paraibano. 

De fato, algo de muito grave está acontecendo na 
Paraíba, neste momento. A ração animal não chega aos 
agricultores por falta de logística da Conab, há falhas na 
distribuição de carro-pipa no interior, a transposição 
de águas do Rio São Francisco, grande esperança do 
Nordeste setentrional, está paralisada por falta de 
recursos. 

O Governo do Estado e os prefeitos fazem um 
esforço hercúleo para atender aos moradores da 
zona rural de diversos municípios que rogam por um 
pouco de água. A burocracia montada pelo Governo 
Federal através do Exército é tão grande que irrita os 
nordestinos. 

Por isso, a fala do senador Cássio Cunha Lima 
na tribuna do Senado é um tapa na cara do Governo 
Federal. Não se trata de criticar por criticar as ações da 
presidente Dilma Rousseff. É que quando uma política 
pública está equivocada, é preciso que uma voz se 
levante em defesa dos que não têm voz. 

Por isso, a voz do senador Cássio Cunha Lima é 
a ressonância, em Brasília, do grito dos sertanejos da 
Paraíba, nesse momento tão doloroso de suas vidas. 

Luta pela água

A Paraíba iniciou ontem a 5ª Oficina do Programa Água Doce, 
evento feito em parceria do Governo do Estado e Governo Federal. 
Participam do evento representantes de três ministérios e 
secretários de Recursos Hídricos de todo o Nordeste. A principal 
discussão será como transformar água salgada em água doce 
através de dessalinizadores.  

É torcer para que a burocracia não engula o evento.

Efraim versus Luiz Couto

 O Plenário da Câmara Federal aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto 
de Lei 2565/11, do Senado, que redistribui os royalties do petróleo entre 
estados e municípios produtores e não produtores. Com a mudança, a 
Paraíba deve receber R$ 342 milhões a mais. O único deputado da Paraíba a 
votar contra a redistribuição dos royalties foi o petista Luiz Couto.

“Luiz Couto foi contra a votação, portanto contra a Paraíba”, disparou 
o deputado Efraim Filho (Democratas).

Notícia ruim

A forte estiagem que castiga o Semiárido nordestino e os vales do 
Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do Mucuri, no Espírito Santo, tende a 
se agravar por causa da instabilidade climática no Oceano Pacífico, que 
sugere possível manifestação do fenômeno La Niña, com redução das 
probabilidades de chuva no Nordeste nos próximos três meses.

A notícia foi dada pelo climatologista do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), Lincoln Muniz Alves, durante audiência pública 
na Comissão de Agricultura da Câmara para discutir as consequências da 
seca na situação socioeconômica dos 1.315 municípios da região, dos quais 
1.275 foram afetados significativamente, de acordo com mapa do Banco do 
Nordeste (BNB).

Janduhy pediu verificação de quórum e prejudicou a votação da matéria, que se arrasta desde julho

Veto não interessa aos parlamentares

O Tribunal de Contas 
da Paraíba emitiu parecer 
contrário à aprovação das 
contas de 2009 do prefei-
to de Cruz do Espírito San-
to, Rafael Fernandes de 
Carvalho Júnior, a quem 
deu o prazo de 60 dias 
para devolução aos cofres 
municipais de despesas 
não comprovadas da or-
dem de R$ 70.787,92, con-
forme voto do conselhei-
ro Arnóbio Viana, relator 
do processo.

Na ocasião, o TCE re-
jeitou preliminar para a 
anexação (após a instru-

ção processual) de docu-
mentos que, segundo a 
defesa do prefeito, com-
provariam a lisura dessas 
despesas. Rafael também 
respondeu por aplicações 
abaixo do limite constitu-
cional em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensi-
no (MDE) e Remuneração 
e Valorização do Magis-
tério (RVM). Cabe recurso 
dessa decisão.

 Houve reprovação, 
também, das contas de 
2010 da Câmara Munici-
pal de Piancó com a im-
putação do débito de R$ 

20.168,22 por despesas 
não comprovadas a título 
de contribuições previden-
ciárias, conforme voto do 
relator Fábio Nogueira. Os 
gestores dessa Câmara ain-
da têm direito a recurso. 

Foram aprovadas as 
contas de 2010 dos pre-
feitos de Salgado de São 
Félix (Adaurio Almeida, 
por maioria), Mogeiro 
(Antonio José Ferreira, 
por maioria), Boa Ventura 
(José Pinto Neto) e Mon-
tadas (Lindembergue Sou-
za Silva). Também, as con-
tas de 2011 dos prefeitos 

de Pilõezinhos (Geraldo 
Mendes da Silva Júnior), 
Pombal (Yasnaia Pollya-
nna Werton Dutra) e Lu-
cena (Antonio Mendonça 
Monteiro Júnior).

As Câmaras Muni-
cipais de Santa Cecília e 
Puxinanã tiveram aprova-
das as contas de 2010 e, 
a do município de Cuité, 
as de 2011. O TCE adiou 
as análises das prestações 
de contas oriundas das 
Prefeituras de Cabedelo, 
Uiraúna, Bom Jesus, San-
ta Rita (2010) e, ainda, de 
Igaracy (2009).

TCE reprova contas de prefeito
CRuz do ESpíRIto SANto
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País lidera as metas 
previstas em acordos 
internacionais

Brasil reduz desmatamento
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Macapá (Amapá) – O 
Brasil é o país que mais reduz 
o desmatamento e as emis-
sões de carbono no planeta. 
Ao destacar a posição de lide-
rança do governo brasileiro 
nas metas previstas em acor-
dos internacionais de mu-
danças do clima, a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, disse que o país não 
tem recebido a compensação 
devida por esses avanços.

“O Brasil está fazendo 
muito sem ter o retorno que 
poderia ter. O Fundo da Ama-
zônia só tem doação, até hoje, 
da Noruega, da Alemanha e 
da Petrobras, uma empresa 
brasileira que aloca recursos 
na Amazônia. Cadê os outros 
doadores? Nós estamos re-
duzindo o desmatamento. A 
contribuição brasileira conti-
nua”, acrescentou a ministra, 
que participou em Macapá 
do 3º Congresso Nacional 
das Populações Extrativistas.

Pelos números do Mi-
nistério do Meio Ambiente 
(MMA), o desmatamento 
illegal na região caiu de 29 
mil quilômetros quadrados 
(km²) em 2004 – ano em 
que foi registrada a maior 
degradação na região - para 
6,4 mil km² em 2012. Este 
mês, o MMA deve divulgar 
mais uma redução da área 
degradada.

Conferência
A expectativa de paí-

ses em desenvolvimento e 
nações mais pobres é que 
o tema volte a ser debatido 
durante a 18ª Conferência 
das Nações Unidas para o 
Clima (COP18), quando as 
nações menos desenvol-
vidas esperam avançar na 
elaboração da segunda eta-
pa do Protocolo de Quioto – 
que estabelece as metas de 
redução de emissões de gás 
de efeito estufa para os paí-
ses desenvolvidos. A COP18 
começa no fim deste mês e 
vai até o início de dezem-
bro, em Doha, no Catar, com 
a participação de represen-
tantes de 190 países.

Apesar de endossar a 
aposta, a ministra não acre-

dita em uma definição sobre 
o cálculo das emissões de 
carbono e as compensações. 
“O Brasil trabalha enquanto 
os ricos países desenvolvidos 
emitem? Isso vai aparecer 
no debate sobre a segunda 
rodada de compromissos do 
Protocolo de Quioto, mas vai 
ser definido de 2013 a 2015”, 
disse, referindo-se ao perío-
do que vai anteceder o novo 
Acordo-Quadro sobre Mu-
danças do Clima entre os paí-
ses signatários da Convenção 
das Nações Unidas.

As estratégias brasilei-
ras para manter o ritmo de 
redução de emissões têm 
sido estudadas por repre-
sentantes do Ministério da 
Fazenda e do MMA. A defini-
ção de políticas de mudan-
ças do clima também está 
na pauta de discussões do 
Congresso Nacional.

Ainda que o Brasil de-
fina compromissos interna-
mente, a questão precisa ter 
uma regulamentação inter-
nacional, assim como a defi-
nição do Redd – sigla que de-
fine a Redução das Emissões 
Geradas com Desmatamento 
e Degradação Florestal nos 
Países em Desenvolvimen-
to. O mecanismo, que tem 
sido o centro das polêmicas 
nas discussões sobre clima, 
funcionaria como uma com-
pensação financeira para os 
países em desenvolvimento 
ou para comunidades desses 
países, pela preservação de 
suas florestas.

Segundo Izabella Tei-
xeira, o Fundo da Amazô-
nia é o único mecanismo 
de Redd, em prática, que o 
governo reconhece. O fun-
do foi criado em 2008 para 
captar doações para investi-
mentos em prevenção, mo-
nitoramento e combate ao 
desmatamento e para a con-
servação e o uso sustentável 
das florestas amazônicas.

Juízes do Rio 
boicotam a 
Semana de 
Conciliação

Rio de Janeiro - Para co-
brar apoio do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) às reivindi-
cações por reposição salarial, 
juízes federais e trabalhistas 
no Estado do Rio boicotam a 
Semana Nacional de Concilia-
ção, iniciada ontem. Segundo 
as categorias, 50% dos magis-
trados nas varas da capital e do 
interior fazem greve até hoje 
e devem adiar para depois da 
campanha nacional as audiên-
cias de conciliação previstas 
para serem realizadas até a 
próxima quarta-feira .

“O CNJ não têm sido a voz 
que esperávamos em favor da 
autonomia orçamentária do 
Poder Judiciário e não quere-
mos dar essa vitrine para eles”, 
disse Antônio Henrique Cor-
rêa, presidente da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), que lidera o protesto 
ao lado da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). As duas 
entidades são as maiores da 
categoria e representam nacio-
nalmente cerca de 5 mil juízes.

Com salários em torno 
de R$ 22 mil – entre os mais 
altos do funcionalismo públi-
co - as categorias reclamam 
de perdas que corroeram 30% 
do poder de compra. Afirmam 
estar sem reajuste desde 2006, 
quando receberam 9% para 
recompor a inflação. Também 
cobram atualização de salários 
por tempo de serviço. “Nin-
guém está postulando aumen-
to real, mas manutenção do 
padrão de vida com segurança 
econômica para desempenhar 
bem nossa função”, afirmou 
Corrêa.

Audiências
O CNJ espera impacto do 

boicote dos juízes federais 
e do trabalho na campanha. 
Coordenador da Semana de 
Conciliação, o desembarga-
dor José Roberto Neves Amo-
rim, afirmou que “provavel-
mente haverá uma redução 
do número de audiências” e 
lamentou o protesto. “Essa é 
uma ação de cidadania, que 
beneficia a população brasi-
leira e ajuda a reduzir o nú-
mero de processos na Justiça”, 
acrescentou sobre o impacto 
nos cidadãos.

Para esclarecer sobre o 
boicote, os juízes distribuí-
ram  cartazes e panfletos na 
entrada do Tribunal Regional 
do Trabalho, no centro do Rio. 
Para hoje está previsto pro-
testo no Tribunal Regional Fe-
deral. “Apesar da defasagem 
de seis anos, da falta de estru-
tura e de segurança estamos 
sendo cobrados com metas 
e muito trabalho. Queremos 
nosso direito constitucional, 
nada mais”, disse a presidente 
da Associação de Magistrados 
da Justiça do Trabalho 1ª Re-
gião, Áurea Sampaio.

Na sétima edição, pela 
primeira vez este ano, a Se-
mana Nacional de Conciliação 
tem ações previstas no sábado  
e no domingo. Em 2011, o mu-
tirão fez 349 mil audiências e 
cerca de 168 mil acordos de 
mais de R$ 1,07 milhão.

Brasília - Ao participar 
ontem da abertura da 15ª 
Conferência Internacional 
Anticorrupção, a presidente 
Dilma Rousseff destacou que 
o combate à corrupção no 
Brasil é uma prática de Esta-
do que conta com mecanis-
mos sólidos, como uma Po-
lícia Federal atuante, órgãos 
como a Controladoria-Geral 
da União e o Tribunal de Con-
tas da União, além de uma im-
prensa livre.

A presidente ressaltou a 
importância dos mecanismos 
de transparência do governo. 
“Queria destacar a recente 
aprovação da Lei de Acesso à 
Informação que acreditamos 
ser uma das mais avançadas 
do mundo porque sujeita to-
dos os entes ao amplo acesso 
aos dados da gestão, dos gas-
tos, dos históricos”, disse.

Sobre a imprensa, Dilma 
voltou a dizer que “mesmo 
quando há exageros”, é “sem-
pre preferível o ruído da im-
prensa livre ao silêncio tumu-
lar das ditaduras”.

Além disso, a presiden-
te defendeu aumento da re-
gulação e transparência das 
transações financeiras inter-
nacionais. Segundo ela, sem o 
devido controle, esses fluxos 
estão sujeitos a manipulações 
com risco para os empregos 
dos que vivem nos países 
mais pobres.

Ela disse ainda que o 
discurso anticorrupção deve 
valorizar a ética e o conflito 
democrático. “[Ele] não pode 
se confundir com o discurso 
antipolítica ou antiestado 
que serve a poucos interes-
ses, deve, ao contrário, valo-
rizar a ética e o conflito de-
mocrático, deve conhecer o 
papel do Estado. O Estado é 
destinatário privilegiado das 

mobilizações por transpa-
rência”, disse Dilma.

Aos participantes, vin-
dos de cerca de 130 países, 
Dilma ressaltou a impor-
tância da transparência nos 
governos para aprimorar 
a governança e a gestão. 
“Quanto maior a transpa-
rência, maior a possibilida-
de de que o dinheiro público 
se destine ao que são os pro-
gramas necessários.”

A Conferência Interna-
cional Anticorrupção é con-
siderado o mais importante 
evento dedicado ao debate e à 
troca de experiências referen-
tes ao tema, reunindo chefes 
de Estado, representantes de 
governos e da sociedade civil. 
O debate ocorre em um país 
diferente a cada dois anos e 
conta com a participação de 
1,5 mil pessoas de mais de 
130 países, em média, e é or-
ganizado pela Transparência 
Internacional.

Dilma: combate à corrupção 
no Brasil é prática de Estado

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil  

Yara Aquino e Thaís Leitão
Da Agência Brasil

Foto: Wilson Dias/ABr

A definição de 
políticas de 
mudanças do 
clima também 
está na pauta  
do Congresso 
Nacional

“O que adianta eu 
implantar mecanismos 
que, muitas vezes, de-
pois, não são reconheci-
dos internacionalmente. 
Lembro que a conta tem 
que ser paga pelos pa-
íses desenvolvidos que 
não estão reduzindo suas 
emissões na magnitude 
que deveriam”, disse, 
destacando poucas ações 
positivas como metas 
definidas por países da 
União Europeia e de al-
guns estados norte-ame-
ricanos.

A ministra acres-
centou que o governo 
brasileiro retomou a ne-
gociação de um acordo 
com os Estados Unidos 
para estabelecer a se-

gunda fase de coopera-
ção destinada ao moni-
toramento e combate a 
incêndios e queimadas, 
nos moldes da parceria 
firmada na década de 
1990. “Isso envolve o 
desenvolvimento de tec-
nologias para o monito-
ramento de queimadas, 
treinamento de pessoas 
no combate a incêndios 
florestais e a qualifi-
cação dos gestores de 
áreas protegidas no ma-
nejo do fogo no Brasil”, 
explicou.

O acordo também 
está sendo debatido com 
especialistas da Univer-
sidade de Brasília (UnB) 
e dos serviços florestais 
americano e brasileiro.

Combate a incêndios

Presidente Dilma participou da abertura da 15a Conferência Internacional Anticorrupção, em Brasília

Brasília - A Câmara 
dos Deputados apro-
vou ontem dois proje-
tos de lei que tipificam 
os crimes cometidos por 
meios eletrônicos e pela 
internet, os chamados 
crimes cibernéticos, e 
que alteram o Código 
Penal. Os textos apro-
vados seguem para san-
ção da presidente Dilma 
Rousseff.

