
clima & tempo
Sertão

32o Máx.
25o  Mín.

34o   Máx.
20o  Mín.

36o   Máx.
22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 1,989 (compra) R$ 1,990  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,050 (venda)
EURO   R$ 2,570 (compra) R$ 2,571  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA 12h00 1.8m

baixa

baixa

18h34

05h41

0.8m

1.0m

l Avaliação do ensino é tema de encontro de educadores hoje e amanhã em Sousa 

l Paróquia de São José realiza a caminhada no próximo sábado na capital

l Paixão de Cristo vai ser encenada amanhã no Mercado Público de Mangabeira

l  Fundac realiza Varal Poético hoje para comemorar Dia Mundial da Poesia

Ano CXX
Número 041

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
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Altura

Adutora Boqueirão-Alcantil 
será licitada no próximo mês

O governador se reuniu 
com prefeitos do Cariri e infor-
mou que a construção da Aduto-
ra Boqueirão-Alcantil está pre-
vista para ser licitada em abril. 

FOTO: Marcos Russo

FOTOS: Margarete Aurélio/Divulgação

FOTO: Divulgação

CDL prevê alta de 15% nas vendas no comércio de JP na reta final do período da Páscoa PágINA 13

 

  

 UFCG divulga 
amanhã o 
resultado do 
vestibular

Ministério do 
Turismo libera 
recursos para 
5 cidades da PB

Acusados da 
morte de Asfora 
serão julgados 
hoje em Campina

Novas regras 
para bancos 
passam a vigorar 
no mês de  junho

Procon-PB retira 
do mercado 
7,2 mil litros do
suco Ades

Atendimento será 
mais humanizado 
nas delegacias 
da mulher na PB

FiScAlizAçãO SeguRAnçA

As equipes do Procon-PB 
estenderam a fiscalização 
ontem para os municípios do 
Brejo. PágINA 25

Os servidores de nove 
Delegacias de Atendimento à 
Mulher participam de seminá-
rio na Acadepol. PágINA 14

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

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais

Dyógenes Chaves lança 
hoje livro com artigos 
sobre as artes visuais 
paraibanas PágINA 5

2oCaderno

Esportes

Corpo de alpinista paraibano 
é achado no monte Aconcágua

TrAGéDIA
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A obra, cujos investimentos são 
de R$ 22,2 milhões, vai garantir 
água para as cidades de Alcantil, 
Coxixola, Caraúbas e Barra de 
São Miguel. PágINA 17

A música perde Emílio 
Santiago, intérprete 
da voz e do suingue 
marcantes PágINA 8

Hulk será titular no ataque 
da Seleção Brasileira 
no amistoso de hoje 
contra a Itália PágINA 24



Houve quem a considerasse 
como uma “lei áurea moderna”, des-
tinada a extinguir o “ultimo vestígio 
de escravatura no Brasil”. Seja uma 
coisa ou outra e até nenhuma das 
duas, o certo é que a aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucio-
nal, que garante aos trabalhadores 
domésticos pelo menos 17 novos 
direitos, acabou sendo mesmo um 
grande momento do Senado Fede-
ral nos últimos anos. Sem esquecer, 
entretanto, que a medida ainda pre-
cisa submeter-se à votação de um 
segundo turno. 

Pela unanimidade de 70 votos 
favoráveis, os senadores confirma-
ram o texto aprovado em dezem-
bro na Câmara dos Deputados, sem 
grandes discussões e debates, por 
se tratar de uma matéria de consen-
so na Casa. A proposta estabelece 
regras como jornada de trabalho 
diária de oito horas e 44 horas se-
manais, pagamento de hora extra 
no mínimo 50% à hora normal, e 
garantia de salário no valor, pelo 
menos, do mínimo. Os direitos vão 
se somar aos já existentes como 13º 
salário, e descanso semanal.

Registre-se, porém, que, apesar 
de representar avanço, sete dos di-
reitos agora assegurados ainda pre-
cisam ser regulamentados antes de 
a proposta entrar em vigor. Nessa 
condição, estão o direito ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), hoje facultativo, o seguro 

contra acidentes de trabalho, o se-
guro-desemprego, a obrigação de 
creches e de pré-escolas para filhos 
e dependentes até seis anos de ida-
de, o salário-família, o adicional no-
turno e a demissão sem justa causa.

Do lado dos eventuais patrões, 
uma das grandes preocupações é 
o aumento de custos que a apro-
vação da PEC vai gerar. Embora a 
favor da emenda, a ONG Doméstica 
Legal critica a aprovação do texto 
sem especificar redução de custos 
para o empregador. Empregadores 
e críticos da medida alegam que a 
definição da jornada poderia levar 
à demissão em massa de trabalha-
dores. Muitos empregados domés-
ticos dormem no local de trabalho, 
o que gera dúvida, por exemplo, so-
bre a possibilidade de que as horas 
à disposição sejam consideradas 
horas trabalhadas.

Tenha sido ou não uma “se-
gunda abolição”, como chegaram a 
afirmar alguns senadores, a apro-
vação da PEC das Domésticas é, 
sem qualquer dúvida, um resgate 
histórico. Sem a nova lei, existiam 
no país trabalhadores de primeira 
e segunda categoria.  Isto, além de 
inadmissível, era uma grande injus-
tiça para milhões de brasileiros, es-
pecialmente as mulheres que, sem 
o apoio do Estado, vinham se sub-
metendo a este tipo de tratamento 
odiento. Que bom que agora isto 
seja coisa do passado. 

Para o entendimento de “O som ao 
redor” é necessário a compreensão da 
frase dita por um dos irmãos Nasci-
mento: “tudo por causa de uma cerca”. 
Pois o que separa duas propriedades 
é a cerca: de cada lado demoram os 
vizinhos. O finado Antônio José do 
Nascimento tinha terras confrontantes 
com Francisco, razão de seu desenten-
dimento com o senhor de engenho/
usineiro, e que o levou à morte. Nas-
cimento era ele mesmo um senhor de 
engenho – ou fornecedor.

O episódio não se trata, assim, de 
um momento da luta de classes, mas 
da luta na classe – entre dois proprie-
tários, provavelmente um grande e um 
pequeno proprietário, pois o filme não 
diz quem é o maior; presume-se que o 
menor seja a vítima. A luta de clas-
ses está presente noutros momentos, 
como na discussão do condomínio so-
bre a demissão do porteiro que dormia 
em serviço. No filme de Kléber a classe 
trabalhadora ainda está dormindo, 
mas, mesmo assim, provoca a reação 
da burguesia organizada “democratica-
mente”, como os condôminos dizem.

Em “O som ao redor” a luta na 
classe está presente como em “Os bru-

tos também amam” (Shane, 1953): um 
filme baseado em fato real (a Guerra 
do Condado de Johnson, Wyoming, 
1889 – 1909), travada entre grandes 
proprietários e pequenos colonos – 
mas todos proprietários – situação 
que se repetiu pelo mundo, como na 
Zona da Mata nordestina. Nove filmes 
foram feitos sobre o tema da Guerra do 
Condado de Johnson, ou Guerra Civil 
do Wyoming; outros filmes citaram 
“Shane”.

Stevens deixou muitas lições em 
“Shane”, inclusive de como filmar al-
guém carregando um invólucro: ele en-
cheu de pedras a urna funerária de um 
dos colonos (Paredão), para transmitir 
a sensação de que o caixão era mesmo 
pesado. Como a caixa da televisão de 
40 polegadas que a dona de casa Bia 
recebe, e que é motivo de inveja para 
sua vizinha.

Quem matou Francisco? Foram os 
irmãos Nascimento, mas quem matou 
a classe dos senhores de engenho foi a 
usina mais a nova geração da burgue-
sia, representada por Bia e seus filhos 
e até pelos netos do usineiro, e o pro-
letariado que se organizou nos vigias 
vingadores. (Continua no Sábado) 

Editorial

Um
Essa turma “são uma parada”!

Resgate de uma dívida

O som ao redor (II)

Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

UNIÃO  A
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6511 / 3218-6509

Dois

E pensar que a gente considerava piadas as ‘pérolas’ do vestibular 
mencionadas em sites de humor!”

No filme de Kléber Mendonça Filho a classe trabalhadora ainda 
está dormindo.”
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Parece que estou vendo o cons-
trangimento do professor e amigo 
Itapuan Botto Targino! Autor do livro 
“Anísio Teixeira - Educador do Século 
XX”, imagino o seu embaraço ao ler no 
noticiário como o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
“Anísio Teixeira” (Inep), autarquia do 
Ministério da Educação responsável 
pelo Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), vem tentando justificar 
aberrações gramaticais e condutas 
inconvenientes registradas em provas 
da versão 2002, amplamente divul-
gadas na mídia nacional. Patrono do 
Inep, Anísio Teixeira (1900-1971) não 
merecia tal desrespeito ao seu legado 
de pioneiro na implantação de escolas 
públicas de todos os níveis no Brasil.

Vocês acompanharam a repercus-
são de matéria divulgada domingo 
passado no jornal O Globo, não é isso? 
Estão sabendo, portanto, que mere-
ceram nota máxima (1.000 pontos) 
redações nas quais havia erros de 
ortografia como “rasoavel” (em vez 
de “razoável”), “enchergar”  (do ver-
bo enxergar) e “trousse” (no lugar de 
“trouxe”). E viram que para o Inep 
isso é normal. Conforme nota enviada 
pela autarquia ao jornal carioca, “o 
texto é analisado como um todo, e o 
que importa mesmo é que o candidato 
tenha um excelente domínio do portu-
guês, mesmo que ele cometa pequenos 
desvios gramaticais.” Outra que vocês 
também ficaram sabendo: a mesma 
avaliação se aplicou a um aluno que 
incluiu na redação sobre movimento 
migratórios no Brasil uma receita de 

preparo de macarrão instantâneo -  e 
conquistou 560 pontos. Neste caso, o 
Inep considerou ainda que o candida-
to “não teve a intenção de anular sua 
redação, uma vez que dissertou sobre 
o tema e não usou palavras ofensivas”.

