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O MAIOR EM CIR CU LA ÇÃO PA GA NO ES TA DO

Em documento que será encaminhado a presidente Dilma, deputados pedem recursos para conclusão de dragagem

Heron Cid
heroncid@correiodaparaiba.com.br

PHS promove reuniões no Sertão
O PHS promoverá reuniões amanhã e sábado nas 

cidades de Patos e Cajazeiras para discutir as eleições 
municipais. Em Patos, a reunião amanhã, a partir das 
14h, no auditório do Shopping Guedes. Contará com 
dirigentes municipais e pré-candidatos do PHS de Ca-
tingueira, Catolé do Rocha, Coremas, Desterro, Manaíra, 
Patos e Pombal.

Em Cajazeiras
Na manhã de sábado, a partir das 9, será realizada 

a reunião em Cajazeiras, no auditório da CDL (Câmara 
de Digentes Lojistas). A reunião será com os dirigentes e 
pré-candidatos de  Aguiar, Bonito de Santa Fé, Cajazei-
ras, Conceição, Marizópolis, Monte Horebe, Santarém, 
São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, 
Sousa, Triunfo, Uiraúna.

Oportunidade 
Segundo o presidente estadual da legenda, enge-

nheiro Agrônomo Júlio Cezar Viana, as reuniões serão 
mais uma oportunidade para que todos os dirigentes e 
pré-candidatos tirem suas dúvidas sobre os seus direitos 
e deveres e recebam as orientações devidas para a boa 
administração partidária e para o sucesso do PHS nas 
eleições.

Benilton nega
O primeiro-secretário da mesa diretora da Câmara 

Municipal de João Pessoa, vereador Benilton Lucena 
(PT), negou ontem que tenha dito a setores da imprensa 
que os vereadores da Capital receberiam reajuste nos 
seus subsídios a partir deste ano. Ele afirmou que sua 
informação sobre o assunto foi totalmente distorcida 
para garantir que a matéria se tornasse polêmica e, ao 
mesmo tempo, gerasse criticas da população. 

Debate sobre o Porto
A união da classe política da Paraíba em defesa do 

Porto de Cabedelo é uma demonstração de que, quando se 
quer, as picuinhas políticas e as disputas pessoais podem 
ficar em segundo plano, em benefício dos interesses maio-
res do Estado. 

A Assembleia Legislativa, nas pessoas dos deputados 
Ricardo Marcelo e Trócolli Júnior, está de parabéns pela 
realização da audiência pública de ontem, que discutiu o 
Porto como uma alternativa viável de desenvolvimento.

O senador Cícero Lucena foi além, ao defender não 
apenas a conclusão da dragagem do Porto de Cabedelo, 
que proporcionará uma maior movimentação de navios, 
mas a construção do Porto de Águas Profundas como alter-
nativa aos portos de Suape (PE) e Pecém (CE), que cami-
nham para a saturação, de forma que o Nordeste necessita 
de uma terceira via, que pode muito bem ser instalada na 
Paraíba.  

O deputado Trócolli Júnior (PSDB), que há mais de 
sete anos vem lutando pela dragagem do Porto de Cabe-
delo, destacou a iniciativa do Poder Legislativo estadual 
nesse debate. 

“A Assembleia, através do presidente Ricardo Marce-
lo, firma uma posição importante, porque está asseguran-
do um debate suprapartidário, envolvendo os mais diver-
sos segmentos da sociedade para debater uma questão tão 
importante para o Estado”, disse.

Agora, só resta esperar que a bancada federal consiga 
marcar uma audiência com a presidente dilma Rousseff, 
para que deputados e senadores possam solicitar que ela 
libere recursos para a conclusão da dragagem do Porto de 
Cabedelo. 

Frei Anastácio elogia aliança
O deputado Frei Anastácio, vice-presidente estadual 

do PT, elogiou ontem a iniciativa do seu partido, que vai 
se juntar em aliança com o PP e o PSC com vista às eleições 
municipais. “Ao invés do autoritarismo imposto pelo go-
verno do PSB, nos quatro cantos do Estado, a aliança que 
está sendo construída tem como base a democracia, sem 
nenhuma imposição”, disse o deputado.

Agenda propositiva
Segundo Frei Anastácio, a junção de forças desses 

partidos se firma na perspectiva de construção de uma 
agenda propositiva para a Paraíba nas eleições de 2012. 
“Estamos partindo juntos para reforçar a base de susten-
tação do governo federal, na Paraíba, com perspectivas de 
ampliação do leque de aliados, para enfrentar o governo 
do PSB, que recebe apoio do DEM e PSDB, dois adversá-
rios do governo federal”, destacou.

Projeto político
O petista reafirmou que João Pessoa está no leque das 

prioridades de construção de um projeto político, que visa 
estabelecer as reais condições para a edificação de um novo 
modelo de gestão pública. “Estamos construindo o projeto 
pautado nos princípios que norteiam a transparência das 
ações governamentais, valorização funcional e remunerató-
ria dos servidores, reestruturação da educação e da saúde”, 
afirmou.