De autoria do de-
putado Paulo Teixei-
ra (PT-SP), o Projeto 
2.793/2011 trata de te-
mas como a invasão de 
computadores, o roubo 
de senhas e de conteú-
dos de e-mails, a derru-
bada proposital de sites, 
entre outros.

As penas variam de 
três meses a dois anos 
de prisão, a depender 
da gravidade do caso. 
Os condenados podem 
ter a pena aumentada 
em caso de agravantes, 
como obter benefícios 
financeiros ou invadir 
dados de autoridades 
como o presidente da 
República ou de um dos 
Poderes da República.

Já o Projeto de Lei  
84/1999, relatado na Câ-
mara pelo deputado fe-
deral Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG), tipifica, por 
exemplo, o uso de dados 
de cartões de crédito ou 
débito obtidos indevida-
mente ou sem autoriza-
ção do titular. A propos-
ta equipara a prática ao 
crime de falsificação de 
documento particular, 

com penalidade de um a 
cinco anos de reclusão e 
pagamento de multa.

“Um complementa 
o outro e a ideia é que 
a presidente sancione. 
Tivemos uma discussão 
que foi vencida de que 
não precisávamos fazer 
nada. Precisamos sim 
e o vírus é o caso mais 
típico de que não existe 
no Código Penal”, disse 
Azeredo.

“A minha luta era 
para termos uma legis-
lação. Agora, falta fazer 
muita coisa. Junto com a 
legislação, temos que ter 
a educação, ferramentas 
tecnológicas cada vez 
melhores para se prote-
ger. Isso não é fácil. Outro 
dia me roubaram milhas 
de companhias aéreas”, 
contou Azeredo.

Câmara aprova tipificação de 
crimes cometidos pela internet

PROJETOS DE LEI

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil
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A comunidade interna-
cional expressou ontem, a 
esperança de que a reeleição 
de Barack Obama como pre-
sidente dos Estados Unidos 
impulsione a recuperação 
da economia mundial, além 
de estreitar a cooperação em 
temas como a crise síria e a 
mudança climática.

A ajuda de Obama para 
fomentar a criação de em-
prego e o crescimento em 
seu segundo mandato à fren-
te da maior economia do pla-
neta é um dos pedidos mais 
repetidos pelos numerosos 
governos mundiais que já fe-
licitaram o vencedor.

França, Reino Unido, 
Alemanha, Israel, Palestina, 
Rússia, Espanha, Egito e Ja-
pão, além de órgãos como 
União Europeia, Otan e ONU, 
figuram entre os primeiros a 
reagir após o triunfo de Oba-
ma frente ao candidato repu-
blicano, Mitt Romney.

Tanto a chanceler ale-
mã, Angela Merkel, como o 
presidente francês, François 
Hollande, além do primeiro-
ministro do Reino Unido, Da-
vid Cameron, se mostraram 
alegres pela vitória e felicita-
ram Obama.

Merkel destacou o ‘apre-
ço extraordinário’ por seu 
trabalho com Obama nos úl-
timos anos, especialmente 
em temas como ‘a superação 
da crise financeira e econô-
mica mundial, a missão con-
junta no Afeganistão e o pro-
grama nuclear iraniano’.

Cameron, que qualificou 
Obama como ‘um presidente 
dos Estados Unidos com mui-
to êxito’, também destacou 
que tem ‘aprendido muito 
trabalhando ao lado dele nos 
últimos anos’ e que nos próxi-
mos anos ‘há muito por fazer’.

‘Necessitamos impul-

sionar a economia mundial 
e chegar a um acordo comer-
cial entre EUA e a UE’, disse, 
além de citar a crise síria 
como um dos assuntos que 
terão que ser abordados com 
Obama.

Para Hollande, o triunfo 
de Obama ilustra ‘uma apos-
ta clara em favor de um país 
aberto, solidário e plena-
mente comprometido com o 
cenário internacional’ e que 
seus cidadãos estão ‘cons-
cientes dos desafios do pla-
neta: a paz, a economia e o 
meio ambiente’.

‘Estou convencido que 
durante seu novo manda-
to, reforçaremos ainda mais 
nossa aliança para favorecer 
o retorno do crescimento 
econômico em nossos paí-
ses, para lutar contra o de-
semprego e para encontrar 
soluções às crises que nos 
ameaçam, em particular no 
Oriente Médio’, indicou.

A UE, segundo o presi-
dente do Conselho Europeu, 
Herman Van Rompuy, e o 
presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Duran 
Barroso, quer seguir colabo-
rando para criar crescimento 
de empregos, uma ‘priorida-
de’ em plena crise, com um 
‘parceiro estratégico’ para 
uma ‘cooperação próxima’ 
estabelecida com Obama ao 
longo dos últimos anos.

Israel, outro importante 
parceiro dos EUA, também 
expressou sua felicitação a 
Obama, embora o primei-
ro- ministro, Benjamin Ne-
tanyahu, preferia uma vitória 
de Romney, de quem é amigo 
pessoal. ‘A aliança estratégi-
ca entre EUA e Israel é mais 
forte do que nunca. Seguirei 
trabalhando com o presiden-
te Obama para garantir os in-
teresses que são vitais para a 
segurança dos cidadãos isra-
elenses’, afirmou Netanyahu.

Diferentemente de Ne-
tanyahu, seu partido e a di-
reita israelense consideram 

Líderes esperam que Obama
impulsione a economia global

MUNDO

Governos pedem ajuda 
para fomentar mais 
empregos no mundo

que Obama ‘não é bom para 
Israel’ e temem que comece 
a pressionar para ‘fazer con-
cessões’ com os palestinos, 
que, por sua vez, aproveita-
ram para pedir ao líder que 
apoie suas reivindicações.

Assim, o negociador da 
Organização para a Liberta-
ção da Palestina (OLP), Saeb 

Erekat, se mostrou conven-
cido de que Obama ajudará 
em seu pedido à ONU de se 
transformar em Estado, en-
quanto o movimento islamita 
Hamas, que governa em Gaza, 
pediu uma postura ‘mais 
equilibrada’ para a questão 
palestina e, em geral, rumo 
ao mundo árabe.

O presidente egípcio, 
Mohammed Mursi, também fe-
licitou Obama e pediu um im-
pulso nos laços de amizade en-
tre ambos os países, enquanto 
outro de seus grandes aliados 
no mundo árabe, a Arábia Sau-
dita, destacou que as relações 
entre Riad e Washington são 
‘históricas e fortes’.

No contexto da política 
internacional, Rússia e China, 
as duas potências do Con-
selho de Segurança da ONU 
mais afastadas dos Estados 
Unidos, reagiram com certo 
alívio perante o triunfo de 
Obama, já que uma vitória de 
Romney faria com que as re-
lações ficassem mais difíceis.

A apuração parcial dos 
votos mostra que os repu-
blicanos mantiveram seu 
controle sobre a Câmara 
dos Representantes (equi-
valente à Câmara dos De-
putados), mas perderam 
vagas em relação ao man-
dato anterior. Os democra-
tas também preservaram 
sua maioria no Senado, 
com pouca alteração no to-
tal de assentos.

Além de escolher o 
novo presidente, os ameri-
canos também votaram em 
nomes para a Câmara dos 
Representantes (equivalen-
te à Câmara dos Deputa-
dos), para o Senado e para 
as assembleias estaduais

Os republicanos garan-
tiram 232 assentos na Câ-
mara (dos 435 disponíveis) 
neste ano, ante 241 na le-
gislação passada. 

Já os democratas con-
seguiram 192 assentos, ante 
194 na legislação anterior. 
Ainda há 11 vagas cujos re-
sultados estão pendentes.

Republicanos 
perdem vagas
na Câmara

O presidente russo, 
Vladimir Putin, avaliou 
‘muito positivamente’ o 
triunfo de Obama, com 
quem espera que as ‘rela-
ções bilaterais e de coope-
ração entre Rússia e EUA 
na cena mundial em prol da 
segurança internacional e 
a estabilidade siga aconte-
cendo e se aperfeiçoando’.

Mais contundente ain-
da, o primeiro-ministro 
russo, Dimitri Medvedev 
ficou feliz com a derrota 
de Romney. ‘Estou conten-
te que o presidente de um 
país grande e influente não 
vai ser uma pessoa que 
considera a Rússia o inimi-
go número um. Isso é para-
noia’, declarou.

Com relação a Obama, 
disse que é ‘um presidente 
bastante bem-sucedido’ e 
‘um parceiro transparente 
e previsível’.

Também a China, que 
nestes dias renova sua cú-
pula dirigente, reagiu com 
alívio ao triunfo de Obama.

Em sua mensagem de 
felicitação a Obama, o ain-
da presidente da China, Hu 
Jintao, destacou seu traba-

lho, assegurando que ‘nos 
últimos quatro anos e gra-
ças aos esforços de ambas 
as partes, as relações entre 
EUA e China tiveram um 
progresso positivo’.

A situação na Síria, a 
estagnação do processo 
de paz no Oriente Médio 
e a mudança climática são 
alguns dos principais de-
safios de Obama no mun-
do, como lembrou o secre-
tário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, que confiou em 
seguir contando com a ‘co-
operação duradoura’ de 
Washington.

Rússia e China: aliviadas

“Um presidente 
bastante 
bem-sucedido 
e um parceiro 
transparente e 
previsível”, 
disse Putin 
sobre Obama

A presidente Dilma Rousseff apro-
veitou o discurso ontem, na 15ª Con-
ferência Internacional Anticorrupção, 
para cumprimentar os norte-america-
nos e o presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, pela reeleição. Dilma 
disse que iria ligar para Obama e para-
benizá-lo.

“Aproveito a oportunidade para 
cumprimentar o povo americano e o 
presidente Obama por sua eleição”, 
disse durante a conferência, que reúne 
participantes de cerca de 130 países.

  Obama foi reeleito com 303 votos 

dos 538 nos principais colégios eleito-
rais. Com o lema de campanha “Four 
More Years!” (Mais Quatro Anos!), ele 
venceu uma disputa apertada em uma 
campanha política considerada a mais 
cara dos Estados Unidos. Nos dez esta-
dos apontados como decisivos, o repu-
blicano Mitt Romney ganhou apenas na 
Carolina do Norte. Ao saber do resulta-
do das eleições, embora sem a conclu-
são em alguns estados, Obama fez um 
discurso de 25 minutos, no qual prome-
teu que o próximo mandato será mais 
bem-sucedido do que o atual.

Dilma cumprimenta norte-americanos

O presidente reeleito dos 
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, ligou para os líderes da 
Câmara e do Senado de ambos 
os partidos políticos na noite 
da última terça-feira e ontem  
para expressar seu compro-
misso de querer trabalhar em 
conjunto na contenção do de-
ficit público e na redução de 
impostos.

“O presidente reiterou seu 
compromisso de encontrar 
soluções bipartidárias para: 

reduzir nosso deficit de forma 
equilibrada, cortar impostos 
para famílias de classe média 
e pequenas empresas e criar 
empregos”, disse um funcioná-
rio da Casa Branca por e-mail à 
agência de notícias Reuters.

“O presidente disse acre-
ditar que o povo americano 
enviou uma mensagem na 
eleição de ontem, que os líde-
res de ambos os partidos pre-
cisam deixar de lado seus inte-
resses partidários e trabalhar 

com o propósito comum de 
colocar os interesses do povo 
americano e da economia 
americana em primeiro lugar.”

O democrata falou com o 
porta-voz republicano da Câ-
mara de Representantes, John 
Boehner, com o líder da maio-
ria no Senado, Harry Reid, 
com o líder republicano do Se-
nado, Mitch McConnell, e com 
a líder democrata na Câmara, 
Nancy Pelosi, informou a Casa 
Branca.

Presidente busca acordo bipartidário 

Os americanos comemoram a vitória de Obama para mais um mandato de quatro anos, num pleito dos mais disputados

Foto: Divulgação
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Brasil vence Portugal e 
mantém invencibilidade
no Mundial de Futsal

paraibano de natação

Competição estadual
vai acontecer sábado
em Campina Grande

Feap homenageia Barbosa
A cidade de Campina 

Grande recebe no próximo 
sábado o Campeonato Parai-
bano Absoluto de Natação em 
piscina curta, Troféu Ricardo 
Barbosa. Esta é a principal 
competição paraibana de na-
tação deste segundo semestre 
e será realizada na piscina do 
Sesi Campina Grande (antigo 
trabalhador) em duas etapas, 
uma pela manhã, a partir das 
8h30, e outra à tarde, com iní-
cio previsto para as 15h30. O 
evento conta com o patrocínio 
do Banco do Nordeste e do Ar-
mazém Paraíba através de Lei 
de Incentivo ao Esporte do Mi-
nistério do Esporte.

O presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da Para-
íba (Feap), Antônio Meira Leal, 
o Toinho, espera uma grande 
participação dos atletas parai-
banos na competição deste fi-
nal de semana.

“Nós que fazemos a Fe-
deração de Esportes Aquáti-
cos da Paraíba estamos muito 
confiantes, pois os eventos que 
acontecem naquela cidade são 
sempre os eventos com maior 
número de atletas, o que torna 
a competição muito mais dis-
putada e motiva a todos que 

fazem este esporte em nosso 
Estado”, disse Toinho.

Participam do Paraibano 
Absoluto de Natação, pela ci-
dade de João Pessoa, as asso-
ciações esportivas Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar do 
Estado da Paraíba e o Grêmio 
Cief, da Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho. Pela cidade anfitriã 
do evento, competem a Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), Sest/Sena e o Sesi.

Segundo Antônio Meira, 
no evento do próximo sábado a 
Feap irá fazer uma homenagem 
ao superintendente da Suplan, 
Ricardo Barbosa, um dos maio-
res incentivadores dos espor-
tes aquáticos dentro e fora da 
Paraíba. 

Ricardo foi presidente da 
Feap e trouxe para o Estado 
diversos eventos regionais, na-
cionais e internacionais para as 
modalidades da natação, nado 
sincronizado, polo aquático, 
maratona aquática e saltos or-
namentais. Entre estes grandes 
eventos destaca-se o Campeo-
nato Sul-Americano de Espor-
tes Aquáticos, realizado em 
João Pessoa no ano de 2003.

“Será uma homenagem 
justíssima e um reconhecimen-
to público a este grande incen-
tivador dos esportes aquáticos, 
que já tem o reconhecimento 
nacional”, afirmou o atual pre-
sidente da Feap. 

Brasileiro de Saltos Orna-
mentais – A atleta Ana Laura 
Albuquerque será a represen-
tante da Paraíba no Campeo-
nato Brasileiro de Saltos Or-
namentais. O evento começa a 
ser disputado hoje na cidade 
de São Paulo. A saltadora de 
apenas 10 anos de idade vai 
participar da competição pelo 
Grêmio Cief, da Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho. No Brasilei-
ro do ano passado Ana Laura 
terminou a competição em 
sexto lugar. Este ano, a atleta 
espera conseguir uma posição 
melhor e voltar para casa com 
uma medalha.

Campina Grande sediará pela 
primeira vez uma prova oficial de 
bicicross. Será a primeira etapa do 
Campeonato Paraibano da mo-
dalidade, que será disputada no 
próximo dia 25, na pista construí-
da no Parque da Criança. A confir-
mação foi dada ontem pelo pre-
sidente da Federação Paraibana 
de Bicicross, Ivan Rui, ao definir os 
detalhes do campeonato estadual 
deste ano. 

Há algum tempo que a federa-
ção está trabalhando para interiori-
zar o esporte no Estado e nada me-
lhor do que começar pela segunda 
maior cidade da Paraíba, e que já 
tem bons pilotos praticando a mo-
dalidade". disse o dirigente.

Na última quarta-feira, a FPBC 
fez uma competição denominada 
de Super Treino. Ela foi disputada na 
pista de Mangabeira, em João Pes-
soa e serviu para manter os pilotos 
em ritmo de prova oficial. O evento 

teve a participação de cerca de 30 
pilotos, divididos em 8 categorias. 
Segundo Ivan Rui, a prova teve tam-
bém outros dois objetivos: a inau-
guração de um novo gate e a arre-
cadação de recursos para ajudar no 
deslocamento dos pilotos paraibano 
para provas fora do Estado.