Pois bem. Quando se julgava esgo-
tada a cota de aberrações, eis que sur-
ge uma nova conduta inconveniente na 
prova de português do Enem. É de não 
acreditar, mas um estudante de São 
José do Rio Preto (São Paulo) incluiu 
trechos do hino do Palmeiras na mes-
ma redação que teve como tema os flu-
xos migratórios para o Brasil.Confiram 
o que ele escreveu: “As capitais, praias 
e as maiores cidades são os alvos mais 
frequentes dos imigrantes, porque  
quando surge o alviverde imponente, 
no gramado em que a luta o aguarda, 
sabe bem o que vem pela frente, que a 
dureza do prélio não tarda. E o Palmei-
ras no ardor da partida, transforman-
do a lealdade em padrão, sabe sempre 
levar de vencida, e mostrar que, de 
fato, é campeão.”  Obteve 500 pontos.

E pensar que a gente considera-
va piadas as “pérolas” de vestibular 
mencionadas em sites de humor! Uma 
delas certamente receberia mais de 
500 pontos em provas do Inep: “Os 
planetas são nove: Mercúrio, Venus, 
Terra, Marte... os outros cinco eu sa-
bia, mas como esqueci agora e está na 
hora de entregar a prova, o sr. não vai 
esperar eu lembrar, né? (espero que 
não vai baixar a nota por isso).”

Coitado de Anísio Teixeira, não é 
mesmo, professor e amigo Itapuan?

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.com
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Os municípios têm até o dia cinco 
para participar de dez seleções 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2). As inscrições 
estão abertas desde o dia 4 de 
fevereiro e, segundo o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, ainda não foram registra-
das inscrições em saneamento e 
houve apenas 1% de inscrição em 
quadras esportivas nas escolas. 
Os investimentos foram anuncia-
dos em janeiro, durante o Encon-
tro Nacional com Novos Prefeitos 
e Prefeitas. Do total de R$ 66,8 
bilhões - R$ 35,5 bilhões serão 
empregados em seleções já ini-
ciadas e R$ 31,3 bilhões em novas 
seleções. Os bons projetos têm 
preferência.

Especialista adverte: Se 
2014 for ano de seca, 
metade do Nordeste 
não terá água para be-
ber,  incluindo Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba 
e parte de Pernambuco”,  
Recife, por exemplo, já 
enfrenta rodízio no sis-
tema de abastecimento 
na área urbana.

Se uma redação de um estudan-
te  consegue nota máxima no 
Enem, mesmo grafando palavras 
como “trousse”, “enchergar” e 
“ especionalmento”, so há uma 
conclusão lógica para entender a 
questão: a prova foi corrigida por 
Tiririca.

Os municípios têm até hoje 
para realizar as inscrições para 
o treinamento Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural, 
junto à Escola de Administração 
Fazendária. O objetivo do curso é 
preparar o servidor do município 
conveniado para exercer as atri-
buições de fiscalização, inclusive 
a de lançamento dos créditos 
tributários e de cobrança do ITR, 
conforme Lei 11.250/2005. 

SELEÇÃO DO PAC

VATICINIO

ENEMGATE

TREINAMENTO

IMPACTO DA SECA NO LEITE

SEM JUÍzES

Em nome da sobrevivência da lín-
gua, a coluna corrige palavra que 
saiu ontem na nota “Promoção”. 
Alheia à vontade do colunista, a 
palavra – que não existe – as-
senção surgiu  no lugar de
assunção. Nossas escusas 
pela inoportuna visita. 
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População de Piancó tem re-
clamado da falta de juízes na 
Primeira e Segunda Vara da 
Justiça naquela cidade, desde 
o ano passado. E não é por fal-
ta de instalação. Há duas ca-
sas de juízes e um Fórum novo 
a inaugurar.

Para se ter a dimensão dos estragos que a longa estiagem está fazendo 
sobre a bacia leiteira da Paraíba, um exemplo emblemático: uma empresa 
de lacticínio do Estado, que recebia 50 mil litros diários para atender a ne-
cessidade no processamento de seus produtos, atualmente não consegue 
receber nem dois mil por dia. Ou seja, um baque grande na produção, com 
reflexo na elevação de  preços e queda nas receitas dos impostos.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Sinfrônio Lima
Facilitador de biodança

No ritmo da 

ma técnica para aliviar e curar as dores e incômodos 
do corpo no nosso dia a dia. É assim que funciona a 
biodança, uma maneira leve de exercitar a mente e o corpo, 
proporcionando também benefícios para nossos órgãos 
internos. Titulado pela International Biocentric Foundation, 
o paraibano Sinfrônio Lima é facilitador de biodança e 
fundador da Escola Paraibana de Biodança. De acordo com 
ele a técnica é recomendada para todas as pessoas e os 
benefícios são percebidos tão logo se inicie a prática que 
consiste apenas em uma atividade semanal. Na entrevista 
a seguir Sinfrônio explica como a biodança é praticada e 
revela que ela aumenta a resistência ao estresse, eleva o 
grau de saúde, melhora a comunicação, bem como estimula 
a criatividade artística do ser humano, como também o seu 
nível da renovação existencial.

U
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

dança da vida
Em que consiste a biodança?
Trata-se de uma prática de desenvol-

vimento humano, orientada para ajudar 
a aflorar os potenciais humanos necessá-
rios a uma vida plena, saudável, sensível e 
criativa. Através da dança, do contato e da 
comunicação em grupo, a pessoa amplia 
a consciência de si mesmo, propiciando a 
elevação da autoestima. Quando praticada 
em grupos, se usa a música e a dança para 
criar estímulos adequados para que os par-
ticipantes possam utilizar melhor os cinco 
canais de expressão da emoção, que são a 
vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a 
afetividade e a transcendência.

Onde nasceu essa prática?
Na verdade a biodança se destaca den-

tre os muitos caminhos para o autoconhe-
cimento e a palavra biodanza no idioma es-
panhol, se escreve com z, mas pronuncia-se 
biodança. Ela foi criada a partir do princípio 
biocêntrico, por Rolando Toro que criou a 
Educação Biocêntrica e a Biodanza, no sen-
tido de que é preciso proteger a vida em 
todos os níveis, e buscar vínculos de qua-
lidade entre as pessoas, estabelecendo o 
respeito e o afeto como valores primordiais 
dessa nova sociedade. 

Para quem essa prática é indicada?
Ela não é atrelada a nenhuma religião 

e é aconselhada para pessoas de qualquer 
idade e sexo, principalmente para aquelas 
pessoas que buscam melhor qualidade de 
vida, que precisam mudar alguma coisa e 
estão abertas à mudança. Na verdade o seu 
objetivo é aumentar a resistência ao estres-
se, elevar o grau de saúde, melhorar a co-
municação, estimular a criatividade, não só 
artística, como também no nível da renova-
ção existencial.

De que maneira a biodança é aplica-
da?

Na verdade ela não consiste em uma 
dança com coreografia. Na verdade nós va-
mos dançar fazendo movimentos harmoni-
zadores que irão aliviar as tensões causadas 
pelos movimentos do nosso corpo, porque 
diariamente nós fazemos movimentos au-
tomáticos e repetitivos que vão causando 
tensão em nosso corpo e que nós não per-
cebemos em nosso dia a dia. É tudo muito 
simples, mas que nos dá um resultado ma-
ravilhoso.

Quais os benefícios que ela traz para 
saúde humana?

A prática semanal da biodança aumen-
ta a energia vital e a disposição para a ação, 
ativa e desbloqueia a criatividade, intensi-
fica a expressão da afetividade, desenvolve 
a abertura para o prazer de viver, incentiva 
a autonomia e responsabilidade, aumenta 
a capacidade para escolher e tomar deci-

sões fortalece a identidade da 
pessoa, melhora a qualidade 

das relações interpessoais, au-
menta a alegria e a coragem de viver 
e reforça a autoestima. Em fim, a bio-
dança restabelece vínculos afetivos, 
reduzindo o estresse do individuo, 

propiciando a regulação do sono e da 
pressão arterial.

Com quanto tempo da prática esses 
benefícios começam a ser percebidos?

Na verdade a biodança vai aumentando 
a resposta imunológica do individuo gra-
dativamente. Estes benefícios começam a 

ocorrer, assim que o participante entra em 
contato com o que tem de mais essencial, 
abandonando o ritmo de vida habitual, que 
favorece o aparecimento do estresse. As-
sim, é possível sair de um estilo de vida que 
adoece para um estilo de vida que equilibra 
e favorece a saúde. Quando nós passamos a 
praticar a biodança regularmente, que é de 
apenas um dia na semana, existe uma reno-
vação orgânica, porque os órgãos começam 
a se regenerar e trabalhar de uma forma 
muito mais orgânica. Então, essa sensação 
de bem-estar, faz com que as pessoas recu-
perem a motivação para viver e a alegria de 
poder perceber que as pessoas queridas es-
tão próximas.

Isso significa que ela eleva a nossa 
autoestima?

Sim, porque nós passamos a ter equilí-
brio e isso nós leva a observar a beleza do 
céu lindo ou o verde lindo das matas que 
muitas vezes passa despercebida aos olhos 
das pessoas, porque elas estão fechadas em 
seus problemas. Então, quando essas dores 
ou mal-estar do nosso dia a dia começam a 
desaparecer, nós passamos a ter um olhar 
diferente para a natureza. E isso sem falar 
no bem-estar interno, porque nós só vemos 
as pessoas externamente, porém, quando 
você relaxa os seus órgãos internos também 
relaxam, enquanto que quando estamos 
tensos, a tendência é a tensão na muscula-
tura, no entanto os órgãos internos também 
trabalham. Por exemplo, quando nós vamos 
dormir tensos, os órgãos não têm aquela 
regeneração total que deveriam ter. Isso, ao 
longo dos anos, vai causando um desequilí-
brio na pessoa que pode levar a algum tipo 
de problema de saúde sério.

Quer dizer então que o olhar voltado 
para natureza é fundamental para a me-
lhoria da nossa qualidade de vida?

Com certeza. Sem dúvida alguma o ser 
humano precisa olhar de uma forma di-
ferente para o mundo, porque existe uma 
pressão subliminar para que nós vejamos 
apenas o negativo.