ADELSON BARBOSA DOS SANTOS - INTERINO  

Baixinho da bronca livre
O ex-vereador orlando Xavier, da cidade de Patos, vai 

disputar mais um mandato nas eleições deste ano. Orlando 
será candidato pelo PMDB, com o apoio da deputada Fran-
cisca Motta, do deputado Hugo Motta e do prefeito Nabor 
Wanderley. Orlando Xavier, conhecido como “O Baixinho da 
Bronca Livre”, é radialista há 40 anos e foi três vereador na 
chamada Capital das Espinharas, a Morada do Sol, Patos.  

DÉRIKA VIRGULINO

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba realizou, 
ontem, audiência pública 
para discutir a finaliza-
ção da dragagem do Por-
to de Cabedelo. Durante 
o encontro, foi elaborado 
um documento, assinado 
pela bancada federal da 
Paraíba, pelos deputados 
estaduais e por represen-
tantes de organizações em 
defesa do Porto, solicitan-
do uma audiência com a 
presidente da República, 
Dilma Rousseff (PT), com 
o objetivo de angariar os 
recursos necessários para 
a conclusão das obras. 

Compareceram à au-
diência o senador Cícero 
Lucena (PSDB), os de-
putados federais Manoel 
Júnior (PMDB), Efraim 
Filho (PSDB), Agnaldo 
Ribeiro (PP) e Nilda Gon-
dim (PMDB). Ela também 
representou o senador e 
seu filho, Vital do Rego 
(PMDB). Presidida pelo 
presidente da Casa, Ri-
cardo Marcelo (PSDB), a 
audiência pública contou 
também com a presença 
de deputados estaduais, 
tanto da situação quan-

to da oposição, e do co-
mandante da Capitania 
dos Portos, Capitão Victor 
Gerônimo, e o presidente 
do Comitê em defesa do 
Porto de Cabedelo, Márcio 
Madruga, dentre outros 
representantes de organi-
zações em favor do Porto. 
O ex-senador e empresá-
rio Roberto Cavalcanti foi 
convidado e prestigiou a 

audiência pública.
Os parlamentares 

conclamaram a união da 
classe política. Propuseram 
deixar de lado as divergên-
cias políticas e unirem-se 
em torno da revitalização 
e da maior funcionalidade 
do Porto de Cabedelo. 

O presidente da As-
sembléia, Ricardo Marce-
lo, destacou que a luta que 

vem sendo travada pelos
parlamentares paraibanos 
tem o objetivo promover o
desenvolvimento do Esta-
do da Paraíba. “Por isso,
estamos travando essa
luta conjuntamente para
que a gente possa trazer 
os benefícios que o Porto
precisa, com o intuito de
promover crescimento que
o Estado precisa”, frisou. 

Na tribuna da As-
sembleia Legislativa, o 
ex-senador e empresário 
Roberto Cavalcanti con-
clamou a união da classe 
política e a atenção da mí-
dia nacional para “assistir 
ao problema do Porto de 
Cabedelo”. 

“A Paraíba deve con-
clamar o País a assistir 
uma obra que está para-
da. Para isso, a união da 
nossa da classe política é 
fundamental. Mas a mi-
nha mensagem também 
é que possamos nos unir 
para fazer o bem e bus-
carmos inserir matérias 
sobre o nosso Porto na 
imprensa nacional fazen-
do, com isso, uma justa 
reivindicação”, sugeriu. 

Roberto Cavalcan-
ti ressaltou que se sente 
muito sensibilizado com a 
causa, sobretudo, por sua 
relação próxima com a ci-
dade de Cabedelo e com a 
prática da navegação. “Há 

mais de 50 anos, eu na-
vego em Cabedelo, desde 
garoto. E como amante do 
mar, você acaba ficando 
totalmente interligado à 
causa. Moro em Cabede-
lo, passo meu fim de se-
mana em Cabedelo,  meu 
despertar e anoitecer é em 
Cabedelo e tenho a obri-
gação de prestar atenção 
em tudo o que acontece 
naquela cidade”, disse. 

Ele lembrou, ainda, 
que durante sua atuação 
como senador, elaborou 
várias emendas destina-
das ao Porto e à Prefeitu-
ra Municipal de Cabedelo. 
“Quando estive no Sena-
do, coloquei emendas sig-
nificativas para beneficiar 
o município e para a cons-
trução da nova Capitania 
dos Portos. Para a Prefei-
tura de Cabedelo, destinei 
vários recursos para me-
lhoria da área do Jacaré e 
construção de áreas de es-
portes e lazer. E também 

por isso, me sinto muito 
confortável em abordar 
esse tema”, afirmou Ro-
berto Cavalcanti. 