"O nosso novo Pro-Gate é um 
dos mais modernos do mundo e 
veio substituir o que já usávamos 
há 10 anos. Nele, a largada se torna 
mais difícil para os pilotos, porque 
não têm a ideia de quantos segun-
dos levará para ser dada a partida, 
diferentemente do que acontecia, 
quando o tempo era fixo de 5 se-
gundos."

A segunda e última etapa do 
Campeonato Paraibano de 2012 
será no dia 16 de dezembro, na 
pista de Mangabeira, em João 
Pessoa, quando serão definidos 
os campeões da temporada 2012.  
"Tivemos uma temporada mara-
vilhosa, onde alguns paraibanos 
foram destaques em provas nacio-
nais e regionais, além do grande 

Campina Grande vai sediar
prova no parque da Criança

BICICROSS

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

nível das provas disputadas aqui no 
Estado. É notório o crescimento do 
nível técnico dos nossos pilotos", 
concluiu Ivan Rui.

Em relação a temporada 2013, a 
Federação já se antecipou e montou 
um calendário, divulgado ontem. Ao 
lado  as competições que serão dispu-
tadas na Paraíba, com as respectivas 
datas e locais.

16/17 de março 1a Etapa do Paraibano Pista do Ronaldão
27/28 de abril 2a Etapa do Paraibano Pista de Mangabeira
4/5 de maio 3a Etapa do Paraibano Pista do Ronaldão
10/11 de agosto 4a Etapa do Paraibano Pista de Mangabeira
7/8 de setembro Copa Brasil de Bicicross Pista do Ronaldão
2/3 de novembro 5a Etapa do Paraibano Pista de Mangabeira
30/1 de dezembro 6a Etapa do Paraibano  Pista do Ronaldão

Calendário 2013

A pista de 
Mangabeira 

será sede das 
três provas do 

calendário de 2013

Herbert Clemente
Especial para A União

1a Etapa – Sábado Manhã – Aquecimento 7h30 – 1a Prova – 8h30. 
1a Prova 50  M  Livre  Feminino 
2a Prova 50  M  Livre  Masculino 
3a Prova 100  M  Peito  Feminino 
4a Prova 100  M  Peito  Masculino 
5a Prova 50  M  Borboleta  Feminino 
6a Prova 50  M  Borboleta  Masculino 
7a Prova  100  M  Costas  Feminino 
8a Prova 100  M  Costas  Masculino 
9a Prova 400  M  Livre  Feminino 
10a Prova 400  M  Livre  Masculino 
11a Prova 4 X 50  M  Livre  Feminino 
12a Prova 4 X 50  M  Livre  Masculino 
2a etapa – Sábado Tarde – Aquecimento 14h30 – 1a Prova – 15h30. 
13a Prova 100  M  Borboleta  Feminino
14a Prova 100  M  Borboleta  Masculino 
15a Prova 50  M  Peito  Feminino 
16a Prova 50  M  Peito  Masculino 
17a Prova 100  M  Medley  Feminino 
18a Prova 100 M  Medley  Masculino 
19a Prova 50  M  Costas  Feminino 
20a Prova 50  M  Costas  Masculino 
21a Prova 100  M  Livre  Feminino 
22a Prova 100  M  Livre  Masculino 
25a Prova 4 X 50  M  Medley  Feminino 
26a Prova 4 X 50  M  Medley  Masculino. 

Alguns dos melhores 
atletas de MMA do Nordeste 
vão se enfrentar no próximo 
dia 22 deste mês, em João 
Pessoa, durante a 13ª edição 
do Octagon Fight, competição 
organizada pela Federação 
Paraibana da modalidade. O 
evento está programado para 
às 20h, no ginásio de esportes 
O Ronaldão, e vai reunir atle-
tas da Paraíba e do Rio Gran-
de do Norte.

Segundo o presidente da 
Federação, Milton Pessoa, este 
é o único evento do gênero ofi-
cial no Estado e nesta décima 
terceira edição promete lutas 
emocionantes. “Todo o car-
tel de lutas foi escolhido com 
muito critério e não tem esta 
de marmelada. Quem for ao 
Ronaldão verá lutas de verda-
de diferente de outros eventos 

que infelizmente aconteceram 
em nossa cidade, sem o aval da 
Federação”,  garantiu.

Ao todo, serão dispu-
tadas 8 lutas, sendo que em 
três delas estarão em jogo os 
cinturões. Na categoria peso 
pesado, decidem o título Pa-
redão, de Campina Grande, e 
Fofinho de João Pessoa. Outra 
luta aguardada com grande 
expectativa será entre Ari-
matéia do Sukata Team de 
João Pessoa, contra Anderson 
Pezão, da Fight Club, do Rio 
Grande do Norte.

As demais lutas envolvem 
atletas de academias rivais 
de João Pessoa e até de artes 
marciais diferentes, como a de 
Júnior Paiva, da equipe Geral-
do Paiva de kickboxing, contra 
Sansão, da academia Key Grace 
Barra Paraíba, de Jiu-jitsu. 

Melhores do Nordeste
vão lutar no Ronaldão

MMA NA PARAÍBA

A III Olimpíada da Justi-
ça Federal da 5ª Região terá 
início amanhã e se estende-
rá até o próximo domingo. 
O evento terá como sede o 
Círculo Militar do Recife, 
na capital pernambucana, e 
contará com a participação 
de magistrados, servidores 
e estagiários do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região e 
das seções judiciárias vincu-
ladas ao TRF5.

A Seção Judiciária da 
Paraíba será representada 
por mais de 70 atletas, distri-
buídos nas seguintes moda-
lidades: xadrez, vôlei, tênis 
de quadra, tênis de mesa, si-
nuca, natação, totó, dominó, 

corrida, caminhada e passeio 
ciclístico.

Premiação - Os atletas 
classificados em primeiro, se-
gundo e terceiro lugares, em 
cada modalidade e categoria, 
serão premiados com me-
dalhas. Já ao campeão geral, 
será concedido um troféu.

Segundo o Regulamen-
to da III Olimpíada da JF5, 
será considerada campeã a 
delegação que conquistar o 
maior número de medalhas 
de “ouro” e, como critério de 
desempate, a delegação que 
obtiver maior número de 
medalhas de “prata” e “bron-
ze” será declarada a vence-
dora geral.

Olimpíada da Justiça
vai ser aberta amanhã

Antônio Meira ao 
lado de Ricardo 

Barbosa, que será 
homenageado

ana Laura será 
a representante 
da paraíba 
no brasileiro 
de Saltos 
ornamentais que 
começa hoje em 
São paulo



Brasil mantém 100% ao 
vencer Portugal por 3 a 1
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AMADOR

Seleção agora aguarda o 
adversário das oitavas e 
só joga no próximo dia 12

O que se esperar de Auto 
Esporte, Cruzeiro, Nacional 
de Patos e Atlético, clubes 
que estão com mais dificul-
dades neste final de tem-
porada. Sem dinheiro em 
caixa, esses clubes devem 
operar milagre para conse-
guir montar um time antes 
do final do ano. O Paraíba, 
que fez bonito este ano, 
já tem uma base e deve 
ter menores dificuldades como o CSP que segue 
no seu bom trabalho de base e pode novamente 
surpreender com um time barato. Me preocupa a 
forma de disputa do campeonato com dois octo-
gonais, pois pelo menos seis clubes vão jogar 28 
vezes na temporada de 2013. Vamos esperar!

E os outros?

Clubes grandes vêm 
com força total

Tabela e regulamento divulgados. É hora de 
avançar na formação dos elencos, na busca de 
patrocínios, afinal faltam menos de 60 dias para a 
bola rolar no Campeonato Paraibano de 2013. E não 
tenham dúvidas vocês que os três maiores clubes da 
Paraíba – em número de títulos e torcedores – vão 
investir pesado para buscar o título, principalmente 
porque o campeão tem vagas no Brasileiro, Copa do 
Brasil, Copa do Nordeste e ainda ganha um carro zero 
quilômetro.

A começar pelo Botafogo que está na fila de es-
pera há muito tempo – o último título foi conquista-
do em 2003 – e vem sofrendo uma cobrança enorme 
de seu torcedor, daí ter surgido a união de forças 
dentro do clube com a volta de Breno e Adriano e a 
confirmação de Nélson Lira para mais um mandato 
como presidente. O Belo já largou na frente ao anun-
ciar o ex-técnico do Treze, Marcelo Villar, um profis-
sional dos mais gabaritados. O goleiro Genivaldo está 
de volta e outros jogadores que fizeram sucesso na 
temporada como Edgar, Pitbull e o volante Izaías. 

A dupla de Campina Grande vai continuar brigan-
do pra ver quem forma o melhor time. O Galo quer 
reconquistar a hegemonia perdida para o rival este 
ano e sonha com o seu retorno a Copa do Nordes-
te em 2014, principalmente agora que conseguiu se 
manter na Série C do Brasileiro. Já o rubro-negro 
vai remar de novo para voltar ao Brasileiro e com 
certeza virá muito forte nas disputas da Copa do 
Nordeste ao lado do Sousa, outro clube que promete 
vir forte em 2013. Como se vê, a briga entre os três 
grandes clubes promete bastante e a gente não pode 
se esquecer do Sousa.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Quem será o próximo pre-
sidente do Auto Esporte? 
Pense numa pergunta difícil 
de responder diante da falta 
de um candidato que possa 
unir todas as correntes. 
Fala-se em antecipação do 
pleito para este mês.

Indefinição no Auto

Botafogo e CSP começam a decidir no próximo sábado 
quem vai disputar a Copa do Brasil de 2013 ao lado do 
Campinense, campeão do Campeonato Paraibano de 2012. O 
segundo jogo será no próximo dia 17 e o Botafogo leva van-
tagem e joga por dois empates. Os jogos serão na Graça.

As eleições no Treze cami-
nham para serem realiza-
das sem maiores proble-
mas com o nome de José 
Wilton virando consenso 
depois da desistência de 
Fábio Azevedo em concor-
rer a reeleição.

Eleição no Galo

Copa Paraíba

Durante a transmissão do jogo Vitória 5 x 3 América-MG 
pelo Brasileiro da Série B, o repórter do SporTV entrevis-
tou o atacante do América-MG que confirmou negociação 
com o Botafogo da Paraíba para as disputas do Campeo-
nato Estadual da próxima temporada.

Fábio Júnior

O Brasil atingiu o seu 
primeiro objetivo na Copa 
do Mundo da Tailândia. Atual 
campeã, a Seleção Brasileira 
derrotou Portugal por 3 a 1, 
ontem, garantindo o primeiro 
lugar do grupo C, com 100% 
de aproveitamento. Os gols 
brasileiros foram marcados 
por Simi, Fernandinho e Neto, 
com Cardinal descontando 
para os lusitanos. 

Os comandados de Mar-
cos Sorato aguardam agora o 
adversário das oitavas de fi-
nal, que será conhecido após 
a disputa de todas as chaves, 
nesta sexta-feira. A seleção 
só volta a jogar na segunda-
feira, às 9h30, em Korat.

“Ficar em primeiro é 
importante para permane-
cer nesta cidade. Temos uma 
estrutura montada aqui e 
vai ser menos desgastante 
jogar essas oitavas. Hoje fo-
mos muito bem, contra um 
adversário duríssimo. Fize-
mos os gols nos momentos 
certos e nossa equipe está de 
parabéns pelo resultado - co-
mentou Simi, em entrevista 
ao SporTV.

Com a derrota, Portugal 
se classificou como segundo 
lugar do grupo, com quatro 
pontos, mesma pontução do 
Japão, que teve três gols a 
menos de saldo. Nessa terça, 
os japoneses derrotaram a 
Líbia por 4 a 2, gols de Fathe 

Simi, que foi um dos destaques da Seleção Brasileira, abriu o placar contra os portugueses

(contra), Hoshi, Inaba e Oso-
do, com Rahoma fazendo os 
gols dos líbios. A seleção ni-
pônica aguarda o índice téc-
nico para saber se será um 
dos quatro melhores tercei-
ros colocados dentre as seis 
chaves.

Jogando sem Falcão, que 
na estreia sofreu lesão na 
panturrilha e corre risco de 
não atuar mais no Mundial, o 
Brasil encontrou adversário 
duro e teve dificuldades para 
confirmar a vitória. O primei-
ro gol foi anotado por Simi, 
aos 11 minutos do primeiro 
tempo. Aos 13 minutos, Car-
dinal empatou para Portugal. 

No segundo tempo, de-
pois de acertar a trave duas 
vezes, o Brasil tomou a frente 
do marcador mais uma vez 
aos 8 minutos, com Fernandi-
nho. Aos 12 minutos, o golei-
ro português João Benedito 
fez defesa fora da área e rece-
beu o cartão vermelho - Por-
tugal jogou com um homem a 
menos por dois minutos, mas 
conseguiu se segurar. 

Já restando 40s para o 
final da partida, quando os 
portugueses apostavam no 
goleiro-linha para pressio-
nar os brasileiros, um erro 
de passe deixou a bola fácil 
para Neto chutar de longe 

para o gol vazio, marcando o 
terceiro e definindo o resul-
tado final. 

FOTOS: Divulgação

Curtas
Raikkonen leva dura da equipe por cervejaAri Graça questiona

o sucesso do MMA
O crescimento do MMA entre o 

público brasileiro nos últimos meses 
criou uma rivalidade curiosa: qual seria 
o segundo esporte preferido do país? O 
vôlei ou as lutas? Muita gente pode não 
conseguir responder essa questão, mas 
Ary Graça não tem a menor dúvida: a 
modalidade de Giba, Bernardinho, Sheilla 
e José Roberto Guimarães está longe de 
ser ameaçada. 

Presidente da Confederação 
Brasileira de Vôlei CBV desde 1997, ele 
atualmente está licenciado do cargo, 
porque no último mês de setembro foi 
eleito e assumiu a presidência da FIVB, a 
Federação Internacional da modalidade. 
Em entrevista ao jornal “O Globo”, o 
dirigente classificou o sucesso do MMA 
como “um modismo”. 

O finlandês Kimi Raikkonen venceu 
o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 
1 no último domingo, mas acabou levando 
uma bronca de sua equipe, a Lotus. Tudo 
porque o finlandês foi fotografado com 
uma garrafa de cerveja na mão após a 
corrida, o que o time considera prejudicial 
para sua imagem frente a patrocinadores 

de países muçulmanos.
Conta também o fato do flagra ter 

ocorrido nos Emirados Árabes Unidos, 
país em que o consumo de bebidas 
alcoólicas é liberado apenas em lugares 
licenciados. Até o tradicional champanhe 
do pódio da Fórmula 1 é sem álcool na 
prova de Abu Dhabi.

Crioterapia ajuda no 
tratamento de lesão

Muito utilizada por corredores e 
também atletas profissionais de outras 
modalidades, a crioterapia é um método 
terapêutico no qual partes do corpo são 
submetidas a baixas temperaturas com 
o objetivo de tratar lesões ou mesmo 
recuperar a musculatura após uma prova 
ou treino, principalmente de grande 
intensidade. Esse tipo de terapia prevê 
a aplicação do frio, em forma de água, 
gelo ou mesmo gás, para remover o 
calor corporal e diminuir a temperatura 
dos tecidos. "O efeito dessa aplicação 
é a vasoconstricção e a consequente 
diminuição do aporte sanguíneo, o que 
provoca redução das dores e relaxamento 
da musculatura", afirma David Homsi, 
especialista em fisioterapia esportiva e 
musculoesquelética.

Os jogadores da Seleção Bra-
sileira de Futsal deixaram a qua-
dra de Nakhon Ratchasima, na 
Tailândia, satisfeitos com a vitória 
sobre Portugal por 3 a 1 na Copa 
do Mundo da modalidade. 

Segundo os atletas, a Seleção 
cumpriu seu dever ao encerrar a 
primeira fase da competição com 
100% de aproveitamento. O mes-
mo pensamento é o do técnico 
Marcos Sorato.

O Brasil estreou na Tailândia 
derrotando o Japão por 4 a 1 e 
no segundo jogo encontrou mui-
ta facilidade para superar a Líbia 

por 13 a 0. Ontem, o time bateu os 
portugueses por 3 a 1 e garantiu 
a primeira colocação do grupo C.