Como nós podemos perceber isso?
Por exemplo. Você abre uma notícia 

na internet, página de um jornal ou pro-
grama de rádio e televisão, é mostrado de 
imediato o lado negativo com a violência 
urbana. Então, quando uma pessoa vê 
isso, acha logo que João Pessoa é a cidade 
mais violenta do mundo, porque a ênfase 
da notícia se dá pelo o que está acontecen-
do de ruim. Na verdade, se você tem uma 
população de 700 mil pessoas e apenas 
uma pessoa sofreu um acidente na noite 
passada, qual é a manchete do jornal? Se-
ria por acaso assim: 699 mil pessoas estão 
muito bem e voltaram para casa ontem à 
noite com a saúde perfeita. Ou essa ên-
fase da notícia seria assim: fulano sofreu 
um acidente e morreu, dessa maneira é 
uma notícia negativa. Ou seja, o destaque 
da nossa mídia é sempre para o negativo 
e nós estamos habituados a isso desde 
criança. É por isso, que quando nos encon-
tramos perguntamos logo ao outro quais 
são as novidades e nós falamos sobre o 
que ouvimos ou lemos nas notícias atuais. 
Enquanto isso existe muitas coisas boas 
acontecendo e que não são destacadas na 
nossa vida. Deveríamos nos habituar e di-
zer assim: “E aí, quais são as novidades?”, 
então, nós devemos falar apenas sobre as 
coisas boas que têm nos acontecido. 
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Em cima da hora

Encontrado corpo de alpinista da PB
O SONHO ACABOU

Josenildo Correia morreu 
ao tentar escalar o monte 
Aconcágua, na Argentina 

Foi encontrado ontem 
à tarde o corpo do alpinista 
paraibano Josenildo Correia 
da Silva, desaparecido des-
de o dia 6 deste mês, quando 
tentava chegar ao topo do 
monte Aconcágua. A guarda 
florestal do Parque do Acon-
cágua informou ao consula-
do brasileiro em Mendoza, 
cidade mais próxima do par-
que, localizada a 1.058 km 
a oeste da capital Buenos 
Aires, na Argentina. As in-
formações foram repassadas 
pela assessoria de imprensa 
do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Primeiro comunicado
O primeiro comunica-

do foi feito por telefone pelo 
comandante-chefe da guar-
da, que coordenava as bus-
cas. Como a comunicação na 
montanha é muito ruim, até 
o fechamento desta edição foi 
informado apenas o horário 
em que o corpo de Josenil-

do havia sido encontrado, às 
14h, no horário de Brasília. 

A procura por Josenildo 
seguia em caráter de urgên-
cia. O procedimento padrão 
da guarda florestal do par-
que é manter o alerta ver-
melho somente durante os 
primeiros sete dias, quando 
são maiores as chances de 
encontrar o desaparecido 
com vida. Graças a uma in-
tervenção do Itamaraty, o 
período de buscas intensivas 
havia sido ampliado.

A esposa do paraiba-
no, Alesandra Pereira, via-
jou para Mendoza a fim de 
acompanhar de perto o tra-
balho das equipes de busca. 
Ontem, Alesandra estava no 
aeroporto em Buenos Aires, 
voltando para o Brasil, quan-
do recebeu o comunicado de 
que seu marido havia sido 
encontrado e voltou para 
Mendoza.

Segundo relatos de fami-
liares, escalar os quase sete 
mil metros de altitude da 
maior montanha fora do con-
tinente asiático era o maior 
sonho de Josenildo. O Acon-
cágua, fica na parte argenti-
na da Cordilheira dos Andes, 
a aproximadamente 110 km 
da cidade de Mendoza.

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

O alpinista paraibano Josenildo Correia da Silva estava desaparecido desde o dia 6, quando tentava chegar ao topo do monte Aconcágua

FOTO: Arquivo

Uma incursão de policiais da Ron-
da Ostensiva Tática com Apoio de Mo-
tocicletas (Rotam) do 1º Batalhão da 
Polícia Militar conseguiu desarticular, 
ontem, um ponto de venda de dro-
gas que funcionava dentro da comu-
nidade do Riachinho, no bairro Treze 
de Maio, em João Pessoa. No local foi 
apreendido quase 1 kg de maconha, 
meio quilo de crack, uma balança de 
precisão e 60 gramas de cocaína (esta 
última avaliada em mil reais). Duas 
pessoas foram detidas. 

De acordo com o tenente Roney 
Crispim, que comandou a ação, foi fei-
ta uma incursão para tentar localizar a 
residência, que já vinha sendo monito-
rada. “Nós tínhamos informações so-
bre esse ponto de comercialização de 
drogas e realizamos a incursão para 

tentar localizar os suspeitos. Assim que 
chegamos, visualizamos o adolescente 
entrando em uma casa e rapidamente 
trancando a porta. Montamos um cer-
co ao redor da residência e quando a 
mulher abriu a porta conseguimos sur-
preender os dois e apreender as dro-
gas”, contou o tenente.

No local, os policiais ainda encon-
traram um caderno com a lista de des-
pesas e receita da venda de drogas, 
perfumes e objetos pessoais - que te-
riam sido trocados pelas drogas. 

A dona da casa, Soleide Benícia 
da Silva, de 27 anos, foi levada para a 
Delegacia da Mulher. Já o adolescente 
foi levado para a Delegacia da Infân-
cia e Juventude, no centro da capital. 
Os dois foram autuados por tráfico de 
entorpecentes.

Ponto de venda de drogas 
é desarticulado na capital

AÇÃO DA ROTAM

A Polícia Militar apreendeu maconha, crack, cocaína, além de uma balança de precisão

FOTO: Secom-PB

O delegado Aldrovilli 
Grisi terá trinta dias para in-
formar o que foi produzido 
sobre o desaparecimento da 
estudante Fernanda Ellen. 
O prazo foi estipulado pelo 
secretário da Segurança e 
Defesa Social, Cláudio Lima, 
que anunciou por meio da as-
sessoria de comunicação que 
será concedida entrevista co-
letiva para esclarecer o caso.

Enquanto isso, a assesso-
ria de comunicação, disse que 
algumas informações publica-
das por alguns órgãos de im-
prensa não tem cunho oficial, 

pois afora o delegado Aldrovil-
li Grisi apenas o próprio secre-
tário pode falar sobre o caso.

As investigações sobre 
o desaparecimento da estu-
dante estão sob completo si-
gilo, inclusive o delegado não 
atende telefone “para não es-
tragar as diligências’, disse a 
assessoria da Secretaria.

Para o dia 5 de abril, 
está marcada a presença da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Tráfico de 
Pessoas no Brasil que pre-
tende discutir entre outros 
temas o desaparecimento da 
adolescente paraibana, de 
apenas 11 anos.

Na semana passada o se-

cretário Cláudio Lima anunciou 
uma recompensa de R$ 10 mil 
para quem der informações 
“concretas’ sobre o desapareci-
mento de Fernanda. 

Ainda não está confir-
mada, mas a comissão pre-
tende convidar para prestar 
esclarecimento sobre o de-
saparecimentos de Fernanda 
Ellen, o secretário de Segu-
rança Pública e Defesa Social, 
o delegado responsável pelo 
caso e os pais da adolescente. 
O Ministério da Justiça desig-
nou um delegado especial da 
Polícia Federal para acom-
panhar as investigações e os 
trabalhos realizados pela CPI 
do Tráfico de Pessoas.

Delegado tem 30 dias para 
desvendar desaparecimento

CASO FERNANDA EllEN

A cabo Aurilene Ferreira 
de Brito é a primeira mulher a 
nomear uma Medalha de Méri-
to da Polícia Militar da Paraíba. 
Anteontem, em decreto (nº 
33.790) publicado no Diário 
Oficial do Estado, o governa-
dor Ricardo Coutinho instituiu 
a medalha chamada ‘Paz no 
Trânsito – Cabo PM Aurilene 
Ferreira de Brito’, destinada a 
agraciar oficiais e praças que 
tenham contribuído para redu-
ção do número de acidentes e 
vítimas de trânsito na Paraíba. 

De acordo com o decre-
to, ocasionalmente, a honraria 
também poderá ser concedi-
da a civis e agentes públicos 
que preencham os requisitos 
citados na publicação. A cabo 
Aurilene Ferreira dedicou 17 
anos da sua vida à Polícia Mili-
tar da Paraíba, na qual exerceu 

as funções de enfermeira do 
Hospital Militar Edson Rama-
lho e posteriormente agente 
do Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran). A cabo 
permaneceu na instituição até 
o dia 9 de outubro de 2012, 
quando veio a  falecer devido a 
um acidente vascular cerebral. 

Segundo o comandante 
do BPTran, tenente-coronel 
Paulo Sérgio, Aurilene dedi-
cou muito tempo da sua vida 
trabalhando para salvar pes-
soas (quando era enfermeira) 
e trazer segurança para todos 
os cidadãos. “Até poucas horas 
antes da morte, Aurilene esta-
va nas ruas, trabalhando em 
prol da sociedade. O nome dela 
nesta medalha também é uma 
forma de valorizar as policiais 
femininas e os integrantes do 
quadro de praças”, justificou.

Governo institui nova 
medalha do mérito 

POlíCiA MiliTAR

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Caminhada de São 
José será sábado

Neste sábado (23), a Paróquia 
São José, no Colinas do Sul, realiza a 
caminhada de São José. O início será 
às 5h30, saindo em direção à Ponte dos 
Arcos, que une João Pessoa e Conde, 
que será palco da celebração ecumêni-
ca, após caminhada de 8 quilômetros.

O evento tem como finalidade 
chamar a atenção da população para 
implantação de ações de conscien-
tização ambiental que ressalta a 
religiosidade no sentido mais amplo, 
respeitando todas as manifestações 
do sagrado que se fizerem presentes.

A escolha do tema deste ano 
será “O Rio Gramame quer Viver em 
Águas Limpas” e chama a atenção 
para a preservação do rio que já foi 
o sustento de muitos agricultores e 
pescadores da região e é o respon-
sável pelo abastecimento de água da 
Grande João Pessoa.