Atuação de todos

O deputado estadual 
Trócolli Júnior (PMDB), 
um dos articuladores para 
a realização da audiência, 
ressaltou que a revitaliza-
ção do Porto de Cabedelo é 
uma questão que envolve 
a atuação de todos os re-
presentantes políticos do 
Estado. “Agora, a questão 
não é mais da Paraíba ou 
da bancada de oposição 
ou de situação. Concla-
mamos a união de todos 
os partidos para que se 
acabe essa novela. Faltam 
apenas 8% para finalizar 
a dragagem”, disse. 

Trócolli ressaltou que 
o momento não é mais de 
discussão, mas sim “de 
partir para a ação”. “Não 
vai ter mais discussão. 
Temos que tomar atitu-

de e ela será tomada com
apoio da Assembleia. Nós
estamos juntando a ban-
cada federal, a classe em-
presarial, liderança dos 
funcionários do Porto de 
Cabedelo para tirarmos 
um documento junto ao
presidente Ricardo Marce-
lo, que se acostou a essa
luta de mais de sete anos
pela dragagem do porto,
para irmos à presidente
Dilma, para que ela deter-
mine a finalização dos 8%
da dragagem”, disse. 

O líder do Governo 
na Casa, Hervázio Bezerra 
(PSDB), garantiu que essa 
causa está sendo defendi-
da por ambas as bancadas.
“Essa não é uma causa 
apenas dos cabedelenses,
o Porto vai trazer desen-
volvimento de Cabedelo, e 
da Paraíba, e porque não 
do Nordeste. É um Porto 
estrategicamente localiza-
do, e trará benefícios para 
o nosso País”, afirmou. 

O senador Roberto Cavalcanti também saiu em defesa do Porto, durante audiência na AL

TIAGO CASONI

Legislativo está fazendo a sua parte
De acordo com Ri-

cardo Marcelo, não são 
apenas os parlamenta-
res que estão unidos em 
função do melhoramento 
da capacidade produtiva 
do Porto de Cabedelo. Se-
gundo ele, o Governo do 
Estado já teria demons-
trado grande responsa-
bilidade sobre isso. 

“Acredito que o Go-
verno do Estado também 
fará parte disso porque é 
o principal locutor des-
se assunto. E o Poder 
Legislativo está fazendo 
aquilo que é pertinente a 
ele”, frisou. 

O presidente decla-
rou ainda ser inaceitável 
que o Porto permaneça 
no mesmo estágio da épo-
ca em que foi construído. 
“É uma coisa inaceitável 
que o Porto de Cabede-
lo ainda esteja na forma 

inicial, ou seja, como ele 
foi inaugurado e não ter 
tido ainda nenhum me-
lhoramento. Não deve-
mos e não vamos aceitar 
isso, pois o nosso Porto 
deve servir para a expor-
tação de tudo aquilo que 
é produzido na Paraíba”, 
disse o presidente da As-
sembleia. 

Na tribuna, muitos 
parlamentares e repre-
sentantes de organiza-
ções em defesa do Porto, 
convocaram os políticos 
a se unirem pela causa, 
e apoiaram a elaboração 
do documento para a 
agilidade no término das 
obras. O senador Cícero 
Lucena se colocou à dis-
posição para colaborar 
“da melhor forma possí-
vel” junto ao Governo fe-
deral pela conclusão. Ele 
saiu em defesa não ape-

nas do término da dra-
gagem, mas também da 
possibilidade da cons-
trução do Porto de Águas 
profundas “como forma 
de oferecer à Paraíba 
maior autonomia econô-
mica frente a outros Es-
tados da federação”. 

“Eu não entendo 
porque a dragagem do 
Porto de Cabedelo ainda 
não foi finalizada, pois 
ele vinha no ritmo mui-
to bom. Eu não entendo 
por que, de repente, pa-
raram as obras”, afirmou 
o senador. 

Cícero disse que a 
classe política não deve 
se limitar na defesa da 
conclusão da dragagem. 
Segundo ele, isso não é 
tudo que deve ser feito. 
“Nós também devemos 
defender a construção do 
Porto de Águas Profun-

das. No Rio Grande do 
Norte e em Pernambuco, 
as discussões em torno 
disso já estão bastan-
te avançadas. Então, eu 
peço que seja incluído no 
orçamento federal parte 
de recursos destinados 
para a construção desse 
Porto”, defendeu Cícero 
Lucena. 

A deputada federal, 
Nilda Gondim, também 
foi à tribuna para asse-
gurar a união de “todos” 
em torno da finalização 
das obras no Porto. De 
acordo com ela, a Para-
íba deverá, com essas 
obras, deixar de depen-
der do Porto de Suape, 
em Pernambuco.

 “Vamos unidos 
para a conclusão des-
sas obras para que não 
fiquemos mais reféns do 
Suape”, criticou. 

Ex-senador colocou emendas para Cabedelo
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