“Esse primeiro lugar é impor-
tantíssimo, porque a gente per-
manece aqui nessa cidade, onde 
já tem toda a estrutura montada, 
e também para a gente manter 
essa hegemonia que o Brasil sem-
pre teve”, disse o técnico Marcos 
Soarto, após a partida, ontem, à 
Sportv.

O próximo adversário da Sele-
ção Brasileira na Copa do Mundo 
ainda não está definido. Com a 
ponta do grupo C, o time enfrenta 

nas oitavas de final um dos quatro 
melhores terceiros colocados da 
primeira fase, que só se encerra 
nesta sexta-feira. 

O jogo, porém, já tem data: 
próxima segunda-feira, às 9h30 
(de Brasília).

“Essa chave era bem complica-
da e conseguimos sair em primeiro, 
isso é muito gratificante. Sempre 
fazermos projeções, mas as outras 
chaves estão complicadas. Temos 
que ficar no aguardo, ir treinando 
e qualquer adversário que vier será 
um grande rival”, avaliou  jogador 
Fernandinho.  

Sorato destaca a importância de ficar em primeiro

Os gols da 
Seleção Brasileira 
foram marcados 
por Neto, 
Fernandinho e 
Simi, descontando 
Cardina para 
Portugal

Finlandês levou uma bronca da equipe ao final da prova de domingo



CSP define o preço de ingressos
COPA PARAÍBA SUB-21
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Primeiro jogo decisivo
contra o Botafogo vai
acontecer no sábado

O presidente do Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), Jo-
sivaldo Alves, definiu os pre-
ços dos ingressos para o pri-
meiro jogo da final da Copa 
Paraíba Sub-21 - o segundo 
será no próximo dia 17, às 
16h – contra o Botafogo, que 
acontecerá no sábado (10), 
às 17h, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas. Estudan-
te pagará R$10,00, enquanto 
a inteira custará R$ 20,00, em 
qualquer parte do estádio. 
Ele ainda não definiu se as 
vendas começam na próxima 
sexta-feira ou no dia da par-
tida. O campeão terá direito 
a segunda vaga – a primeira 
é do Campinense, campeão 
estadual/2012 - na Copa do 
Brasil/2013. Os jogos finais 
estavam marcados para os 
dias 11 e 18, mas os dirigen-
tes dos dois clubes acertaram 
a antecipação e contaram 
com o aval da Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF). 

De acordo com Josivaldo 
a meta foi fugir da concor-
rência da transmissão pela 
TV dos jogos finais do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A, que tira o torcedor dos 
estádios. “Estamos dando 

chance para que os torcedo-
res de CSP e Botafogo pos-
sam comparecer e prestigiar 
as equipes nas finais da Copa 
Paraíba Sub-21. Espero que 
possamos reunir um grande 
público na primeira final”, 
disse. Sobre a possibilidade 
da equipe obter o título o 
dirigente do Tigre ressaltou 
que o time tem que melhorar 
para reverter a vantagem do 
adversário, que jogará por 
dois empates para ficar com 
a vaga. 

“Temos que melhorar 
muito para vencer e tirar 
a vantagem do concorren-
te. Estamos treinando forte 
para superar as dificuldades 
e aproveitar as chances de 
marcar os gols necessários 
para sair de campo com um 
resultado positivo”, frisou. 
Dentro de campo o treinador 
Ramiro Sousa faz amanhã a 
tarde, no campo do Santos, 
no Geisel, o último coletivo 
para definir o time. A novida-
de fica por conta da volta do 
meia Fernando  Júnior, que 
cumpriu suspensão automá-
tica. Ele deve contar com a 
força máxima à disposição 
para encarar o Belo. “Espe-
ro contar com o grupo para 
começar vencendo na final e 
reverter a vantagem do ad-
versário. Os jogadores estão 
conscientes que estamos no 
páreo para obter o título”, co-
mentou. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após muita indecisão so-
bre a participação do clube no 
Campeonato Paraibano/2013, 
que terá início no dia 6 de ja-
neiro, o Atlético de Cajazeiras 
começa a definir o grupo que 
fará parte da disputa. O cam-
peão da Segundona deste ano 
confirmou a mesma comissão 
técnica que obteve o título, 
composta por Jorge Pinheiro 
(treinador), Bertinho (auxi-
liar), Luciano Gomes (prepa-
rador de goleiro) e Bruno Silva 
(preparador físico). Do grupo 
que competiu na Segunda 
Divisão, estão  praticamente 
confirmados 12 atletas - falta 
apenas renovar os contratos - 
que se juntarão aos novos re-
forços que farão parte de um 
grupo com 25 jogadores. 

Até o próximo dia 20 a di-
retoria pretende fechar o elen-
co e fazer a apresentação dos 
jogadores, para iniciar a pré-
temporada que pode aconte-
cer no início do próximo mês. 

"O importante é que es-
tamos mantendo a base que 
disputou a Segundona. Só 
divulgarei os nomes após a 

assinatura do contrato para 
não atrapalhar as negocia-
ções. Acredito que até a me-
tade deste mês estarei com o 
elenco formado para começar 
a pré-temporada", disse. De-
pois de confirmar presença na 
presidência do clube - estava 
disposto a abandonar o cargo 
- Geraldo Lira está animado e 
confiante que o time fará uma 
boa participação no Estadual 
do próximo ano. 

Com estreia marcada 
para o dia 6 de janeiro/2013, 
contra o Cruzeiro de Itaporan-
ga, possivelmente no Estádio 
Perpetão - aguarda a vistoria 
para ser aprovado - na terra 
do Padre Rolim, a expectativa 
é reunir um grande público 
para começar vencendo na 
competição. 

De acordo com o dirigen-
te o objetivo é formar uma 
equipe competitiva e vitorio-
sa, que possa passar para o 
torcedor confiança e otimis-
mo, visando obter resultados 
positivos durante a disputa. "O 
torcedor do Atlético está mo-
tivado e confiante que o time 
venha fazer uma boa campa-
nha no Estadual. 

Comissão técnica será 
a mesma no Paraibano

ATLÉTICO

O técnico Jorge Pinheiro segue no comando do Atlético em 2013

O lateral Jaílson (E) é uma das boas opções do CSP para o primeiro jogo decisivo da Copa Paraíba que acontecerá no Estádio da Graça

FOTO: Carlinhus Marques/Divulgação

O Botafogo fez ontem o pri-
meiro treino técnico tático para o 
jogo deste sábado contra o CSP, na 
primeira partida da decisão da Copa 
Paraíba Sub-21. O jogo será às 16h 
no Estádio da Graça, e o Belo entra 
nesta decisão com a vantagem de 
jogar por dois resultados iguais para 
ficar com o título da competição e 
assegurar a participação na Copa do 
Brasil de 2013, como segundo repre-
sentante da Paraíba. Hoje o elenco 
trabalhará nos dois períodos, sendo 
que pela manhã à parte física. No 
período da tarde, o técnico Totonho 
vai comandar um treino técnico.

Após a vitória sobre o próprio 
CSP no final de semana, no último 
jogo da fase de classificação, o cli-
ma na Maravilha do Contorno é de 
muito otimismo, mas o técnico Toto-
nho faz questão de afirmar que não 
existe euforia. “Cada jogo é uma 
história e não adianta se vangloriar 
por ter vencido duas vezes. Numa 
decisão tudo muda, os jogadores 
ganham uma outra motivação e se 
entrarmos no clima de já ganhou, 
podemos ser surpreendidos. Temos 
que respeitar e muito o adversário 
que tem muita qualidade”, adverte 
o treinador.

Totonho ainda não divulgou 
o time que vai enfrentar o Tigre, 
mas admitiu que não deverá sofrer 
grandes mudanças. “A equipe vem 
bem e não vejo motivos para mexer 
muito. Apenas os zagueiros Adre-
valdo e Mailson, que não atuaram 
na última partida, porque estavam 
suspensos, devem retornar a equi-
pe, com Saddan voltando a posição 
de volante”, disse o técnico sem 
confirmar as alterações.

Indagado se o Botafogo irá jo-
gar com o regulamento debaixo 
do braço, esperando o adversário, 
Totonho foi enfático. “Fomos o me-
lhor time da primeira fase jogando 

Totonho garante que o time não vai mudar
forma de jogar na primeira partida decisiva

BOTAFOGO

assim e não vamos mudar nossa 
forma de jogar, porque temos uma 
vantagem. Ela é importante, mas 
temos sempre que jogar para ga-
nhar. Se conseguirmos vencer logo 
na primeira partida, daremos um 
grande passo para conseguir nosso 
objetivo”, afirmou.

Contratações
Na última terça-feira, o atacan-

te Fábio Júnior, do América-MG, 
disse após a derrota para o Vitória 
pela Série B, por 5 a 3, que estava 
em negociação com a diretoria do 
Botafogo e realmente pode vir a 
defender o clube no Campeonato 
Paraibano de Futebol. Ontem nós 
procuramos confirmar com o vi-
ce-presidente de futebol do Belo, 
Ariano Wanderley, mas ele não 
atendeu a diversas ligações. 

Mas o assessor de imprensa do 
Botafogo, Fábio Fernandes, con-
firmou ontem que as negociações 
com o atacante - que já vestiu a ca-
misa da Seleção Brasileira, Cruzeiro, 

jogou na Europa e já fez 14 gols 
com a camisa do América-MG este 
ano na Série B - estão bem adianta-
das. Ele também assegurou que as 
negociações com o atacante Warley 
não foram suspensas. “O Botafogo 
fez uma proposta inferior ao salá-
rio que ele recebia no Campinense 
e não foi aceita. O atleta fez uma 
contraproposta e os dois lados es-
tão tentando entrar em um acor-
do”, garantiu o assessor.

Timemania
Após o pedido da diretoria, a 

torcida do Botafogo resolveu ajudar 
o clube na Timemania e não deixar 
o Belo cair para o terceiro grupo da 
loteria. No último sorteio, do dia 3 
deste mês, o Botafogo recebeu mais 
de 10 mil apostas como o time do co-
ração. Na oportunidade, o clube da 
Maravilha do Contorno ficou em 370 

lugar no concurso e no acumulado 
do ano está na 36ª posição, perma-
necendo no grupo II, que reúne os 
40 mais apostados no país. 

Fábio Júnior 
admitiu 

negociação com 
o Botafogo 

durante jogo da 
Série B

FOTO: Divulgação
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Audiência será realizada 
hoje no TRT e jogador 
cobra R$ 55 milhões

R49 e Fla no banco dos réus
FRENTE A FRENTE NA JUSTIÇA

A primeira audiência do 
litígio entre Ronaldinho Gaú-
cho e Flamengo será realizada 
na manhã de hoje, na sede do 
Tribunal Regional do Traba-
lho do Rio (TRT-RJ). Será uma 
tentativa de conciliação entre 
as partes, em duas ações que, 
somadas, chegam a R$ 55 mi-
lhões. O processo com valor 
de R$ 40 milhões se refere à 
rescisão unilateral dos contra-
tos de trabalho e de cessão da 
imagem do jogador, que cobra 
multa por quebra do acordo. 
A outra ação busca R$ 15 mi-
lhões por danos morais, em 
função de declarações dadas 
por dirigentes do clube e que 
o atleta, hoje no Atlético-MG, 
considerou ofensivas à sua 
imagem após sua saída do Ru-
bro-Negro, no dia 31 de maio. 
A presidente Patrícia Amorim 
não comparecerá à audiência. 
O departamento jurídico es-
tuda o nome de um represen-
tante.

A advogada que está à 
frente do processo de quebra 
de contrato é Gislaine Nunes, 
que atua ao lado de Aldo Gio-
vani Kurle. A ação por danos 
morais está sob responsa-
bilidade de Sérgio Queiroz. 
Na última semana, segundo 

Forlán não acredita 
em Libertadores

O atacante Diego Forlán reco-
nhece que a vaga para a Libertadores 
virou um sonho muito distante do 
Internacional, mas defende a força 
máxima nos últimos quatro jogos do 
Brasileirão. Para o uruguaio, com a ‘cor-
da esticada’ na reta final o time poderá 
sustentar uma tranquilidade maior. 
Calmaria baseada em vitórias.

“Quando entramos em campo 
queremos ganhar. Até para seguir com 
tranquilidade de tudo. Sabemos que 
o ano foi difícil, mas temos que jogar 
para seguir em frente. Ganhar sempre 
é bonito por mais que o objetivo é difí-
cil”, discursou o camisa 7.

De acordo com o site Chance 
de Gol, o Colorado tem apenas 0,6% 
de chances de ir à Libertadores. Na 
tabela, o time acumula 51 pontos, 
oito atrás do São Paulo. As justifica-
tivas para o distanciamento e, por 
consequência, o final prematuro da 
temporada, estão na ponta da língua.

“Foi um campeonato complica-
do por ter jogadores novos no clube, 
outros vários machucados e mais al-
guns na seleção”, listou Forlán.

A tranquilidade extra referida 
por Diego Forlán pode surgir dos jogos 
contra Ponte Preta, Corinthians, Portu-
guesa e Grêmio. A reta final do campe-
onato cruza com a disputa presidencial 
do Inter, envolvendo o atual mandatá-
rio Giovanni Luigi e dois candidatos de 
oposição.

Lateral do Flu vai 
para o Chelsea

O Fluminense acertou a venda do 
lateral direito Wallace, de 18 anos, ao 
Chelsea, da Inglaterra. O clube inglês, 
que já tinha 40% dos direitos econô-
micos sobre o jogador por conta da ne-
gociação que levou Deco às Laranjeiras, 
pagará R$ 15 milhões pela revelação 
tricolor. O acordo prevê que o jogador 
só se transfira após a disputa da Copa 
Libertadores do próximo ano. O Flumi-
nense já está garantido na competição.

Os jogadores mantém discur-
sos ensaiados e a comissão técnica 
reforça a cautela. Mas parentes, ami-
gos e torcedores já não acreditam na 
possibilidade do Fluminense perder 
o título do Campeonato Brasileiro. A 
equipe carioca poderá garantir a con-
quista no próximo domingo, contra o 
Palmeiras, mas segundo o atacante 
Rafael Sobis, alguns amigos já man-
daram mensagens dando ‘parabéns’ 
antecipadamente pelo possível tetra-
campeonato.

O Chelsea já havia tentado con-
tratar o jogador em agosto, mas as 
negociações não avançaram naquele 
momento. Destaque nas seleções de 
base, o lateral disputou 16 partidas 
neste Campeonato Brasileiro, sendo 
dez como titular. Ele anotou um gol, 
mas não conseguiu se firmar entre 
os titulares e foi reserva de Bruno na 
maior parte da temporada.

A diretoria do Fluminense não 
quis se manifestar sobre a negociação, 
assim como o empresário do jogador, 
Frederico Moraes. Wallace deve ser 
um dos únicos jogadores negociados 
nesta janela de transferências. A 
intenção da diretoria é de manter o 
mesmo elenco para a disputa da Copa 
Libertadores. 

Gislaine, ocorreu a última ten-
tativa de acordo entre as par-
tes antes da audiência. Sem 
sucesso. Mas a advogada diz 
considerar possível o consen-
so. Ronaldinho Gaúcho estará 
presente no tribunal.

“Houve várias tentativas 
de acordo até a semana pas-
sada, o que acho até louvável 

por parte do Flamengo. Se tudo 
correr bem, acredito que até 
tenha possibilidade de aconte-
cer”, disse Gislaine Nunes.

Segundo a advogado, será 
uma audiência de instrução. 
“As partes serão ouvidas, as 
defesas apresentadas, estare-
mos todos lá, incluindo Ronal-
dinho e Assis, irmão e empre-

sário do jogador”, alegou. 
Todos os holofotes esta-

rão voltados para a audiência 
hoje, já que se trata da primei-
ra vez que o Flamengo e Ro-
naldinho Gaúcho estarão no 
banco dos réus.

Consultado, o vice-presi-
dente jurídico do Clube de Re-
gatas Flamengo, Rafael de Piro, 

preferiu não se pronunciar, ale-
gando que o processo corre sob 
segredo de Justiça. Limitou-se a 
dizer apenas que as tentativas 
de acordo partiram de ambos 
os lados, e não apenas da Gá-
vea. Se a audiência não levar a 
um entendimento entre as par-
tes, deverá ser marcado o julga-
mento do caso.