Mas hoje, o que servia como 
salvação para as comunidades mais 
necessitadas (o rio), pede socorro 
devido ao processo de degradação 
causado pela poluição, principal-
mente a industrial.
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Estevam Dedalus escreve 
sobre as brincadeiras que 
estão desaparecendo
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Livro que será lançado hoje à noite na Usina Cultural reúne artigos do 
artista plástico Dyógenes Chaves, publicados em jornal de João Pessoa

Cordel da Paixão de 
Deus será encenado 
amanhã em Mangabeira

Emílio Santiago 
morre aos 66 anos
no Rio de Janeiro
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ESPETÁCULO MÚSICA

Escritos sobre arte
Vanessa Queiroga 
vanessaqueiroga@gmail.com

FotoS: Margarete Aurélio/Divulgação

As Artes Visuais que estão em primeiro plano, como 
tema de análise e apreciação, no livro 2005-2010 – 
Ensaios Sobre Artes Visuais na Paraíba (2OU4, 196 
páginas, R$ 15,00), de autoria do artista plástico 
Dyógenes Chaves, lançando hoje, a partir das 20h, 
na Usina Cultural Energisa. O exemplar, que será 
distribuído gratuitamente durante o lançamento 
para convidados, hoje à noite, contém sessenta e 

dois artigos publicados, entre outubro de 2005 e janeiro de 2010, 
no extinto Jornal O Norte, onde o Dyógenes Chaves tinha meia 
página nas edições de domingo para praticar o livre exercício da 
discussão sobre a obra de arte, sobre o processo criativo e sobre a 
produção em João Pessoa. A publicação tem patrocínio do Programa 
de Cultura Banco do Nordeste, edição 2012, e o evento possui apoio 
da Usina Cultural Energisa.

Artista visual, designer gráfico, crítico de arte em jornais e 
revistas, gravador, curador independente, e membro da Associa-
ção Brasileira e da Associação Internacional de Críticos de Arte, 
Dyógenes Chaves nasceu em Araçagi, na Paraíba, e vive em João 
Pessoa desde os seus sete anos de idade. Para o artista, 2005-2010 
– Ensaios sobre artes visuais na Paraíba “é uma junção dos artigos 
em um único documento em que a referência temporal é o elemento 
delineador dos textos que estão em ordem cronológica. O livro vem 
para suprir uma carência que temos em livros sobre Artes Visuais da 
Paraíba e pode atingir tanto a área acadêmica, alunos e professores, 
como os artistas plásticos atuantes, quanto os amantes dessa arte 
e críticos em geral”, assinalou Dyógenes Chaves em entrevista ao 
Jornal A União.

O convite para a publicação dos artigos no Jornal O Norte, 
em 2005, surgiu do atual editor geral do Jornal A União, William 
Costa, que na época era o editor de Cultura do Jornal O Norte. 
Para Dyógenes Chaves, os seus textos ocupavam um espaço de 
extrema importância, afinal se tratava de um jornal diário que 
tem como objetivo informar os fatos imediatos, urgentes e re-
levantes, sendo considerado muitas vezes como um lugar não 
apropriado para a análise da obra de arte, devido ao seu caráter 
efêmero. Mesmo assim, durante cinco anos, o artista ocupou esse 
espaço trazendo suas opiniões e discussões subjetivas sobre as 
artes visuais e os sistemas da arte local e nacional.

Segundo William Costa, Dyógenes Chaves, durante o período 
da sua coluna, foi o único artista plástico, na capital, a realizar 
crítica sobre as Artes Visuais em jornal impresso. No prefácio 
do livro, William assinala que “Dyógenes não restringiu seu 
olhar crítico a uma determinada corrente estética, nem obede-
ceu a limites de tempo ou espaço. Analisou a 
produção contemporânea de Artes Visuais, 
na Paraíba, relacionando-a com o momento 
nacional, apontando altos e baixos, aproxi-
mações e rupturas com a tradição. Quem 
iniciar pesquisa sobre artes visuais, na 
Paraíba, não poderá prescindir da leitura 
dos textos escritos por Dyógenes”. 

A seleção e revisão dos artigos que 
compõem o livro foram realizadas pelo 
próprio artista que, seguindo o critério 
da relevância histórica, escolheu, dentre 
os mais de duzentos artigos publica-
dos no Jornal “O Norte”, os sessenta e 
dois que são apresentados em ordem 
cronológica na obra. “Estão no livro 
os artigos que considero fundamen-
tais para marcar o período em que 
foram publicados no Jornal O 
Norte. São textos oportunistas 
que registram períodos históri-
cos, afinal a missão do jornal é 
com o factual, serve ao hoje e 
depois fica como arquivo, já o 
livro transforma os textos em 
eternidade, em Literatura, 
atribuindo um caráter de perma-
nência, por isso a importância dessa publica-
ção”, disse Dyógenes Chaves.

Dyógenes Chaves analisa as 
artes na Paraíba fazendo uma 
comparação com a produção nos 
outros estados brasileiros
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Vivências

Na época da minha infância, o bairro onde 
moro e certos lugares nele considerados im-
portantes, que hoje são para mim tão perto 
uns dos outros – como a praça, a escola, o 
campo de futebol, o rio, a caixa d’água e a 
padaria – pareciam estar separados por gran-
des léguas de distância. Os limites territoriais 
do mundo eram bem definidos, o que não se 
podia dizer o mesmo sobre a imaginação.

Para as crianças da minha rua a “outra 
rua” era o lugar mágico.  Lá meninos e me-
ninas do quarteirão se reuniam dia e noite. 
Brincavam de futebol, bola de gude, pião, 
empinar pipa, bozó, esconde-esconde, bar-
ra-bandeira, barra-dupla, bicicross, tam-
pa-cross, garrafão, subir em árvores, sete 
pecados, cuscuz, polícia e ladrão, pau na lata 
– um jogo que lembra ligeiramente o crí-
quete. Acontecia com muita frequência que 
uma dessas brincadeiras entrasse na moda e 
arrebatasse todas as atenções; até que, sem 
ninguém perceber, o interesse dissolvia no ar 
e se deslocava para outra novidade num ciclo 
místico e interminável de diversão.

Se fosse tempo de pipa, por exemplo, 
víamos nascer uma busca frenética por ma-
téria-prima, capaz de pôr inveja na mais 
ávida corrida do ouro. Todo mundo queria 
lâmpadas queimadas para fazer cerol e pa-
lhas de coqueiros para construir as armações 
dos papagaios. Comprava-se linha dez, urso, 
ou náilon e papel seda nos armarinhos. Dis-
cutia-se entre os amigos mais próximos os 
detalhes de engenharia: cor e dimensão do 
brinquedo.

Depois, ato contínuo, se seguia um espe-
táculo colorido no céu, de manobras aéreas e 
combates militares, isto é, disputas para ver 
quem conseguia derrubar a pipa do outro. A 
plateia assistia tudo com indescritível aflição, 
como espectadores de touradas e do antigo 

coliseu romano. Quando isso acontecia, no 
auge da disputa, uma turba desenfreada de 
crianças corria para pegar o papagaio como 
se aquilo representasse a última esperança 
de vida – num front destruído por bombar-
deios inimigos. Bárbara, totalmente contrária 
ao princípio de propriedade, a regra era bem 
clara: quem conseguisse pegar o papagaio se 
tornaria o novo dono do brinquedo.

Nessa época muitos brinquedos eram 
criados pelas próprias crianças, havia ainda 
uma interação mais próxima entre as pessoas. 
As regras dos jogos, geralmente, dependiam 
das negociações entre as crianças e a tradi-
ção. A depender da região do bairro, os cam-
pinhos de pelada possuíam normas próprias, 
já naturalizadas por seus participantes. E isto 
valia também para outros jogos.

Esses tipos de brincadeiras, contudo, vêm 
se enfraquecendo com o avanço e a dissemi-
nação dos computadores e jogos eletrônicos, 
aliado à crescente sensação de insegurança 
e violência tão comuns aos grandes centros 
urbanos brasileiros. Cada vez mais as crian-
ças estão recolhidas em casa, frente a frente 
com os computadores, ligadas a milhares de 
pessoas em rede – produzindo um espetáculo 
de paradoxal solidão.

Outra questão que mereceria maior des-
taque é o fato de que estamos formando 
analfabetos motores. Lembro-me de uma 
entrevista do pesquisador da USP Luiz Ro-
berto Rigolin, em que alerta a sociedade para 
esse fenômeno. Muitas crianças, hoje em dia, 
estariam impossibilitadas de praticar exercí-
cios e desenvolver habilidades motoras in-
dispensáveis para uma vida saudável devido 
à reclusão urbana. O que, afinal, é mais um 
bom argumento para repensarmos aspectos 
importantes da cultura e da educação dos 
nossos filhos.

Habituados dormitarem 
sobre o esplêndido berço petro-
lífero venezuelano, cercado de 
agentes empresariais que lhes 
davam sustentação em dólares, 
de royalties, que pouco sobra-
vam para a terra de origem, os 
norte-americanos não espera-
vam que o sono estivesse pró-
ximo ao fim. 
Deliciados 
pelos cafunés 
de Andrés Pe-
rez, distingui-
do cliente nas 
Ilhas Cayman, 
parceiro de 
corrução, 
acordaram-se 
diante de uma 
nova aqua-
rela, pintada 
nas profun-
didades das 
plácidas 
águas do Lago 
Maracaibo. 
Sonolentos, só depois vieram 
saber que o artista era natu-
ral de Barinas, vestindo-se de 
militar e de boina vermelha. Seu 
pincel, a consciência de patrio-
ta e um fuzil. Desde cadete das 
Forças Armadas, ao lado de 
outros camaradas, sentia que 

seu país estava sendo espoliado. 
Pintava-se um novo quadro de 
independência. Van Gogh cedia 
vez a Simón Bolívar.