Câmara quer ouvir CBF sobre contratos com a TAM
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

O Santos não escapou 
de punição no Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD) em sessão rea-
lizada ontem, por conta da 
confusão ocorrida no jogo 
diante do Atlético/MG, na 
Vila Belmiro, quando uma 
ambulância não conseguiu 
entrar no gramado. Mas 
a multa de R$ 5 mil, apli-
cada por maioria de votos 
pelos auditores da Terceira 

Comissão, foi bem menor 
do que a que poderia ocor-
rer, mesmo tendo o depar-
tamento jurídico lutado 
contra qualquer pena, por 
entender que o clube não 
infringiu nenhuma norma 
ou determinação. O Santos 
pode recorrer desta deci-
são.

A Vila Belmiro foi in-
terditada no dia 19 de ou-
tubro após problemas de 

atendimento ao zagueiro 
Rafael Marques, do Atlé-
tico/MG, em jogo da 31ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Na ocasião, a 
ambulância não conseguiu 
chegar ao gramado para 
prestar socorro ao atleta 
por conta de um degrau de 
40 cm, que impedia o aces-
so do veículo.

Antes mesmo da inter-
dição, o Santos já iniciou a 

reforma. O problema acon-
teceu no portão 21 da Vila, 
onde estava a ambulância. 
O clube diminuiu o tama-
nho de um camarote e fez 
uma rampa de acesso, com 
o espaço para a entrada do 
veículo. Após a inspeção de 
membros da CBF, o presi-
dente do STJD, Flávio Zvei-
ter, liberou o estádio.

De qualquer maneira, 
o clube não se livrou de 

processo no STJD. Acusado 
de “deixar de manter o lo-
cal que tenha indicado para 
realização do evento com 
infraestrutura necessária 
a assegurar plena garantia 
e segurança para sua rea-
lização”, o Peixe foi punido 
com base no artigo 211 do 
Código Brasileiro de Justi-
ça Desportiva (CBJD), em 
que a multa poderia chegar 
a R$ 100 mil.

STJD aplica multa ao Santos de R$ 5 mil
TUMULTO COM AMBULÂNCIA

O que antes era harmonia entre Ronaldinho Gaúcho e a presidente Patrícia Amorim, no Flamengo, hoje é um embate judicial

Fotos: Divulgação

A Comissão de Turismo e Des-
porto da Câmara dos Deputados 
quer ouvir diretores da CBF a res-
peito de um contrato que a entida-
de mantinha com a TAM. Ontem, 
membros da comissão aprovaram 
um requerimento apresentado 
pelo ex-jogador e deputado fe-
deral Romário (PSB-RJ) para que 
pessoas envolvidas no acordo se-
jam convidadas a comparecer à 
Câmara.

O convite será feito ao diretor 
financeiro da CBF, Osório Ribeiro, 
e ao diretor jurídico da entida-
de, Carlos Eugênio Lopes. O ami-
go de Ricardo Teixeira, Wagner 
Abrahão, além de representantes 
de empresas de turismo, do Minis-
tério Público Federal e da Receita 
Federal também serão chamados 
pela comissão a participar de uma 
audiência com deputados.

Há dez dias, uma reporta-
gem da Folha de S.Paulo revelou 
que pagamentos da TAM à CBF 
eram feitos por meio de empre-
sas do Grupo Águia, de Abrahão. 
A transferência dos recursos às 
companhias do amigo de Teixeira 
estava prevista em contrato entre 
CBF e TAM.

Após a publicação da reporta-

gem, a TAM encerrou o contrato 
com a CBF, que era protegido por 
uma cláusula de sigilo. “Por que 
não haver transparência na enti-
dade que administra o futebol em 
nosso país, que é um patrimônio 
nacional e pertence ao povo brasi-

leiro por despertar tanta paixão?”, 
questionou Romário no requeri-
mento aprovado pela comissão.

“É oportuno que os deputa-
dos federais conheçam a origem e 
o total dos rendimentos da CBF, já 
que essa entidade recebe isenções 

fiscais e é presidida pelo mesmo 
dirigente que administra o Comitê 
Organizador Local da Copa (COL), 
que recebe recursos públicos vul-
tosos e grandes incentivos fiscais”, 
complementou Romário, em nota 
enviada à imprensa.

O deputado federal Romário, ex-jogador, não tem dado sossego aos membros da Confederação Brasileira de Futebol
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Preso acusado de negociar 
carros roubados no Sertão

OperaçãO ‘Big Ben’

Um homem acusado de 
negociar carros roubados e 
adulterados foi preso no mu-
nicípio de Imaculada, Sertão 
paraibano, durante a Opera-
ção ‘Big Ben’ desencadeada 
em conjunto pela Polícia Civil 
e a Corregedoria do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran). 

Informações repassadas 
pelo Disque Denúncia 197 le-
varam a  polícia a prender em 
flagrante Edilson Pereira Se-
rafim, 36 anos, durante a ope-
ração. Com ele foram apreen-
didos três veículos roubados, 
sendo um deles modelo Cross 
Fox, de cor prata, roubado em 
Campina Grande na segunda-
-feira (5). Também foi apreen-
dida uma motocicleta.

De acordo com o delega-
do regional de Patos, Danillo 
Orengo, com o Edilson Pereira 

Serafim foram apreendidos R$ 
4.500,00 em espécie, 10 cartu-
chos calibre 38 e um carrega-
dor de pistola 7.65mm. 

“O autuado responde-
rá pelo crime de receptação 
qualificada e por posse de 
munições e acessórios em 
concurso material, impossibi-
litando a concessão de fiança 
e recolhendo-se para a Cadeia 
Pública de Água Branca fican-
do à disposição da Justiça”, in-
fomou Danillo Orengo.

Trabalho foi realizado pela 
Polícia Civil e Corregedoria 
do Detran da Paraíba

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

DOMINGO, 11/11/2012 – BOA VISTA – 7h às 11h – Fazendas: Riacho Mandacaru, Santa 
Vitoria, Rua: Riachao dos Bernardino, São Joãozinho, Sítio: Riachao; CAMPINA GRANDE – 5h30 
às 8h – Liberdade – Ruas: Acre, Alagoas, Dom Anselmo Pietrula, Gilberto Pereira, Odon Bezerra, 
Para, Pedro Leal, São Paulo, Sergipe; LAGOA SECA – 7h às 11h – Ruas: Antonio Jacinto Costa, 
Antonio Luiz Sobrinho, Antonio Mariano, Arquilino Gonçalves, Ceci Coutinho, Edmundo Jerônimo, 
Edmundo Jerônimo Nascimento, Francisco Agra, Francisco Mariano, João Alves Brasileiro, João 
Francisco de Oliveira, José Caetano de Andrade, Pedro Adauto Souto, Severino Felismino da Silva, 
Sítios: Anacleto, Vizinho.

SEGUNDA-FEIRA, 12/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 13h30 às 16h30 – Jeremias – Ruas: 
Adalgisa Ramos Raia, Brigadeiro Eduardo Gomes, José A de Queiroz, José Pordeus Ramalho Filho, 
Manoel Alexandrino de Araujo, Maria Estelita Regis, Mecânico José Guedes, Posidônio Barbosa E 
Silva, Professora Zena Brasileiro – 13h30 às 15h30 – Serrotão – Ruas: Isaias Souza do O, Manoel 
Mota, São Malaquias.

TERÇA-FEIRA, 13/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 9h – Catolé – Ruas: Alderico 
Pessoa de Oliveira, Ana Paula Duarte de Medeiros, Antonio Francisco do Bu, Aprígio Ferreira 
Leite, Arthur Ferreira Castro, José Soares de Santana – 7h30 às 10h – Santa Cruz – Avenida: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Advogado Otavio Amorim, Eliza Aranha, Felizardo Ribeiro, 
João Alves da Silva, José de Almeida Junior – 9h às 11h – Sandra Cavalcante – Ruas: Alice Luna 
Pequeno, Beatriz Ernesto Leal de Melo, Cezarina Barbosa de Oliveira, Gercino Farias Leite, José 
Lucas Neto, Tereza Nogueira Arruda – 13h30 às 15h – Liberdade – Ruas: Almirante Barroso, José 
Doroteia Dutra, Josef Thomas, Josefina Maria da Conceicao, Pastor João Norberto da Silva, Pedro 
Brasil, Virgilio Pereira da Silva – 14h às 16h30 – Catolé – Avenida: Elpidio de Almeida, Ruas: José 
Brito Lira, Manoel de Barros Filho.

QUARTA-FEIRA, 14/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h às 9h – Sítio: Samambaia – 7h30 
às 11h – Bodocongó III – Ruas: Caico, Cirilo Rodrigues de Araujo, Inês de Lima Rodrigues, João 
Amaro de Lima, João Amaro de Lima, João Valdevino Alves, José Bulcao da Silva, Maria Guia Muniz 
Albuquerque – 8h20 às 10h – Sítio: Antas – 9h50 às 11h30 – Sítio: Antas.

QUINTA-FEIRA, 15/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h – Cuité – Ruas: Adolfo T de 
Sousa, Amsterdã, Berlim, Berna, Bruxelas, Doutor José Gondim, Dublim, Estocolmo, Fernando G 
de Arruda, Francisco Januario de Lacerda, Julio Ferreira Tavares, Lisboa, Londres, Luxemburgo, 
Manoel Alexandrino de Araujo – 7h30 às 10h30 – Vila Cabral – Ruas: Abdisio Militao Prazeres 
dos Santos, João Clementino dos Santos, José Henrique Melo, José Pessoa de Vasconcelos, 
Luiz Gonzaga da Costa, Manoel Chaves, Maria Rabelo Azevedo, São Jerônimo, São Luiz – 8h às 
11h30 – Nações – Ruas: Adauto Travassos de Moura, Antonio Alves de Lima, Capitão Adhemar 
Maia Paiva, Deusdete Viana da Cunha, Etelvino Ferreira, Frei Damião de Bozzano, José Palhano, 
Maestro Nelson Ferreira, Manoel Elias de Castro, Paris, Sítios: Louzeiro – 15h30 às 17h – Jeremias 
– Ruas: Agripino Diniz, Francisco Borges Costa, José Ribeiro da Costa, José Roberto de Souza, 
Probo Câmara; SÃO JOSÉ DA MATA – 13h30 às 16h30 – Ruas: João Alves, Lagoa de Dentro, 
Severino B Cabral, Sítio: Lagoa de Dentro; SERROTÃO – 13h30 às 15h30 – Ruas: Antonio Alves 
de Lima, João Francisco da Silva, Josemar dos Santos Franca, Manoel Mota, Maria F L Queiroz, 
Padre Antonio, Santa Terezinha.

SEXTA-FEIRA, 16/11/2012 – CAMPINA GRANDE – 7h30 às 11h – Sítios: Chá do Marinho, Ma-
rinho; QUEIMADAS – 13h30 às 15h30 – Sítios: Almeida, Caixa D Água, Gravata de Caixa D’água, 
Gravatar – 15h30 às 17h – Sítios: Capoeira, Zumbi.

SÁBADO, 17/11/2012 – FAGUNDES – 7h30 às 11h – Sítios: Laranjeiras; MASSARANDUBA – 
7h30 às 10h30 – Sítios: Gravatar, Gravatar do Cumbe.

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

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

DOMINGO, 11/11/2012 – GUARABIRA – 14h às 17h30 – Avenida: Feliciano B Amorim, Ruas: 
Alfredo Fernandes Costa, Antonio Diogo, Bom Jesus, Doutor Amorim, Feliciano Batista Amorim, 
Francisco Camilo Pereira, João Batista de Amorim, José Epaminondas, Luiz José de Oliveira, Padre 
Hidelbrano Marques, Padre Inácio de Almeida

SEGUNDA-FEIRA, 12/11/2012 – AREIA – 7h30 às 11h30 – Sítio: Chá da Pia; BARRA DE SAN-
TANA – 13h às 16h30 – Rua: Vareda Grande, Sítio: Vareda Grande; ESPERANÇA – 13h30 às 17h 
– Sítio: Pintado; MATINHA – 7h30 às 12h – Sítios: Câmara, Câmara do Geraldo, Cosmo da Rocha, 
Geraldo, Geraldo de Cima, Gomes, Lagoa Nova, Queremos Deus; PICUÍ – 7h30 às 11h – Avenida: 
Josefa Maria dos Santos, Ruas: Antonio dos Santos Araujo, Doutor Adalberto Cesar Almeida, Fran-
cisca Cunha Dantas, José Domingos de Oliveira, José Egidio de Lira, Jovelina Alice da Luz, Luzia 
Emilia de Souza, Manoel C de Oliveira, Maria Matilde do Carmo; RIACHÃO – 7h30 às 12h – Rua: 
da Quixaba, Sítio: Quixaba; SERRARIA – 7h30 às 12h – Sítio: Alagoinha.

TERÇA-FEIRA, 13/11/2012 – AROEIRAS – 8h às 12h30 – Ruas: Antonio Gonçalves, Cônego 
Antonio Ramalho, da Matriz, do Rosário, Gedeao Souza Andrade, Henrique de Sousa, Isaura Juvino 
da Silva, Joaquina Dantas de Souza, José Alves Venâncio, Manoel de Paula Barbosa, Monte Castelo, 
Padre Leonel Franca, Tereza Dantas de Souza, Vila Nova; CASSERENGUE – 7h30 às 11h – Sítio: 
Cabeçudo; CUBATI – 7h30 às 12h – Rua: São Gonçalo, Sítios: Cubati, São Gonçalo; ESPERANÇA 
– 7h30 às 13h30 – Sítio: Pintado; GADO BRAVO – 14h às 16h30 – Sítios: Areias, Pedras Altas.

QUARTA-FEIRA, 14/11/2012 – ARARA – 7h30 às 13h – Ruas: Agenor Bezerra Medeiro, Antonio 
Felipe de Arruda, Antonio Onofre de Sousa, Balbino Alexandre, Cândida Americana, da Palma, do 
Cruzeiro, João Ferreira Campos, João Ferreira de Melo, Luzia Mercês do Amaral, Manoel Virgíneo 
Mendes, Manoel Virgíneo de Maria, Maria das Dores, Nossa Senhora da Piedade, Padre Ibiapina, 
Presidente Epitácio Pessoa; AREIA – 7h30 às 11h30 – Fazendas: Jardim A, Olho D’água, Rua: José 
Cesar, Sítios: Água Doce, Bujari, Bujari, Capim de Cheiro, Chá da Pia, Chá do Jardim, Gruta do 
Lino, Guaribas, Jardim, Lagoa de Santana, Mazagao, Moquém, Olho D’água, Olho D’água Seco, 
Ponta de Pedra, Queimada, Queimadas de Areia, Riachao, Santa Terezinha, Santana, São Bento 
de Cima, Serra da Pia, Santa Terezinha, Taboleiro, Tabuleiro do Moquém, Tanque Comprido, Tanque 
Comprido, Timbauba; CAMALAÚ – 8h30 às 13h – Avenida: Francisco Brandão, Ruas: 19 de Marco, 
do Matadouro, Duque de Caxias, Eduardo Toletino Leite, Elizeu Firmino de Melo, Frederico Lintero, 
Guiomar de Castro Chaves, José Geci Valter da Silva, José Inácio de Queiroz, José Mariano de 
Faria, Manoel Magalhães Sobrinho, Padre Teofanio Stallaet, Pastor Moises A de Santana, Santo 
Antonio; ESPERANÇA – 13h30 às 17h – Sítios: Logradouro, Maniçoba, Meia Pataca, Pedra Pintada; 
GADO BRAVO – 7h30 às 12h – Ruas: Central, do Campo, do Cruzeiro, João Henrique da Silva, 
José Mariano Barbosa, José Pereira Aguiar, Nova, Severino Felipe Barbosa, Sítio: Gado Bravo; 
NATUBA – 8h30 às 12h – Sítios: Chá dos Ventos, Costa, Gito, Ilha Grande, Malheiros, Várzea do 
Caboclo – 12h30 às 17h – Sítios: Gito, Gito de Baixo, Gito de Cima, Gravata.