Erraram os galegos, como 
também se enganaram Vespúcio 
e Ojeda, em 1499, que pensa-
ram haver retornado à pequena 
Veneza, batizando a região de 

Venezuela. Entretanto, 
o filho de Hugo Reys e 
Elena Frias Chávez, já 
na adolescência assimi-
lara os ensinamentos de 
Bolívar. Em 1992, juntos 
aos colegas de farda, 
liderou movimento pela 
derrubada do governo, 
então vigente. Fracas-
sou, é preso e depois 
anistiado, decidindo-
se entrar na política, 
sendo eleito presidente 
da República.  Promove 
uma série de reformas, 
ao gerenciar a vontade 
do povo. As medidas 

que tomou, dando marcha-ré 
às empresas imperialistas, não 
agradaram G. Bush. A secretária 
de Estado, Condoleezza Rice, 
qualificou Venezuela de perigo-
sa para o Continente. Inicia-se 
a tensão entre os dois países. 
Numa reunião de cúpula íbe-

ro-americana o rei da Espanha, 
Ruan Carlos I, manda-o se calar. 
A conspiração contra ele, agora, 
é internacional. EUA aliaram-se 
à Colômbia de Uribe para com-
batê-lo. Em vão, porque a alian-
ça latino-americana despontava, 
com sede aos verdugos do pas-
sado e de hoje. Nesse episódio 
responde:  “Indígenas originais 
só se calarão quando lhes corta-
rem a garganta”! Esse, o genuí-
no latino-americanismo.

Bolivarianismo é isso. Antes 
dele Antônio Carlos advertia 
aos deputados de Lisboa, que 
quando um brasileiro fala cala-
se a canalha! Patroni reclama o 
autoritarismo de D. João VI em 
plena audiência com o monar-
ca. Batista Campos, é freguês 
das prisões, no Pará. Fidié, vai à 
Oeiras para derrubar a vitoriosa 
insurreição de Souza Martins, 
em favor da nossa Independên-
cia. O revolucionário Leonardo 
Castelo Branco não dá trégua 
aos lusitanos. O general Abreu e 
Lima sai de Pernambuco e parti-
cipa das batalhas de Bolívar, e o 
próprio jorn. Borges da Fonseca, 
em 1831. São primeiros sinais 
bolivarianos no Brasil. Hugo 
Chávez foi implacável, nos seus 
princípios de latinidade.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Devaneios virtuais
Na tarde de hoje, num verdadeiro show 

de preparação para se despedir do verão, o 
Atlântico acenava por trás das falésias, con-
trapondo-se com o verde da vegetação nativa 
e flores silvestres. O cheirinho de mato, o 
barulho das ondas que ecoavam lá embaixo, 
brilhando em espumas sob o candente sol dos 
trópicos, compunham um cenário que se exi-
bia gratuitamente, livre e sem pressa.

Não cansamos de nos extasiar, sempre 
com grande perplexidade, ao contemplar 
este planeta tão pequenininho, solto na infi-
nita poeira cósmica, mas, ao mesmo tempo 
tão belo e perfeitamente esculpido pelas 
mãos da Criação Divina, e do qual fazemos 
parte, com imensa gratidão! Foi uma pedala-
da luminosa, aroma de mar e algas, flores e 
mata nativas, brilho do sol sob o céu e sobre 
o mar. Grato por ter olhos de ver, coração 
para amar, imaginação pra sonhar e a fé pra 
caminhar. Sempre mais.

A cada crepúsculo, uma surpresa, um 
cenário distinto, um palco de beleza. Indes-
critível. Por trás da paisagem, uma aura com 
o brilho da eternidade envolve-nos em senti-
mentos que nos fazem acreditar numa “Inte-
ligência Suprema, Causa Primária de Todas 
as Coisas”.

Não nos fala de um Deus antropomorfo, 
tirano, ocioso, sedentário. Fala, sim, de um 
Universo Infinito, com bilhões de galáxias, 
perfeitamente ordenado em Leis Naturais de 
harmonia, equilíbrio e transformação perma-
nente, resultado da Criação Divina, da qual 
fazemos parte, indivisível.

Evoluamos com essa consciência. Assim, 
tudo ganha um significado especial, acima de 
coisas pequenas, sem importância, passagei-
ras como o vento. Olhemos para os crepúscu-
los. Todos os dias eles pintam, de uma forma 
distinta, uma mensagem nova, ensinando 
que o Deus que existe de verdade é muito 
diferente do que tentam descrever, sob um 
limitado dualismo, sem a menor consciência 
da imensidão cósmica – a verdadeira imagem 
de Deus –, de vez em quando, enviada pelos 
crepúsculos, como o desta tarde, por cima do 
Atlântico...

Por incrível que pareça, há gente que con-
sidera os sentimentos de religiosidade coisa 
de gente boba, alienada ou ignorante. E quan-
do essas pessoas se julgam “cultas”, postam-
se acima de qualquer crença em uma Força 
Superior ou em algo que possa estar além de 
sua perspicácia, acreditando que ser cético ou 
ateu consiste em algum sinal de inteligência 
superior.

Tadinhos..., esquecem de que um dos 
maiores filósofos de todos os tempos che-
gou a dizer que “quanto mais aprendia, mais 
compreendia que nada sabia”; de que um dos 
maiores escritores da humanidade afirmava 
que “há mais coisas entre o céu e a Terra do 
que supõe nossa vã filosofia”; e, principal-
mente, de que o maior cientista de toda a 
História, o físico Albert Einstein, confessou: 
“A experiência cósmica religiosa é a mais forte 
e a mais nobre fonte de pesquisa científica. 
Minha religião consiste em humilde admira-
ção ao Espírito superior e ilimitado, que se 
revela nos menores detalhes. Essa convicção, 
profundamente emocional, da presença de um 
poder racionalmente superior, que também se 
revela no incompreensível universo, é a ideia 
que faço de Deus”.

Assim, cuidado com o “Ego”, amigos. Sem 
jamais esquecer de que o planeta no qual 
vivemos é apenas um grãozinho de pó, solto 
em meio a bilhões de galáxias do espaço si-
deral, infinito, e muito além do que pode per-
ceber os cinco sentidos, dos quais dispomos 
por poucos anos, em uma rápida e efêmera 
existência...

Germano
RomeroBrinquedos e brincadeiras

Bolivarianismo

Desde cadete 
das Forças 
Armadas, ao 
lado de outros 
camaradas, 
sentia que 
seu país 
estava sendo 
espoliado

Artigo

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Estevam Dedalus  Sociólogo e professor da UEPB - estevam_dedalus@yahoo.com.br

Inocêncio Nóbrega Jornalista - inocnf@gmail.com 

Artigo



A

Teatro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Roteiro

Começa amanhã as 
apresentações da Paixão de 
Cristo nos bairros. Este ano, 
a responsável é a Cia. Teatro 
Soluar, que levará o espe-
táculo gratuitamente para 
Mangabeira, amanhã, sábado 
e domingo, a partir das 20h, 
ao lado do Mercado Público 
de Mangabeira. Intitulado 
Cordel da Paixão de Deus, o 
texto é assinado pelo drama-
turgo Tarcísio Pereira e a di-
reção geral fica por conta de 
Edilson Alves.

O espetáculo reúne 
aproximadamente 60 pes-
soas. São atores e atrizes 
profissionais, iniciantes, es-
tudantes, dançarinos, assis-
tentes, produtores e técnicos 
que trabalham voluntaria-
mente e se beneficiam com 
as oficinas teatrais prepara-
tórias e de pesquisa textual, 
oferecidas gratuitamente 
durante o processo de mon-
tagem, possibilitando desco-
brir e aprimorar seus conhe-
cimentos em interpretação, 
expressão corporal, voz e 
pesquisa textual.

“Neste   segundo  ano da 
encenação do texto Cordel 
de Deus, de Tarcísio Pereira 
com a Cia. de  Teatro  Soluar 
é  para  mim um momento  
sublime, porque  sinto que  
posso  contar com  a dedi-
cação das  pessoas, de  artis-
tas  consagrados  do  público 
paraibano, que  pela  causa 
social estão  fazendo o es-
petáculo sem  cachê”, disse 

Nova aventura de James Bond 
vai chegar aos cinemas em 2016

Gary Barber, executivo da MGM, afirmou que o 24º filme 
do agente James Bond  deve chegar aos cinemas até 2016. 
Segundo Barber, o diretor deve ser anunciado em breve e o 
roteiro ainda está em desenvolvimento - “Esperamos lançar 
o filme dentro dos próximos três anos”. Sam Mendes revelou 
recentemente que não dirigiria o novo filme. John Logan (que 
revisou Skyfall), vendeu aos produtores Barbara Broccoli e 
Michael Wilson a ideia de um único filme dividido em duas 
partes, mas agora escreve o roteiro de dois filmes autônomos, 
com apenas alguns pontos em comum. O retorno de Daniel 
Craig  está confirmado.

Hugh Jackman já 
tem um novo projeto 
após ser indicado ao 
Oscar por sua atuação 
em Os Miseráveis. O 
ator fechou contrato 
para protagonizar o 
drama Six Years, base-
ado no livro homôni-
mo de Harlan Coben. 
Jackman será Jake 
Fisher, um homem que 
conhece a mulher da 
sua vida, Natalie, e 
que imagina passar o 
resto de seus dias com 
ela. Porém, ela se casa 
com Todd, um homem 
que conheceu recente-
mente. Harlan Coben 
teve seus últimos cinco 
livros figurados na pri-
meira posição dos mais 
vendidos do New York 
Times. Ainda não um 
diretor para o filme.

Hugh Jackman vai 
estrelar o drama 
Six Years

Vitória Lima e
Andréa Gisele no 
Parede Poética 

Mídias em destaque

Drops & notas

Edilson Alves. Este  ano, se-
gundo ele, o espetáculo ga-
nhou  novos  cenários, a  en-
cenação  está  mais completa, 
além de tornar a experiên-
cia mais sensorial. “Deixei  
o espetáculo mais humano, 
mais cheio de sentimentos, 
pois quero fazer um espetá-
culo onde todos possam se 
emocionar, afinal é uma  his-
tória que  todos  conhecem, 
sabem seu começo, meio e 
fim”, comentou o diretor do 
espetáculo.