QUINTA-FEIRA, 15/11/2012 – ALCANTIL – 7h30 às 12h – Avenida: São Jose, Ruas: Nossa Senho-
ra da Piedade, São Jose, São Miguel, Gameleira, Sítios: Gameleira, Panelas; CAIÇARA – 7h330 às 
11h – Ruas: da Areia, João Alves Pessoa, Presidente João Pessoa, Rio Branco, Tenente Marcolino; 
MULUNGU - 7h30 às 12h – Fazenda: Santa Rita; SOLÂNEA – 7h30 às 11h – Ruas: Bela Vista, Chan 
de Santa Tereza, do Baixo, Imaculada Conceição, Padre Ibiapina, Santa Luzia, São Luiz, Santa 
Inês, Santa Rita de Cássia, Sítios: Baixas, Chan de Santa Tereza, Santa Inês, Santa Rita Cássia.

SEXTA-FEIRA, 16/11/2012 – ARARUNA – 7h30 às 11h – Fazenda: Nova, Sítio: Moquém; ESPE-
RANÇA – 13h30 às 17h – Sítio: Boa Vista; MOGEIRO – 8h30 às 15h – Sítio: Serra do Cabral; NOVA 
FLORESTA – 7h30 às 11h – Ruas: 7 de Setembro, Elpidio Sabino, Felinto Florentino, Governador 
Pedro Gondim, José Batista Dantas, José Gregório dos Santos; REMÍGIO – 7h30 às 11h30 – Sítios: 
Xique-xique, Olho D’água, Capim de Cheiro.

SÁBADO, 17/11/2012 – ARARUNA – 7h30 às 11h – Sítio: Baixo

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

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
PARA PREGÃO PRESENCIAL N362/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTA para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 03/12/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa para locação de caixa cirúrgica de craniotomia, 
destinado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande – PB/HRETCG, 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 - 12-01850-3
João pessoa, 07 de novembro 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 N380/2012
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 23/11/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de utensílios hospitalar, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 12-01972-5
João pessoa, 07 de novembro 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
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 002/2012

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade  
Carta Convite nº 002/2012, tipo Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: 
Serviços de Engenharia para Reforma do Prédio do Ministério Público da Paraíba na cidade de 
Princesa Isabel, Município de Princesa Isabel/PB. A sessão pública será realizada no dia 21/11/2012 
às 09:00 horas. Local: Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça 
- Auditório “Proc. Edigardo Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa 
– PB. Acesso ao Edital no horário das 08:00 às 18:00 horas - sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas 
no endereço acima citado ou pela internet no site  www.mp.pb.gov.br. Outras  informações pelos 
fones: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 07 de novembro de 2012.                                       
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna públi-

co que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 005/2012, tipo 
Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de serviços de 
engenharia para Construção da Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Sumé, Município 
de Sumé/PB. A sessão pública será realizada dia 26/11/2012 às 09:00 horas. Local: Edifício Sede 
do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça - Auditório “Proc. Edigardo Ferreira 
Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário 
das 08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas no 
endereço acima citado e/ou pela internet no site: www.mp.pb.gov.br. Outras informações pelo fone: 
(83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 07 de novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS  JUNIOR

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 006/2012, tipo Menor 
Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de serviços de enge-
nharia para Construção da Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alhandra, Município de 
Alhandra/PB. A sessão pública será realizada dia 28/11/2012 às 09:00 horas. Local: Edifício Sede 
do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça - Auditório “Proc. Edigardo Ferreira 
Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário 
das 08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira de 07:00 às 13:00 horas no 
endereço acima citado e/ou pela internet no site: www.mp.pb.gov.br. Outras informações pelo fone: 
(83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 07 de novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS  JUNIOR

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 007/2012, tipo Menor 
Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Contratação de serviços de enge-
nharia para Construção da Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Cruz do Espírito Santo, 
Município de Cruz do Espírito Santo/PB. A sessão pública será realizada dia 29/11/2012 às 09:00 
horas. Local: Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça - Audi-
tório “Proc. Edigardo Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. 
Acesso ao Edital no horário das 08:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira 
de 07:00 às 13:00 horas no endereço acima citado e/ou pela internet no site:  www.mp.pb.gov.br. 
Outras informações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 07 de novembro de 2012.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS  JUNIOR

Presidente COPLI/MPPB

A Primeira Turma 
do Tribunal Regional 
Federal a 5ª Região 
(TRF-5), no Recife (PE), 
manteve a condenação 
de Francisco Garcia da 
Silva, Plácido Ferrei-
ra da Nóbrega Neto e 
Djailson Alves da Silva 
envolvidos em assalto 
à agência dos Correios 
no município de São 
José dos Espinharas 
(PB). A decisão, unâni-
me, negou provimento 
ao recurso dos réus e 
acolheu o parecer do 
Ministério Público Fe-
deral (MPF). O primei-
ro e o segundo estão 
presos em Caicó (RN) e 
o terceiro em São Ben-
to (PB). 

Os assaltantes fo-
ram condenados, em 
11 de abril de 2011, 
pela 6ª Vara da Justi-
ça Federal na Paraíba, 
em razão de denúncia 
oferecida em  26 de 
janeiro de 2009 pelo 
Ministério Público Fe-
deral em Campina 
Grande, contra as três 
pessoas mencionadas 
e também  Ediélio Fil-
gueiras da Costa (tam-
bém condenado, mas 

que não figura como 
parte na Apelação 
Criminal nº 9098-PB, 
julgada pelo TRF-5). 
Todos tiveram a prisão 
preventiva decretada 
e passaram a instrução 
processual presos. Eles 
foram condenados 
pela prática dos crimes 
de quadrilha (em con-
curso material), rou-
bo qualificado, roubo 
qualificado tentado e 
resistência, com a de-
vida individualização 
das penalidades em 
razão das condutas de 
cada envolvido. 

No recurso, Fran-
cisco Silva, Plácido Nó-
brega Neto e Djailson 
Silva alegaram, resu-
midamente, que não 
haviam concretos ele-
mentos de prova e re-
quereram a absolvição. 
Porém o MPF, através 
da Procuradoria Regio-
nal da República da 5ª 
Região, se manifestou 
pela improvimento do 
recurso, tendo em vis-
ta a clara participação 
e apoio logístico dos 
condenados no plane-
jamento do roubo aos 
Correios.

Mantida condenação de 
envolvidos em assalto

peLa JUSTiça FeDeraL

Foram apreendi-
dos três veículos, 
entre eles um 
Cross Fox prata
roubado na última
segunda-feira em 
Campina Grande
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 55/2012
OBJETO: Aquisição de trator agrícola de pneus e equipamentos, destinados ao município 

de São Domingos. Data de abertura: às 08:30 horas do dia 21 de Novembro de 2012. Edital e 
informações na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, s/n – Centro - São Domingos– PB.

São Domingos - PB, 07 de Novembro de 2012.

EUDES LEITE SÁ JUNIOR.
Pregoeiro

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057876
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 342844604-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,29
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056137
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUZA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 095184894-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,50
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057860
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ....: 011850863/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057848
Responsavel.: LAVANDERIA VIA SUL
CPF/CNPJ....: 003702473/0003-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,00
Cedente.....: MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055471
Responsavel.: MIRTES DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ....: 486137974-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Cedente.....: COND EDIFICIO MANAUS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056976
Responsavel.: M L DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 004424708/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.410,70
Cedente.....: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E COMERCIO DE
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056113
Responsavel.: PEDRO GEOVANI FONTES
CPF/CNPJ....: 010091538-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,39
Cedente.....: EMBRACO EMPRESA BRAS DE CONS-
TRUCAO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057012
Responsavel.: RIVANILDA CANDIDO DE LIMA 776843703
CPF/CNPJ....: 013058075/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            783,98
Cedente.....: FAMA TEXTIL LTDA - EPP
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056735
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,  08/11/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 035/2012
OBJETIVO: contratação dos  serviços de  xerox e encadernaçao  de diversos tipos de documentos 

para atender  a todas as  secretarias  deste município conforme termo de referencia anexo I do edital. 
DATA DA REÚNIÃO:  19 de novembro  de 2012  as 09:00 hs 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 06 de Novembro de 2012 

SILVANIA SOARES DA SILVA 
 PREGOEIRA/PMMD

PLANC BURLE MARX VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ/CPF No 15.018.817/0001-
64. Torna público que a SUDEMA – Superintendencia de Administração do Meio-Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 4262/2012 em João Pessoa, 05 de novembro de 2012 – Prazo: 1550 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com duas torres de 30 pavimentos cada, 
totalizando 240 unidades habitacionais com o sistemade esgotamento sanitário ligado a rede da 
cagepa. Na Rua Bancário Francisco Mendes Sobreira, nº  37, ST 16, QD 120, LT1848-8, Bairro dos 
Ipes, Municipio de João Pessoa – UF: PB. Processo: 2012-007454/TEC/LI – 1709.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE No 00014/2012
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Getulio Vargas, S/N - Centro - Baraúna - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Novembro de 2012, 
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36331180.

Baraúna - PB, 06 de Novembro de 2012

VALQUIRIA ARAÚJO DE MEDEIROS
Presidente da Comissão

Responsavel.: A. G. COMERCIO DISTRIBUIDORA 
DE PRO
CPF/CNPJ....: 011821032/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.962,42
Cedente.....: RADIAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056513
Responsavel.: BV MOTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012040395/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,44
Cedente.....: MB IMP E DISTRIBUICAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057099
Responsavel.: CHIARA CABRAL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 072596404-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.540,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057946
Responsavel.: COMERCIAL DE ALIMENTOS BONFIM 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012680083/0002-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,10
Cedente.....: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 055209
Responsavel.: COMERCIAL QUATRO ESTRELAS 
IMPORTACA
CPF/CNPJ....: 003909558/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Cedente.....: SGRIMA IND E COMERCIO DE CON-
FECCOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056711
Responsavel.: DANIEL R.DE LACERDA NUNES
CPF/CNPJ....: 011362754/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             53,85
Cedente.....: MMA COM PROD DESCARTAVEIS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057056
Responsavel.: DIOGO ANTONIO A. B. PEREIRA
CPF/CNPJ....: 518666922-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Cedente.....: SERVNAUTICA JACARE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 057137
Responsavel.: E M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 015271630/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 056392
Responsavel.: ERIKLES BATISTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 010949944-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/CPF No 41.150160/0001-02 torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4260/2012 em João Pessoa, 30 de outubro de 2012-Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS (SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO). Na 
(o)- RUA JOSE GERONIMO DA SILVA FILHO Nº 66-RENASCER Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-004813/TEC/LO-3436 

RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ/CPF No 41.150160/0005-28 torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 4259/2012 em João Pessoa, 30 de outubro de 2012-Prazo: 1095 dias. Para a atividade 
de: FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO. Na (o)- LOTEAMENTO NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO, QD 04 LT 12B-RENASCER Município: CABEDELO – UF: PB. Pro-
cesso: 2012-004812/TEC/LO-3435 

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

DOMINGO, 11/11/2012 – BAYEUX – 8h30 às 12h – Rua: 13 de Maio; JACARAÚ – 8h30 às 12h 
– Sítio: Várzea Comprida; JOÃO PESSOA – 8h30 às 12h – Centro – Rua: Barão do Abiaí – 14h30 
às 17h – Tambaú – Avenida: Presidente Epitáceo Pessoa, Izidro Gomes, Monteiro Lobato, Nego, 
Olinda, Senador Ruy Carneiro, Ruas: Infante Dom Henrique, José Augusto Trindade, Silvino Lopes; 
MARCAÇÃO – 8h30 às 12h – Avenida: João Ferreira Santos, Ruas: João Primo Soares, Maria Auta 
da Silva dos Santos, Nova.

SEGUNDA-FEIRA, 12/11/2012 – CURRAL DE CIMA – 8h30 às 12h – Sítio: Queimadas; ITA-
BAIANA – 7h30 às 14h – Ruas: 13 de Maio, Cassimiro Francisco da Silva, Coronel Francisco de Sá, 
Floriano Peixoto, Joana Cândida da Costa, José Raimundo de Melo, Lagoas, Napoleão Laureano, 
Severino Alves da Silva, Suburbana; JOÃO PESSOA – 8h30 às 11h – Roger: Avenida: Dom Vital, 
Ruas: Borges da Fonseca, Carlos Pessoa, Frederico Chopin, Gama Rosa, Gouveia Nóbrega – 13h30 
às 16h – Roger – Ruas: Saldanha da Gama, Juiz Gama e Melo, Socorro Maria da Penha Ribeira – 
14h30 às 17h – Geisel – Ruas: Antonio Roberto de Souza Nascimento, Comerciante Ademy Batista 
de Lima, Edna Pinheiro da Silva, José de Assis Regis, José Inácio, José Inácio da Silva, Maria da 
Penha Freire Guimarães, Maria Nazaré de Souza Silva, Policial Militar Marinaldo da Silva Ribeiro; 
RIO TINTO – 14h30 às 17h – Granja: Biotômico, Ruas: do Matadouro, Isaura Juvino da Silva, Sítios: 
Passagem da Cobra, Patrício; SALGADO DE SÃO FÉLIX – 9h30 às 16h – Sítio: Maria de Melo; 
SOBRADO – 8h30 às 11h – Rua: José F dos Santos, Sítio: Areia Vermelha.

TERÇA-FEIRA, 13/11/2012 – JACARAU – 13h30 às 15h – Ruas: Antonio Paulino, Cresio Paulino, 
do Hospital, João da Mota Silva, Manoel Fidelis Sobrinho, Margarida Dias, Miguel Paulino da Silva, 
Presidente Getulio Vargas – 14h às 17h – Ruas: 24 de Agosto, 7 de Setembro, Coronel Antonio S 
Farias, Coronel Antonio Soares Farias, Cresio Paulino, do Hospital, Int. João Soares Farias, João 
da Mota Silva, José Pereira, Manoel Fidelis Sobrinho, Margarida Dias, Miguel Paulino da Silva, 
Nossa Senhora da Conceição, Presidente Getulio Vargas, Presidente João Pessoa, São Luis, Vidal 
de Negreiros; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Altiplano – Ruas: Doutor João Galvão de Melo, 
Garibaldi Pessoa da Costa, João Vieira Gonçalves Medeiros Junior, Laura Maria Dantas – 8h30 às 
12h – Altiplano – Ruas: Clementina Lindoso, Francisco Leite Piancó; MATA REDONDA – 8h30 às 
10h – Rua: Amorim, Sítios: Jaguarema, Sarapó; SALGADO DE SÃO FÉLIX – –9h30 às 11h – Sítio: 
Maria de Melo; SANTA RITA – 7h30 às 13h – Avenidas: Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, 
Ruas: Antenor Navarro, Ataíde de Brito, Boa Ventura, Centenário, Cidade de Puxinanan, Diamante, 
Governador Ivan Bichara, Guarabira, Jerico, Juazeirinho, Maestro Pedro dos Santos, Santana dos 
Garrotes, Sítios: Jerico, Juazeirinho – 8h30 às 14h – Ruas: Carlos Gomes, Correio da Manha, 
Diário de Pernambuco, Eduardo Martins, Felix Figueiredo Oliveira, Francisco Felix Figueiredo, 
Hermenegilda Dias de Souza, Jaciara de Almeida Lima, Radialista Enoque Pelagio, Radialista 
Zé Bezerra, Radio Arapuã, Silvino José da Silva; SAPÉ – 9h30 às 13h – Fazenda: Santa Helena.

QUARTA-FEIRA, 14/11/2012 – CALDAS BRANDÃO – 9h30 às 13h – Fazenda: Barro Vermelho, 
Sítio: Barro Vermelho; CAAPORÃ – 8h30 às 12h – Fazenda: Moura, Granja: Santa Inês Sítio: Marina 
III; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 14h30 às 17h – 13h30 às 15h – Avenida: Viragilio Silva, Ruas: 
Senador Cunha Vasconcelos, Tenente José de Franca, Sítios: Salema, Salema Maracujá, Salema 
de Dentro; JACARAÚ – 9h30 às 13h – Sítios: Várzea, Várzea Comprida – 9h30 às 11h – Ruas: 
13 de Maio, 7 de Setembro, Belarmino Ferreira, Int. João Soares Farias, João Soares da Costa, 
Orestes Lisboa, São João, Vidal de Negreiros, Vitalina de Figueiredo, Sítio: Luis Gomes – 13h30 
às 15h – Ruas: 13 de Maio, da Cagepa, da Caixa D’água, do Campo, Fernando Alves de Sena, Int. 
João Soares Farias, José Xavier de Lima, Polibio H Pereira, Sebastião Ferreira Silva; JOÃO PES-
SOA – 9h30 às 15h – Gramame – Ruas: Brasília, Comerciante Antonio Medeiros Sobral, Estudante 
Valeria Cavalcante Lima, Geraldo Fagundes de Araujo, Geraldo Hiberto da Costa, Glauria Lucia 
Sobreiro Alexandre, Hilda Martins de Lima, Ivanildo Virgíneo Gomes, Joaquim Monteiro, Joaquim 
Monteiro da Franca, Julia Rosa de Lima, Laisa Beatriz Gomes da Silva, Laura Lucia S Alexandre, 
Luis Gomes de Sá, Manoel Rodrigues de Lacerda, Natal, Presidente Médici, Raimundo Cícero 
Batista; RIO TINTO – 6h30 às 11h – Granja: Rei Andrade, Sítio: Salema – 13h30 às 15h – Avenida: 
Viragilio Silva, Ruas: Senador Cunha Vasconcelos, Tenente José de Franca, Sítios: Salema , Salema 
Maracujá, Salema de Dentro; SOBRADO – 8h30 às 11h – Sítios: Carucu, Figueira, Fogueira de Cima.

QUINTA-FEIRA, 15/11/2012 – JACARAÚ – 9h30 às 11h – Ruas: Presidente João Pessoa, São 
João, Vidal de Negreiros, Sítios: Ipiranga, Largo da Matriz – 13h30 às 15h – Ruas: Alcindas Do-
mingos da Costa, Escritora Maria José Dias Cruz, Eulina Bezerra Pessoa, Isaura Juvino da Silva, 
João Batista Carvalho, Marluza de Brito Pessoa, Padre João Madruga, Presidente João Pessoa, 
Presidente João Pessoa, Tabelião José Dias da Cruz, Vereador Francisco Barbosa de Andrade, 
Vereador Luiz Pedro da Silva; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Bancários – Ruas: Bancário An-
tonio Jacinto de Souza, Bancário Rosa Lima dos Santos, Bancário Sergio Guerra, João Batista 
Maia – 7h30 às 13h – Funcionários/Grotão – Avenidas: Fortaleza, Silva Mariz, Valdemar Galdino 
Naziazeno, Granja: Santa Cruz, Ruas: Adão Viana da Rosa, Antonio Cavalcante Queiroga, Aracaju, 
Bancário Amaury de Souza, Bayeux, Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Claudina da 
C Santos, Cuiabá, Curitiba, do Arame, Expedido Delmiro dos Santos, Flaviano Rabelo, Fortaleza, 
Ivanildo Virgíneo Gomes, João Maurílio Leite, João Paulo I, João Paulo Ii, Josefa Dias Correia, 
Laudina da Cunha Santos, Maceió, Manaus, Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Guia, 
Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário, Natal, Parteira 
Maria do Patrocínio de Jesus, Pedro Pereira da Silva, Porto Alegre, Professora Daura Alcides de 
Almeida, Recife, Salvador, Severino Pereira da Silva, Teresina, Sítio: Barriguda dos Frades – 7h30 
às 12h – Engenho Velho – Rua: Carlos Aberto Moura Filho, Sítio: Engenho Velho – 7h30 às 13h – 
Bancários – Rua: Josemar Negromonte de Azevedo – 14h30 às 17h – Oitizeiro – Avenida: Coronel 
Adolfo Massa, Ruas: Cabral Batista, da Alegria, General Pedro Gonçalves de Medeiros, João Celso 
Peixoto, João Celso Peixoto, João Celso Peixoto, João Celso Peixoto, João Sampaio de Brito, 
José de Oliveira, Maria Alves de Lima, Rogério Marques de Souza – 14h30 às 17h – Água Fria/
José Américo – Avenida: Desembargador Hilton Souto Maior, Ruas: Ana Dulce Ferreira Santos, 
Conrado Jerônimo Leite, Emp. Manoel de Brito, José Batista da Silva, José Candido Silva, Manoel 
de Brito, Maria Santana da Anunciação, Severina Maria da Conceicao; MAMANGUAPE – 9h30 às 
13h – Sítios: Canto, Canto II – 9h30 às 13h – Sítio: Jurema; SALGADO DE SÃO FÉLIX – 9h30 às 
13h – Sítios: Maria de Melo, Piacas; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 14h30 às 17h – Sítio: Lagoa Preta; 
SAPÉ – 8h30 às 12h – Ruas: Manoel Deodato, Vereador Sebastião da Silva.

SEXTA-FEIRA, 16/11/2012 – CAPIM – 10h30 às 12h – Rua: Luiz Marques, Sítio: Olho D’água, 
Andre Rodrigues; JACARAÚ – 8h30 às 11h – Ruas: 7 de Setembro, Abílio Francisco Costa, Alcindas 
Domingos da Costa, Escritora Maria José Dias Cruz, Governador Antonio Mariz, Ivanildo Leandro 
Oliveira, João Batista Carvalho, João Luis F Pessoa, Pedro Regis da Silva, Professora Neuza de 
Medeiros, Tabelião José Dias da Cruz, Virgilio Ribeiro da Silva; JOÃO PESSOA – 8h30 às 15h – 
Gramame – Avenida: Élson Gouveia Falcone, Ruas: Agricultor Antonio Xavier da Silva, Antonio 
Isaias da Costa, Aposentado Alair Cavalcante Silveira, Comerciante Antonio Medeiros Sobral, 
Comerciante Severino Rufino da Cruz, Doutor Max Heinrich Zagel, Joaquim Monteiro da Franca, 
Manoel Patrício dos Santos, Professora Daura Alcides de Almeida, Severino Alves da Siqueira; 
MAMANGUAPE – 8h30 às 12h – Ruas: Ariosvaldo R Costa, Barão do Rio Branco, Duque de Caxias, 
Edmilson da Silva Araujo, Marcos Barbosa, Marques do Herval, Nossa Senhora de Fátima, Pedro 
Soares; PEDRO RÉGIS – 13h30 às 15h – Avenida: Senador Ruy Carneiro, Ruas: José Alexandre 
Filho, Miguel Braz, Senador Ruy Carneiro, Severino Pereira; RIO TINTO – 7h30 às 11h – Ruas: do 
Matadouro, Tenente José de Franca, Sítios: Matadouro, Patrício – 13h30 às 17h – Sítios: Salema, 
Salema de Dentro; SANTA RITA – 8h30 às 15h – Avenida: Pedro Tome de Arruda, Ruas: Arco Iris, 
Coronel Rego Barros, Correio da Manha, Governador João Agripino, João Pessoa Neto, Jornal A 
Critica, Jornal A Critica, Jornal A Manchete, Jornal de Alagoas, Jornal O Combate, José Mesquita, 
José Tenencio de Souza, Luciano Vanderley, Manchete, Padre José Mesquita, Pedro Tome de 
Arruda, Radio Arapuã, Radio Borborema, Tenente José de Sousa, Tribuna do Ceara, Vereador 
Posidônio Queiroga; SOBRADO – 8h30 às 11h – Sítios: Campo Grande, Campo Grande II, Campo 
Grande III, Riacho da Sé.

SÁBADO, 17/11/2012 – CABEDELO – 7h30 às 14h – Intermares – Avenida: Mar do Caribe; 
ITAPOROROCA – 14h30 às 17h – Granja: Nova Esperança, Ruas: Afonso de Carvalho, Campo 
Novo, Dom Adauto, Joana Maria Figueiredo, Jonas Maria de Figueiredo, José Caetano Figueiredo, 
José Maria Figueiredo, Maria Francisca da Conceição, Monsenhor José Coutinho, Pedro Afonso de 
Carvalho, Presidente Castelo Branco, Vista Alegre; JOÃO PESSOA – 6h30 às 13h – Funcionários/
Grotão – Avenidas: Fortaleza, Silva Mariz, Valdemar Galdino Naziazeno, Granja: Santa Cruz, Ruas: 
Adão Viana da Rosa, Antonio Cavalcante Queiroga, Aracaju, Bancário Amaury de Souza, Bayeux, 
Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campinas, Claudina da C Santos, Cuiabá, Curitiba, do Arame, 
Expedido Delmiro dos Santos, Flaviano Rabelo, Fortaleza, Ivanildo Virgíneo Gomes, João Maurílio 
Leite, João Paulo I, João Paulo Ii, Josefa Dias Correia, Laudina da Cunha Santos, Maceió, Manaus, 
Maria da Penha Farias, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora de Gua-
dalupe, Nossa Senhora do Rosário, Natal, Parteira Maria do Patrocínio de Jesus, Pedro Pereira 
da Silva, Porto Alegre, Professora Daura Alcides de Almeida, Recife, Salvador, Severino Pereira 
da Silva, Teresina, Sítio: Barriguda dos Frades – 7h30 às 10h – Água Fria – Ruas: Joaquim Borba 
Filho, Lourenço Vieira de Souza – 14h30 às 17h – Cruz das Armas – Avenidas: Cruz das Armas, 
Cruzeiro do Sul, Engenheiro Retumba, Presidente Felix Antonio, Ruas: Carlos Galhardo, Industrial 
João Ursulo, Leopoldo Mesquita, Manoel Guedes da Silva, Manoel Jacome de Brito, Manoel Jac-
que Brito, Manoel Valdevino da Silva – 14h30 às 17h – Jaguaribe – Ruas: Doutor Silvino Nóbrega, 
Frei Afonso, Joaquim Hardman, Professor Francisco de Souza Rangel, Professora Ana Borges; 
MAMANGUAPE – 7h30 às 11h – Ruas: Coronel Luiz Inácio, General Vitorino, Hernesto Batista da 
Cunha, Marcos Barbosa, Vale Verde, Sítio: Vale Verde; SAPÉ – 8h30 às 11h – Sítios: Barra dos 
Dantas, Chá da Barra – – 14h30 às 17h – Avenida: Belino Souto, Capitão Felix Antonio, Comendador 
Renato Ribeiro Coutinho, Ruas: Flavio Ribeiro Coutinho, Frederico Ozanan.

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

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

DOMINGO, 11/11/2012 – CAJAZEIRAS – 8h30 às 13h – Ruas: 26 de Julho, Bonifacio Moura, 
Coronel Juvêncio Carneiro, Coronel Peba, Germiniano de Souza, Pedro Américo, Sabino Assis, 
Souza Assis; PATOS – 8h30 às 12h – Ruas: Cruzeiro da Paz, Governador Pedro Firmino, Miguel 
Mota, Oliveira Ledo, Pedro Firmino, Peregrino de Carvalho, Vereador Joaquim Leitão; SÃO JOSÉ 
DE LAGOA TAPADA – 8h às 12h30 – Ruas: Ananias Sarmento, Antonio de Souza Martins, Capitão 
Manoel Araujo, Genésio L Furtado, Joaquim Gregório, Joaquim Romas da Silva, Joaquina Tomaz 
da Silva, José Araujo, José Joaquim de Souza, José Pedro Celestino, Manoel Martins de Sousa, 
Maria Rita, Nova, Porfírio Braga Cartaxo, São Jose, Tenente Izidro Gomes; TAVARES – 7h30 às 13h 
– Ruas: Benedito Vieira, do Asfalto, Domingos Estevam, João Rodrigues de Almeida, José Sitonio, 
Laurindo de Almeida Neves, Marçal Gomes da Silva,Padre Cícero, São Sebastião, Tenente Silvino, 
Vereador Antonio Lucio, Sítios: Queimadas – 8h30 às 13h – Ruas: do Asfalto, João Rodrigues de 
Almeida, José Sitonio, Padre Cícero, São Sebastião.

SEGUNDA-FEIRA, 12/11/2012 – ÁGUA BRANCA – 13h30 às 16h30 – Sítios: Bulandeira, 
Lagoinha de Baixo, Muritiba; BONITO DE SANTA FÉ – 8h30 às 12h – Avenida: Áurea Dias de 
Almeida, Ruas: Antonio Amorim Zinete, Antonio Pedro das Neves, João Cambota, João Pedro das 
Neves, Joaquim Dias Nascimento, José Arruda de Sousa, José Tomaz, Presidente Epitacio Pessoa, 
Querubina Pereira, Thomaz Romeu; BREJO DO CRUZ – 7h às 9h – Ruas: Angelina Mariz Maia, 
Bernardo Soares Barbosa, Capitão Lira, Carlos Gomes, Francisco Garcia de Oliveira, Pedro de 
Andrade, Pedro Gomes de Andrade, Urbano Maia, Valdevino Lobo; CARRAPATEIRAS – 8h30 às 
12h – Sítio: Baixas; COREMAS – 8h30 às 13h – Ruas: do Arame, do Dnocs, José Monteiro Silva, 
Maria Alves Barbosa, Mecânica; IMACULADA – 13h30 às 16h30 – Distrito: Palmeira, Fazendas: 
G dos Dantas, Garras, Poço Espingarda, Santa Fe, São Manoel, Ruas: Antonio Barbosa, Capitão 
Antonio Leite, Francisco Tota, Iolanda Chaves, João Praxedes, Joaquim Pereira de Goes, Joaquim 
Pereira de Sousa, José Carneiro da Silva, José Ferreira Moreno, José Leite Ferreira, Luiz Imaculada 
da Silva, Luiz Imaculada de Sousa, Severino P da Costa, Severino Pereira da Silva, Sítios: Apa-
recida, Arroz, Barragem, Batateira, Batedor, Boa Vista, Boi Morto, Cabeça do Dantas, Cacimbão, 
Caetano, Canela de Ema, Carvalho, Chapada, Coleta, Conceicao, Coruja, Cupido, do Cajueiro, dos 
Homens, Fazenda, Garra, Gloria, Guedes, Guedes, Laje Verde, Lagoa do Vicente, Laje Grande, 
Muritiba, Nunes, Palmeira, Riacho da Cobra, Riacho de Cana, Riacho dos Negros, São Sebastião, 
Serraria, Santo Agostinho, Santo Antonio, Xerem; MÃE D’ÁGUA – 13h30 às 17h – Ruas: Angelino 
Monteiro, Antonio Cirilo, Carmita Dantas, Ernesto Vieira, Gregório Simões, Janduí Carneiro, José 
Maria Silveira, Juscelino Kubitschek, Luiz Furtado Figueiredo, Manoel N Trindade, Manoel Nunes, 
Manoel Valdevino da Silva, Maria Madalena, Pedro Nunes Trindade, Sítio: Mãe D’água; MANAÍRA 
– 12h30 às 17h – Ruas: Adelino dos Santos, Ademar Pereira Pinto, Bernardino dos Santos Diniz, 
Cícero Antas Diniz, Cícero Soares Barbosa, Firmino Antas Diniz, Frei Damião, Jandui Suassuna, 
José Barbosa, José Rosas, Laura Dantas Cordeiro, Luiz de Souza Primo, Luiz dos Santos Diniz, 
Manoel Antonio Simão, Manoel Valdevino da Silva, Renato Cezar Tavares Arruda, Santa Cruz, 
Santo Antonio, Sebastiana Maria da Conceicao, Sebastião Arantes Cordeiro, Silveira Alves Lisboa, 
Tobias Barreto, Sítio: Santa Cruz; POMBAL – 8h30 às 12h30 – Sítio: Capão; SÃO JOSÉ DE PIRA-
NHAS – 8h30 às 12h – Sítio: Genipapeiro; SOUSA – 6h30 às 10h – Avenida: Nelson Meira, Ruas: 
Ana Abrantes Gadelha, Francisca Iran Silva, Francisco Celestino de Paula, Vitoria Alves da Silva.