Ator e arte educador for-
mado pela Universidade Fe-
deral da Paraíba, Edilson in-
gressou na carreira artística 
profissionalmente em 1980 
fundando a Cia. Paraibana de 
Comédia e o Grupo Agitada 
Gang. Leva no currículo es-
petáculos como Como Nasce 

Um Cabra da Peste, Pasto-
ril Profano, Da Terra Onde 
o Sapo Não Canta, O Dia em 
Que a Morte Bateu das Botas, 
entre outros trabalhos que 
dirigiu e participou como 
ator, além de ter sido premia-
do várias vezes como melhor 
ator, diretor e iluminador em 
diversos festivais de teatro 
brasileiro.

De autoria do dramatur-
go Tarcísio Pereira, o texto 
da peça Cordel da Paixão de 
Deus foi construído em ver-
sos de cordel. Com cerca de 
dois mil versos, explora a 
linguagem do cordel, direta e 
oral. Segundo Tarcísio, o tex-
to se constrói de forma natu-
ral, mas “não é possível ter 
uma expectativa em relação 
à reação do público”, mas ele 
acredita que há uma capaci-

Poemas de Vitória 
Lima e fotografias de An-
dréa Gisele podem ser 
vistas pelo público até o 
dia 5 de abril, na Estação 
Ferroviária de João Pessoa, 
localizada no bairro Vara-
douro, Centro Histórico 
de João Pessoa. Trata-se 
do Projeto Parede Poética 
intitulado de Fúcsia, desen-
volvido pelo Sesc centro 
da capital. A visitação é 
aberta no horário das 5h 
às 19h30, nos dias úteis, e 
das 5h às 14h, aos sábados. 
Nos domingos não funcio-
na. O objetivo do evento é 
expor as obras em espaços 
onde se registra intensa 
movimentação. Somente 
pela Estação, por exemplo, 
passam, diariamente, cerca 
de 12 mil usuários, oriun-
dos das cidades de Bayeux, 
Santa Rita e Cabedelo.

FOTO: Divulgação

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Repórter Três

Em 1978, a revista Repórter Três foi lançada. Uma pu-
blicação que não se pretendia isenta nem imparcial. Como 
escreveu o seu diretor de redação, Paulo Patarra, no número 
1: “Como ser neutro se não é possível escolher todos os as-
suntos, cuidando deles por todos os lados? Como ser neutro 
se repórter é gente?”.

A revista surgiu em São Paulo e era formada por um 
time de grandes repórteres, como Mylton Severiano da Sil-
va, Hamilton Almeida Filho, José Hamilton Ribeiro, Caco 
Barcellos, Fernando Morais, José Antônio Severo, Narciso 
Kalili, Paulo Patarra e Avani Stein.

As reportagens davam um corte na realidade do Brasil. 
A revista incentivava muito o repórter a procurar, examinar, 
perguntar e contar uma história, permitindo que o jornalis-
ta ficasse por um mês ou mais, até a publicação, envolvido 
com a reportagem.

Os jornalistas tinham liberdade para escrever maté-
rias em primeira pessoa. A revista permitia que o repórter 
virasse personagem, fizesse uso das técnicas jornalísticas 
e literárias, bem no estilo do chamado new journalism, de 
Truman Capote, Gay Talese e Norman Mailler. 

A revista tinha características inovadoras para a épo-
ca. Como a reportagem escrita por Narciso Kalili. No dia 23 
de novembro de 1968, o criminoso Nego Sete foi executado 
pelo Esquadrão da Morte. O delegado Sérgio Fernando Para-
nhos Fleury foi acusado de comandar esse assassinato.

Denunciado pelo procurador Hélio Bicudo em 1970 e 
pronunciado em 1974 pelo juiz Maurício Costa Carvalho 
Vidigal, o acusado não foi a julgamento até a data de publi-
cação da revista, maio de 1978. O julgamento relatado na 
reportagem por Narciso Kalili foi simulado por estudantes 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Para 
que isso ocorresse, o repórter localizou o processo no Fó-
rum de Guarulhos. Nesse simulado, Fleury foi condenado 
pelo assassinato. 

O número 1 da revista trouxe também a ousadia de um 
repórter de 28 anos. Caco Barcellos descreve toda a aventu-
ra que viveu até chegar, depois de várias tentativas, à Cen-
tral Nuclear de Angra dos Reis. Ele se disfarçou de trabalha-
dor da construção civil para investigar como era o trabalho 
dos operários no canteiro de obras da Central, quando se 
discutiam as condições de segurança para o recebimento da 
primeira carga de urânio, o combustível radioativo da usina.

 Já Avani Stein fotografou pela primeira vez Zé Béttio, 
caipira milionário, rei do rádio na época e que nunca mos-
trava o rosto. Ele não se deixava fotografar, se achava feio 
demais.

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

Espetáculo da Paixão de Cristo
começa amanhã em Mangabeira

dade muito grande de empa-
tia com o texto oral. “Acredito 
que o cordel, por seu poder 
de comunicação, vai ter uma 
melhor compreensão pelas 
pessoas mais simples”, ava-
liou o dramaturgo.

A Cia. de Teatro Soluar 
está ativa, há oito anos, fun-
dada por três jovens do bair-
ro Mangabeira. A companhia 
veio trabalhando e hoje tem 
seus méritos, principalmente 
em seu bairro, pois mesmo 
com suas poucas experiên-
cias, assumiu no ano de 2006 
o espetáculo Paixão de Cris-
to, que foi realizada durante 
cinco anos na paróquia Nos-
sa Senhora das Dores, ago-
ra sendo transferido para o 
lado do Mercado Público de 
Mangabeira desde o ano pas-
sado.

Em cartaz

A Fuga

Cena do longa-metragem A Fuga, de Stefan Ruzowitzsky

Em uma pequena c idade 
canadense, Addison e Liza são dois 
irmãos especializados em roubos. 
Enquanto ele utiliza sua malícia 
e  e n ge n h o s i d a d e ,  e l a  i n ve s te 
na sensualidade para driblar os 
homens que encontra. Logo após 
roubarem um cassino, eles correm 
em direção à fronteira, tentando 
evitar uma perigosa nevasca que 
se aproxima.

FOTO: Disney/Buena Vista
A BUSCA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Luciano Moura, com Brás Antunes, 
Wagner Moura, Mariana Lima. Theo Gadelha 
e Branca são casados e trabalham como 
médicos. O casal tem um filho, Pedro, que 
desaparece quando está perto de comple-
tar 15 anos. Para piorar a situação, Theo 
fica sabendo que Branca quer se separar 
dele e que seu mentor está à beira da 
morte. Theo sai em busca do filho sumido 
e aproveita a viagem para se redescobrir. 
CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. 
Manaíra 8: 14h30, 16h45, 19h e 21h15.

A FUGA (Deadfall, EUA, 2012). Gênero: 
Suspense. Duração: 94 min. Classificação: 
16 anos. Legendado. Direção: Stefan Ru-
zowitzsky, com Eric Bana, Olivia Wilde. Em 
uma pequena cidade canadense, coberta 
pela neve, Addison e Liza são dois irmãos 
especializados em roubos. Enquanto ele 
utiliza sua malícia e engenhosidade, ela 
investe na sensualidade para driblar os 
homens que encontra. Logo após rouba-
rem um cassino, eles correm em direção 
à fronteira, tentando evitar uma perigosa 
nevasca que se aproxima. Manaíra 4: 
12h50, 15h, 17h15, 19h30 e 21h50.

AMOR (Amour, FRA /ALE/AUS, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 127 min. Classi-
ficação: 14 anos. Legendado. Direção: Mi-
chael Haneke, com Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert. Geor-
ges e Anne são um casal de aposentados, 
que costumava dar aulas de música. Certo 
dia, Anne sofre um derrame e fica com 
um lado do corpo paralisado. O casal de 
idosos passa por graves obstáculos, que 
colocarão o seu amor em teste. CinEspaço 
1: 14h, 16h30 e 21h30.

AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 127 min. Classi-
ficação: 10 anos. Dublado. Direção: Ang 
Lee, com  Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil 
Hussain. Após anos cuidando do negócio, 
devido a uma crise financeira, a família de 
Pi, dona de um zoológico, decide se mudar 
para o Canadá. Entretanto, o cargueiro 
onde todos viajam acaba naufragando. 
Pi consegue sobreviver em um bote 
salva-vidas, mas precisa dividir o pouco 
espaço disponível com uma zebra, um 

orangotango, uma hiena e um tigre de 
bengala chamado Richard Parker. Tambiá 
1: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, EUA, 
2013). Gênero: Fantasia. Duração: 124 
min. Classificação: 12 anos. Dublado e 
legendado. Direção: Richard LaGravenese, 
com Alden Ehrenreich, Alice Englert. Um 
estudante de colegial fica enfeitiçado por 
uma aluna nova, de 16 anos, que acaba de 
chegar de outro estado. Os dois se unem 
para enfrentar uma maldição sobrenatural 
que persegue a família dela há gerações. 
Manaíra 6: 13h, 15h45, 18h45 e 21h40. 
Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

DURO DE MATAR - UM BOM DIA PARA MORRER (A 
Good Day to Die Hard, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 96 min. Classificação: 12 
anos. Dublado e legendado. Direção: John 
Moore, com Bruce Willis, Jai Courtney e 
Sebastian Kochmais. Um policial busca 
informações sobre o filho Jack, mas, com a 
ajuda de um amigo, ele descobre que Jack 
está preso na Rússia, acusado de assassi-
nato. John vai ao país para rever o filho, mas 
o encontra em plena fuga do tribunal onde 
seria julgado. CinEspaço 2: 17h e 21h40. 
Manaíra 7: 13h30, 16h (as sessões iniciais 
de sábado e domingo não acontecerão 
excepcionalmente, devido à pré-estreia do 
filme Os Croods), 18h30 e 20h45. Tambiá 3: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

INATIVIDADE PARANORMAL (A Haunted 

House, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 86 min. Classificação: 16 anos. 
Dublado. Direção: Michael Tiddes, com 
Marlon Wayans, Essence Atkins, Cedric The 
Entertainer. Malcolm mora sozinho, mas 
resolve chamar sua namorada para dividir 
a casa de seus sonhos. Animado com a 
novidade, ele resolve registrar tudo com 
câmeras espalhadas pela casa, mas não 
imaginava que um hóspede fantasma co-
meçaria a aprontar, transformando a vida 
deles no mais louco dos pesadelos. Para 
se livrar do mal, eles recorrem a diversas 
saídas, provocando muitas risadas. Tambiá 
2: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

KILLER JOE – MATADOR DE ALUGUEL (Killer 
Joe, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 
108 min. Classificação: 18 anos. Legenda-
do. Direção: William Friedkin, com Matthew 
McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple. 
Chris Smith procura seu pai com uma 
proposta: matar sua mãe Sharla, com o 
propósito de resgatar um seguro de vida. 
Para tanto, eles contratam o  matador Joe 
Cooper. CinEspaço 2: 14h40 e 19h20.

LINHA DE AÇÃO (Broken City, EUA, 2012). 
Gênero: Drama. Duração: 109 min. Clas-
sificação: 12 anos. Legendado. Direção: 
Allen Hughes, com Russell Crowe, Mark 
Wahlberg, Catherine Zeta-Jones. Nicholas 
é o prefeito de Nova York, um sujeito 
arrogante e ambicioso, que se prepara 
para a reeleição dentro de alguns dias. 
Ele contrata o policial decadente Billy para 

investigar quem é o amante de sua esposa, 
para evitar que a notícia se torne pública 
e isso manche sua imagem. Entretanto, 
logo ele descobre que Nicholas tem outras 
intenções por trás da investigação enco-
mendada. Manaíra 1: 14h40, 18h e 21h30.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The Great and 
Powerful, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 128 min. Classificação: Livre. Du-
blado e legendado. Direção: Sam Raimi, com 
James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz. Oz 
é o dono de um circo mambembe, que tem 
uma ética um tanto quanto questionável. 
Transportado para um mundo mágico e 
desconhecido, ele precisa lidar com a bata-
lha entre três bruxas locais. Prelúdio de O 
Mágico de Oz (1939). CinEspaço 3/3D: 14h, 
16h30, 19h, 21h30. Manaíra 2: 13h45, 
16h30, 19h15 e 22h Manaíra 3: 14h15, 
17h, 20h. Manaíra 5: 12h45, 15h30, 18h15 
e 21h. Tambiá 4: 14h30, 17h30 e 20h30. 
Tambiá 6/3D: 14h10, 17h10 e 20h10.

O SOM AO REDOR (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 131 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kleber Mendonça Filho, 
com W. J. Solha, Irandhir Santos, Sebas-
tião Formiga, Gustavo Jahn. A presença de 
uma milícia em uma rua de classe média 
na zona sul do Recife muda a vida dos 
moradores do local. Ao mesmo tempo em 
que alguns comemoram a tranquilidade 
trazida pela segurança privada, outros 
passam por momentos de extrema ten-
são. CinEspaço 1: 19h

O Cordel da Paixão 
de Deus, de 
Tarcísio Pereira, 
tem direção de 
Edilson Alves
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Música

Artistas paraibanos lamentam a perda de Emílio Santiago, intérprete de 
timbre marcante e suingue inconfundível, que morreu ontem, aos 66 anos

Depois de permanecer 13 
dias internado no Centro 
de Terapia Intensiva do 
Hospital Samaritano, no 
bairro de Botafogo, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, 
o cantor carioca Emílio 
Santiago morreu às 6h30 

de ontem, aos 66 anos de idade, por 
causa de complicações decorrentes de 
um acidente vascular cerebral isquêmi-
co (AVC) sofrido no dia 7 de março. O 
Memorial do Carmo, no Caju, na Região 
Portuária do Rio, foi o local escolhido 
para a realização do velório. Na Paraíba, 
artistas lamentaram o falecimento do 
dono da potente - grave, mas suave e até 
aveludada - voz que registrou grandes 
sucessos, a exemplo de ‘Saigon’, ‘Flor de 
Lis’, ‘Verdade chinesa’, ‘Lembra de mim’, 
‘Vai e vem‘ e ‘Tudo que se quer’.

 “Nós perdemos uma das melhores 
vozes do Brasil e isso é uma unanimida-
de entre os próprios cantores. Estamos 
perdendo uma voz absurdamente incon-
fundível”, disse para o jornal A União o 
intérprete Paulo Brasil, um artista cujo 
currículo registra atuações na noite 
pessoense e com um estilo - a propósito 
- muito parecido ao do próprio Emílio 
Santiago. “Mas também tinha a grandeza 
do ser que ele era”, acrescentou.

Além de Elis Regina, Emílio 
Santiago foi uma das referên-
cias no início da carreira 
de Paulo Brasil. Em 1991, 
ao ser premiado como 
Melhor Intérprete no VI 
MPB Sesc, “Paulão”, como 
é mais conhecido, só viu 
seu estilo de interpretar 
o recém-falecido cantor 
carioca ganhar mais visi-
bilidade. Naquela época, 
a propósito, as apresen-
tações do tipo cover es-
tavam muito em voga. 
“Minha voz tem alguns 
elementos parecidos com 
a de Emílio”, admitiu ele, 
embora reconhecendo 
que não tinha essa inten-
ção. “Na década de 90, o 
então produtor divulgou 
nota de show anunciando 
a apresentação do cover de 
Emílio Santiago. Me espan-
tei quando soube”, prosse-
guiu ele. 

O cantor Adeildo Vieira 
também lamentou a morte 
de Emílio Santiago, salien-
tando a singularidade da 
voz do artista. Ele disse 
que o repertório do in-
térprete carioca se carac-
terizava por ser “apurado” 
e conter uma “miscelânea” 
de ritmos, a exemplo do 
samba, com a preocupa-
ção de divulgar a cultura 
brasileira. Já o músico Ke-
nnedy Costa confessou-se 
“surpreso” com o faleci-
mento, mas ressaltou o 
“grande cantor de grande 
voz, que deu um salto na 
carreira ao lançar, em 
1988, o disco de MPB 
Aquarela. E a maestrina e 
tecladista Socorro Estrela 
também lamentou. “Foi 
um grande intérprete, 
de voz de timbre muito 
marcante, muito musical 

Voz suave que se cala
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

  Emílio Santiago 
transitou por 
diferentes 
gêneros, mas 
dedicou especial 
atenção à música 
romântica, à MPB 
e ao samba

e suingue muito particular, que era marca 
inconfundível. Quem ouve a música sabe 
que quem canta é Emílio Santiago e o 
Brasil perdeu um grande artista do grupo 
de intérpretes”, disse ela.

Trajetória
Emílio Vitalino Santiago - nome de 

batismo do artista - nasceu no dia seis de 
dezembro em 1946, na cidade do Rio de 
Janeiro, e formou-se em Direito pela Fa-
culdade Nacional de Direito. No entanto, 
a paixão pela música - gostava de ouvir 
muito, em casa, Nelson Gonçalves, Cauby 
Peixoto e João Gilberto - o fez esquecer a 
banca de advocacia para iniciar a carreira 
artística. Com isso, incentivado por ami-
gos, participou de festivais e concursos, 
vencendo muitos, e, inclusive, no progra-
ma ‘A Grande Chance’, do apresentador 
Flávio Cavalcanti. O primeiro compacto, 
intitulado Transas de Amor, seu primeiro 
compacto, foi lançado em 1973. Pouco 
tempo depois, em 1975, estreou em um 
álbum homônimo, contendo interpreta-
ções de composições assinadas por Ivan 
Lins, Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho e 
Jorge Ben. 

Ao longo da carreira, Emílio Santiago 
transitou por diferentes gêneros, mas 
dedicou especial atenção à música 
romântica, a MPB e o samba. Em 
1988, ele lançou o pri-

meiro disco da série Aquarela Brasileira, 
criada por Roberto Menescal e Heleno 
Oliveira. No repertório do álbum, a relei-
tura de 20 clássicos da música brasileira, 
a exemplo de Sampa (Caetano Veloso), 
Anos Dourados (Chico Buarque e Tom 
Jobim) e Eu sei que vou te amar (Tom 
Jobim e Vinícius de Moraes). A propósito, 
esse Projeto musical - que ainda teve mais 
seis volumes, dos quais o último lança-
do em 1995 - contribuiu para 
aumentar a popularidade 
do artista no Brasil. Um 
dos trabalhos mais 
importantes do in-

térprete, intitulado Feito para ouvir, de 
1977, foi reeditado pela Dubas Música em 
2009. O segundo disco, Brasileiríssimas, 
originalmente de 1976, foi relançado em 
1989. 

Emílio Santiago lançou o seu último 
disco - uma versão ao vivo de Só Danço 
Samba, de 2010 - no ano passado. O ál-
bum - o primeiro trabalho do selo Santia-
go Music - é uma homenagem ao “Rei dos 
Bailes” Ed Lincoln, contendo canções que 

foram sucesso nos clubes do Rio de 
Janeiro, nos anos 1960. Mas man-

tém sintonia com a cena musi-
cal contemporânea, pois 

o artista incluiu can-
ções de Mart’nália, 
Jorge Aragão e Dona 
Ivone Lara. Ao longo 

da carreira, Emílio 
lançou 30 álbuns e 
quatro DVDs e rece-
beu, pela qualidade 
da sua obra, discos 

de ouro e platina. Ele 
também ganhou reco-
nhecimento interna-
cional. O jornal The 

New York Times, 
por exemplo, o 

elogiou, com-
parando-o com 
Stephen Holden. 

Em Nova York, Emí-
lio dividiu o palco com Dorival 

Caymmi.  
A última apresentação ao vivo 

de Emílio ocorreu no dia quatro deste 
mês, no programa da Rede Globo Encon-
tro com Fátima Bernardes”, onde cantou 
Saigon, um de seus maiores sucessos. Mas 

o cantor já tinha quatro shows pro-
gramados ainda para março, 

nas seguintes datas: 13, 
em Campinas-SP; 16, 
na quadra da Escola de 
Samba Portela, no Rio 
de Janeiro; e 22 e 23, 
na capital paulista.
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Novas regras passam a valer em 1ª de junho
Para aumentar a transparência 

das informações na contratação de 
serviços bancários, nas operações 
de crédito e de câmbio, o Banco 
Central divulgou no Diário Oficial 
da União, três novas resoluções. O 
objetivo é facilitar a comparação 
entre as tarifas cobradas por cada 
instituição financeira do país. As 
regras, aprovadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, passam a va-
ler a partir do dia 1º de julho.