TERÇA-FEIRA, 13/11/2012 – CAJAZEIRAS – 13h30 às 15h – Sítios: Boa Vista, Jardineiro, Javigo; 
LOCALIDADE: POVOADO DE SERRINHA – 7h30 às 11h – Sítios: Baldinho, Barrinha, Barrinho, 
Cachoeira Velha, Eldorado, Macambira, Monte Flor, Muquila, Tabuleiro Comprido; MANAÍRA – 8h 
às 11h30 – Rua: José Luis De. Sítios: Areias, Cajá, Chapada, Constantino, José Luis, Pinheira, 
Pinheiros, Poços, Poços, Riacho do Boi Ii, Serra Verde, Soturno, Travessia; OLHO D’ÁGUA – 8h30 
às 12h – Sítio: Mandacaru; POMBAL – 8h30 às 13h – Sítio: Joaquim; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 
7h30 às 10h30 – Ruas: Antonio Ferreira, Antonio Gomes Barbosa, Arconcio Pereira da Silva, Carlos 
Moreira de Lima, Cícero Lacerda, Deodolino Cavalcante, Duque de Caxias, Firmino Faustino, José 
Dias Guarita, José Joaquim dos Santos, José Lacerda, Juvenal de S Cavalcante, Luiz Gonzaga de 
Oliveira, Salustiano Rodrigues, Selvino Araujo, Silvino Araujo, Teodolino Cavalcante, Sítios: Boa 
Vista, Salustiano Rodrigues; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 12h – Sítios: Malhada, Malhada 
da Pedra; SÃO MAMEDE – 7h30 às 11h – Fazenda: Aspiração – 7h30 às 13h – Fazendas: Bela 
Vista, Campo de Cruz, São Bento, Sergipe, Várzea Alegre, Várzea Nova, Sítios: Alto do Carneiro, 
Bom Jardim, Braúna, Campo de Cruz, Caracol, Galos Couqueinho, Gatos, Juremal, Olho Daguinha, 
Parafina, Poço do Tanque, Recanto, Riacho Sergipe, Saco de Pilões, São Francisco, São Joao, 
Serra da Mandioca, Santa Cruz, Triunfo, União, Várzea Alegre; SOUSA – 8h30 às 11h – Ruas: 
Antonio Ribeiro, Augustino Alves, Augustinha Alves, Coronel Augusto Braga, Maria de Jesus, Maria 
de Jesus Basílio, Rita de Cássia, Valdemiro Queiroga Figueiredo.

QUARTA-FEIRA, 14/11/2012 – CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – 13h30 às 16h30 – Avenida: Mauro 
Carli, Ruas: Antonio Joaquim de Oliveira, Antonio Pereira, Cícero Faustino de Sousa, Joaquim 
Candido de Oliveira, José Felix de Souza, José Ferreira de Lima, Sergio Moreira; EMAS – 13h30 
às 16h30 – Fazenda: Frei Martinho, Sítio: Cabloco; MANAÍRA – 12h30 às 17h – Sítio: Bom Jesus; 
SANTANA DOS GARROTES – 14h às 16h30 – Sítio: Cabaceiras.

QUINTA-FEIRA, 15/11/2012 – APARECIDA – 8h30 às 11h – Ruas: Antonio Francisco Filho, Antonio 
Francisco Pires, Aparecida, Fina Flor, Francisco B Aparecida, Francisco Batista, Francisco Pires 
Nóbrega, João Gomes, João Pessoa , João Pessoa , Manoel Cosmo, Manoel Damião de Sousa, 
Raimundo Francisco Pires; CAJAZEIRAS – 8h30 às 13h – Avenida: Engenheiro Carlos Pires de 
As, Ruas: 13 de Maio, João Moreira, Pedro Américo, Sebastião Bandeira de Melo; JERICO – 8h30 
às 13h – Ruas: Jerico, Monte Claro, Sítios: Alto Alegre, Carro Quebrado, Juá, Logradouro, Montes 
Claros, Recanto dos Carneiros, Varzinha; MATO GROSSO – 8h30 às 13h – Ruas: Alto do Cruzeiro, 
Amélia Maria da Conceicao, Antoniel Inácio de Lima, Antonio Opereira Nunes, Antonio Pereira, 
Antonio Serafim de Lima, Cícero José da Silva, Cirilo José de Lima, Cosmo Vicente da Penha, 
Francisca Celestina, Francisca Celestina de Lima, Francisco José Bento, Gilmar José de Lima, 
Isaura Juvino da Silva, João Agripino, João Serafim de Lima, José Silvino da Silva, Maria Clacina 
da Silva, Mato Grosso, Micena Virgovino da Silva, Nova, Otoniel Inácio de Lima, Quirino José da 
Silva, Raimundo Joaquim de Lima, Severino Pereira da Silva, Sítios: Alto Alegre, Alto do Cruzeiro, 
Ameixa, Boca da Mata, Cachoeira, Curral Velho, Grotão, Logradouro, Logradouro, Logradouro 
Ii, Mato Grosso, Monte, Riachao, Riachao das Pedras, Riachao de Pedra, Riachao I, Riachao Ii, 
Riachao Iii, Riacho de Pedra, Riacho de Pedra, Riacho I, Rocha Poço Redondo, Saco do Andre, 
Umburana; PIANCÓ – 8h30 às 9h30 – Avenida: Governador João Agripino Filho, Ruas: Adalberto 
Lopes Filho, Antonio Lopes da Silva, Euclides Leite da Silva, Francisco Passos da Silva, Luiz Rufino 
Ferreira, Manoel Carlos Pereira da Cruz, Pedro Inácio Liberalino, Vantuy da Silva; POMBAL – 14h às 
16h30 – Ruas: Afro Bandeira, Antonio Fernandes de Almeida, Antonio Ferreira Azevedo, Argemiro 
Liberato, Coronel Candido de Assis, Clotildes Fernandes Nóbrega, Francimar Abrantes, Francisco 
Alves Filho, Geraldo Roberto, João Felix de Franca, João Ferreira dos Santos, João Martim, João 
Martins, João Valeriano do Nascimento, Joaquim de Sousa Filho, Joaquim Ferreira Santos, Paulo 
Roberto, Professora Claudete Bandeira de Sousa, Ubaldo Marques de Sousa, Sítios: Malvinas; 
SÃO JOSÉ DE PRINCESA – 8h30 às 11h – Sítios: Saco dos Caçulas, Saco dos Caçulas II; SOU-
SA – 8h30 às 13h – Avenida: Nelson Meira, Ruas: 10 de Julho, Assis de Melo Rocha, Dom Moises 
Coelho, Herotildes Serafim, José Bonifacio, José Evandro, Lindalva Dias, Lucia Nogueira Elias, 
Manoel Basílio Silva, Nabor Meira, Raimundo Nonato Gomes, Tiburtino Gomes de Sá, Tiburtino 
Rabelo de Sá, Visconde de Barbacena, Sítio: Morada Nova; VÁRZEA – 8h30 às 13h – Sítios: Navio, 
São Domingos, São Pedro.

SEXTA-FEIRA, 16/11/2012 – ÁGUA BRANCA – 8h às 11h30 – Sítio: Mereço – 14h às 17h30 – 
Ruas: Antonio Florêncio Azevedo, Capitão Manoel Firmino, do Grupo, Francisco Correia, Francisco 
L da Silva, Joana Matilde da Conceicao, João Nunes Freitas, José Alcindino de Farias, José Pedro 
Firmino, José Pedro Firmino, José Vidal, Manoel Zuza de Lima, Nino Florêncio, Nova, Padre Aristides, 
Pedro Firmino, Pedro Herculano, Severino Cabral, Sargento Florentino Leite, Vanuza Lima, Sítios: 
Estância, Formiga; DIAMANTE – 14h30 às 17h – Sítios: Diamante, Patuscada; IPUEIRAS – 7h30 
às 13h – Ruas: Maravilha, Sítios: Cachoeira, Fechadinho, Fechado, Maravilha, Paxicu; MANAÍRA 
– 8h30 às 13h – Avenida: Princesa Isabel, Ruas: Braz Mandu, Felix da Silva Cabral, Felix Severo 
de Lima, Governador Antonio Mariz, Governador Tarcisio Buriti, Joana Mandu, João Duarte Rodri-
gues, Joaquim Ferreira Rabelo, José Rosas, Juvêncio Antas Guedes, Maria Alves Barbosa, Prefeito 
Joaquim Marciano, Princesa Izabel, Zeca Mandu, Sítios: Bom Jesus, Goiabeira; OLHO D’ÁGUA – 
10h30 às 11h30 – Distrito: do Socorro, Sítios: Mandacaru, Serrote; PIANCÓ – 7h30 às 12h – Sítios: 
Campo Alegre, Ferrão, Murici, Tatu; SANTA HELENA – 8h30 às 11h – Sítio: Lagoa de Goma; SÃO 
BENTO – 7h30 às 11h – Ruas: Ana Paulina da Silva, Antonio Inácio de Almeida, Cícero Barbosa 
Rezende, Cícero Bezerra de Rezende, Elvidio D de Araujo, Elvira Soares Barbosa, Francisco Bento 
de Oliveira, Francisco Clementino Dantas, João Dantas da Costa, José C do Nascimento, José 
Elias Neto, Manoel Honorato Sousa, Maria Viana da Costa, Moacir Santana, Honorato de Sousa, 
Pedro Eulampio da Silva, Sergio Silveira; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 8h30 às 13h – Sítios: Baixo 
do Gila, Baixo dos Gilas, Várzea da Serrinha; SÃO MAMEDE – 8h30 às 12h – Ruas: Mizael de 
Oliveira Neto, Mizael Oliveira Filho, Sítio: Lajedo Alto.

SÁBADO, 17/11/2012 – CACIMBAS – 7h30 às 13h – Avenida: Brasília, Ruas: Ataíde Paulino, do 
Cemitério, Doutor Fernandes Paraguay, Emiliano Barbosa, Fernandes Ferreira, Fernando Ferreira, 
Francisco Terto, Isaura Juvino da Silva, Jordão Rodrigues de Araujo, José Batista, José Laurindo, 
José Laurindo da Costa, José Terto da Cunha, José Terto Mendonça, Manoel Alexandre Sobrinho, 
Manoel da Silva, Manoel F da Cunha, Manoel Valdevino da Silva, Marcelino Terto, Nova, Paulino 
Terto, São Jose, Severino Almeida, Severino Rodrigues, Terto Cunha, Sítios: Córrego da Raposa, 
Espírito Santo, Fundamento, Fundamento de Baixo, Fundamento de Cima, Lagoa de Pedra, Pau 
Leite, Pedra Branca, Riacho, São Joao, Santa Fe, Varzante; LOCALIDADE: ACAMPAMENTO 
SÃO GONÇAULO – 7h30 às 13h – Ruas: Central, da Caixa D’água, da Favela, do Campo, Vila 
Nova, Sítios: Favela, Mandau; NAZAREZINHO – 7h30 às 13h – Sítios: Águas Belas, Boqueirão 
do Barro, Caldeirão; SÃO JOSÉ DO RIO PEIXE – 7h30 às 13h – Distrito: de Gravata, Sítios: Água 
Branca, Gravata, Roca Grande, Serra da Arara, Tabuleiro Redondo, Várzea da Serrinha, Veneza, 
Vila: Juvenal; SOUSA – 7h30 às 13h – Rua: Manoel Gadelha Filho, Sítios: Boa Vista, Cadeado, 
Matuma, Matumbo, Paquetá, Poço.

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

CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO N.º 001/2012

Torna público a realização da licitação na modalidade LEILÃO PÚBLICO, objetivando a venda de 
BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (VEÍCULOS) para Administração, conforme especificações descritas 
no anexo deste edital, sendo a presente licitação do tipo MAIOR LANCE OFERTADO, que ocorrerá 
no próximo dia 19 DE NOVEMBRO DE 2012, às 10:00 horas, no pátio de sua sede. O presente 
edital encontra-se à disposição dos interessados, na Câmara Municipal de Remigio com sede a 
rua João Pessoa, 63 – Centro na cidade de Remigio/PB e poderá ser retirado mediante assinatura 
do termo de recebimento do edital.

Remigio (PB), 08 de Novembro de 2012.
JUNIOR CESAR DA SILVA
Leiloeiro Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL PRIMEIRA INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 6ª VARA
Rua Edgard Vilarim Meira, s/n, Bairro da Estação Velha
Campina Grande/PB – Fone: 2101-9119 – 2101-9120

EDITAL DE CITAÇÃO EDT.0006.000012-0/2012
PRAZO DE 30 (trinta) DIAS

O(A) MM Juiz Federal da 4ª Vara, no exercício da Titularidade da 6ª Vara, em virtude da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que, pe-

rante este Juízo Federal, se processam os autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
nº 0003869-78.2010.4.05.8201, Classe 98, movida por CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 
contra CASA LOTERICA CUITE DA SORTE LTDA e outros, para a cobrança da quantia de R$ 
17.208,21 (dezessete mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos), mais custas e demais 
cominações legais. E por se encontrar(em) o(s) demandado(s) em lugar incerto e não sabido, 
conforme consta dos autos, é expedido o presente edital, sendo o mesmo afixado na sede deste 
juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes em jornal local de grande 
circulação, mediante o qual fica(m) citado(s): 1) CASA LOTÉRICA CUITÉ DA SORTE, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.442.465/0001-90; 2) VICEMAR FIALHO DE ARAÚJO, inscrito no CPF sob o 
n.º 160224754-49; 3) MAURICÉIA FRAGOSO DA SILVA, inscrita no CPF sob o n.º 058.651.084-
25, para, em 03 (três) dias, pagar(em) a dívida reclamada, sob pena de penhora de bens ou 
valores necessários a quitação da dívida, acrescido de custas e honorários. Fica o executado 
ciente de que o prazo para embargos é de 15 (quinze) dias (art. 738 do CPC). Dado e passado nesta cidade 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, aos 26 de julho de 2012. Eu,  LUCAS RAFAEL GALDINO DE 
ARAÚJO LUCENA, Estagiário, o digitei. Eu, MARIA ANGELINA T DE LIMA, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, 
o conferi e subscrevo de ordem do MM. Juiz Federal.

MARIA ANGELINA T DE LIMA
Diretora de Secretaria da 6ª Vara

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2012

OBJETO: Aquisição de dois veículos, sendo um veículo destinado as ações das equipes de 
saúde da familia e um veículo destinado as açoes da vigilancia em saúde, todas do fundo municipal 
de saúde do município de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA DA ABERTURA: 22/11/2012 – Horário: 14:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, Decreto Municipal.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 07 de Novembro de 2012.

Pregoeiro

ANTONIO LOPES DE SOUZA – CNPJ/CPF 132.236.074-04, torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Lo-
teamento Residencial Unifamiliar – AC-2.090,62m2 – Itapororoca-PB – Processo nº 2012-007868/
TEC/LO-4069. 

GEORGE CUNHA NETTO – CNPJ/CPF Nº 466.991.984-91. Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4219/2012 
em João Pessoa, 25 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar com 08 Unidades, dotado de sistema de esgotamento sanitário(fossa séptica e sumidouro). 
No Loteamento Jardim JerIcó, Qd. I, LT 04-A – Camboinha II Município: Cabedelo-PB. Processo: 
2012-006533/TEC/LO-3719.

F. ERIBERTO & FILHOS LTDA – CNPJ 12.675.054/0001-36, torna público que requereu a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Comércio de 
Auto, Caminhonetes e Ut. Novos e Usados e Locação de Auto, sem condutor – AC-546m2 – Torre 
– João Pessoa-PB. Processo Nº 2012-007884/TEC/LO-4074. 

JOSÉ CARLOS LINS FALCÃO – CNPJ/CPF Nº  132.876.804-04,torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4204/2012 
em João Pessoa, 23 de outubro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:  Edificação resi-
dencial  multifamiliar com 05 unidades habitacionais na Rua Vitorina Andrade de Araújo, Qd 216, 
LT 111 – Paratibe, João Pessoa – PB. Processo: Nº 2012-002935/TEC/LO-1480.

SALUTTE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 08.057.282/0001-75, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
Proc. 7886/12, para Condomínio Residencial Rural, situado no Município de Areia, Km 15, Rodovia 
PB 0.87 , Pilões/Areia. 
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