Pela medida, os bancos serão 
obrigados a criar três novos paco-
tes padronizados de tarifas para 
contas de depósito. Será preciso 
também esclarecer ao cliente so-
bre a possibilidade de optar pela 
utilização de serviços e pagamen-
to de tarifas individualizados, sem 
a necessidade de adesão ou con-
tratação específica de pacote.

Os bancos terão ainda que 
criar e divulgar três novos pacotes 

padronizados de serviços associa-
dos a contas de depósito (serviços 
prioritários), além do pacote pa-
dronizado já existente (serviços 
de cadastro, cheque, saque, extra-
to e transferência de recursos).

As instituições financeiras te-
rão que deixar claro as condições 
do pacote que o cliente pretende 
contratar e as diferenças entre a 
opção escolhida e os demais. O 
cliente, no entanto, não será obri-
gado a aderir a um dos pacotes e, 
se quiser, pode optar por pagar 
separadamente por serviços avul-
sos. A regra deve constar do con-
trato de abertura da conta.

Nas operações de crédito, 
o banco deve informar o Custo 
Efetivo Total (CET), valor total 
da dívida mais juros, encargos e 
despesas, antes da contratação 
do crédito ou do arrendamento fi-
nanceiro. O CET é o valor total que 

será pago e inclui, além do mon-
tante e dos juros, outras despesas 
incluídas no empréstimo, como 
tarifas cobradas pela instituição 
financeira. O cálculo do CET tam-
bém deve ser inserido nos contra-
tos, identificando o valor de cada 
despesa e o porcentual relativo ao 
valor total.

Para operações de câmbio, 
deve ser informado o Valor Efeti-
vo Total (VET), que corresponde 
ao valor da taxa de câmbio, os tri-
butos incidentes, como o Impos-
to sobre Operações Financeiras 
(IOF), e a tarifa cobrada. Para es-
sas operações, as regras já estão 
em vigência.

Regulação
Formado por mais de 2,3 mil 

instituições financeiras, entre as 
quais pelo menos 150 bancos múl-
tiplos e comerciais (sendo cinco 

públicos), com ativos totais supe-
riores a R$ 3 trilhões de contas 
movimentadas, o sistema financei-
ro brasileiro adota normas mais 
rígidas que o padrão mundial.

Os bancos são as instituições 
responsáveis por exercer as ati-
vidades financeiras do cidadão e 
de empresas como saques, depó-
sitos, pagamentos, transferências, 
empréstimos e financiamentos.

O Banco Central é a institui-
ção encarregada de fiscalizar, es-
tabelecer normas e fazer com que 
essas entidades prestem serviços 
adequados e satisfatórios. 

A fiscalização brasileira se-
gue as normas do acordo de Basi-
leia, regulador da atividade finan-
ceira em todo o mundo. O pacto 
estabelece que os bancos tenham 
recursos suficientes para garantir 
e assumir os riscos a que estão 
submetidos.
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Consumo de legumes e verdu-
ras do brasileiro está abaixo do 
que é recomendado pela OMS

A taxa de inadimplência 
do comércio varejista avan-
çou 6,65% em fevereiro, na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, infor-
mou ontem, a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CDLN) em conjunto com 
o Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil).

“O aumento no núme-
ro de registros de inadim-
plência é resultado de um 
aumento dos gastos dos 
consumidores, que, muitas 
vezes, é realizado de forma 
não planejada, contribuin-
do assim para o aumento 
da inadimplência”, avaliou a 
CNDL.

A CNDL e o SPC Brasil 
disseram ainda que o núme-
ro de consultas para compras 
a prazo e para pagamentos 
com cheques (indicador re-
lacionado com o volume de 
vendas) subiu 11,23% em fe-
vereiro, na comparação com 
o mesmo período do ano an-
terior, afirmou o presidente 
do CNDL, Roque Pellizzaro.

“A tendência do mer-
cado em fevereiro ainda se 
mostra muito favorável ao 
comércio, mantendo a tra-
jetória apresentada ao lon-
go de 2012”, informaram a 
CNDL e o SPC Brasil, acres-
centando que esse quadro 
está relacionado com a alta 
taxa de ocupação, aumento 
do rendimento e queda de 
juros.

No caso do cancelamen-
to de registros de inadim-
plência, a CNDL e o SPC Bra-
sil informaram que houve 
um crescimento de 8,5% em 
fevereiro de 2013, na com-
paração com o segundo mês 
do ano passado.

“O aumento do número 
de cancelamentos resulta em 
uma melhor condição finan-
ceira dos consumidores em 
função da estabilidade no 
mercado de trabalho, com-
binada com um aumento de 
rendimentos e facilidades 
de pagamentos proporcio-
nadas pela queda dos juros, 
o que possibilita que mais 
consumidores quitem suas 
pendências”, avaliaram as 
entidades.

Orientação
A CNDL e o SPC Brasil 

divulgaram uma série de 
recomendações para que os 
consumidores não fiquem 
inadimplentes em suas com-
pras. 

Segundo as entidades, 
as pessoas devem privilegiar 
pagamentos à vista; devem 
fazer planejamento financei-
ro com uma planilha mensal 
de gastos, além de preferir 
um número menor de pres-
tações nas compras a prazo.

Os clientes também de-
vem somar os juros e calcular 
o preço final dos produtos 
comprados a prazo (para ter 
uma ideia do valor pago em 
juros); não devem se ater ao 
valor da prestação e sim ao 
preço final da mercadoria, e 
manter uma “reserva finan-
ceira” por segurança. Ou-
tra recomendação é que os 
consumidores não compro-
metam toda sua renda com 
compras.

Inadimplência 
avança e fica 
em 6,65%

EM FEVEREIRO

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Rio de Janeiro - Pela primei-
ra vez um país da América Latina, 
no caso o Brasil, recebe o Global 
Entrepreneurship Congress (GEC 
2013), conhecido como a Copa do 
Empreendedorismo. O encontro 
começou na última segunda-feira e 
termina hoje, quando os principais 
nomes da área em todo o mundo se 
reúnem na zona sul da cidade para 
criar e identificar oportunidades de 
negócios a partir da apresentação 
de estudos, práticas e troca de ex-
periências.

Antes do Rio, grandes cidades 
como Dubai, Xangai e Liverpool fo-
ram as anfitriãs do evento. Segundo 
os organizadores, a escolha do país 
como sede do GEC 2013 deste ano 
é consequência direta do destaque 
obtido pelo Brasil nos últimos anos 
no cenário econômico mundial, 

aliado ao perfil empreendedor que 
faz parte da cultura brasileira.

Um estudo sobre a relação 
entre a população e o empreen-
dedorismo, feito pela Endeavor 
Brasil (um dos organizadores do 
evento e cujo portal, especializado 
em empreendedorismo, transmite 
o evento ao vivo), identificou, por 
exemplo, que três em cada quatro 
pessoas – 76% da população bra-
sileira – pretendem ter o próprio 
negócio.

Oportunidade
“É a segunda maior taxa do 

mundo, ficando atrás apenas da 
Turquia. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, apenas um a cada dois 
americanos demonstram o mesmo 
desejo”, diz Juliano Seabra, diretor-
geral da Endeavor Brasil. “Essa (a 
Copa do Empreendedorismo) será 
uma oportunidade de ouro para que 
o Brasil conheça melhores práticas 
e para que os empreendedores pos-

sam entrar em contato com as prin-
cipais aceleradoras de negócios”.

Em sua primeira versão, em 
2009 na cidade de Kansas City, o GEC 
2013 teve representantes de 60 paí-
ses em reuniões fechadas. Esse ano, 
o congresso no Rio receberá repre-
sentantes de 125 países, terá reuni-
ões abertas e fechadas e a Endeavor 
Brasil fará também a Semana Global 
do Empreendedorismo. A Copa do 
Empreendedorismo também será 
uma oportunidade para discutir as 
políticas públicas existentes e as 
mudanças necessárias para ampliar 
e estimular o empreendedorismo de 
alto impacto no país.

O GEC 2013 será transmitido 
ao vivo pelo portal da Endeavor 
Brasil, que organiza o evento ao 
lado da Semana Global do Empre-
endedorismo e da Kauffman Fou-
ndation. Estarão presentes nomes 
como o de Linda Rottenberg, dire-
tor executiva e cofundadora da En-
deavor Global; Jonathan Ortmans, 

presidente da Semana Global do 
Empreendedorismo no mundo; Fio-
rina Mugione, chefe da Divisão de 
Empreendedorismo da Conferência 
das Nações Unidas para Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad - ONU); e 
Daniel Isenberg, professor e diretor 
do Programa Global de Empreende-
dorismo da Babson College ( Mas-
sachusetts, Estados Unidos). 

Evento reúne mais de 120 países
cOPa dO EMPREENdEdORISMO

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Três em cada 
quatro pessoas 
- 76% da popu-
lação brasileira 
- pretendem 
ter o próprio 
negócio

Clientes de bancos terão a oportunidade de fazer, de forma clara, a comparação entre tarifas e a opção pelo uso de serviços e pagamentos individualizados

FOTO: Ortilo antônio
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Consumo do brasileiro é baixo
Legumes e frutas

Governo Federal lança 
programa visando melho-
rar a alimentação no país

Programa Brasileiro de 
Modernização do Mercado Hor-
tigranjeiro (Prohort) lançou a 
primeira fase da Campanha 
de Incentivo ao Consumo de 
Frutas, Legumes e Verduras 
nas Centrais de Abasteci-
mento (Ceasas). O objetivo 
é melhorar a alimentação e 
proporcionar melhor quali-
dade de vida aos brasileiros. 

Visto que o consumo 
médio atual de frutas, legu-
mes e verduras (FLV) pela 
população brasileira é menos 
da metade da recomendação 
(400g/dia) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
Conab visa incentivar a ofer-
ta de alimentos fornecidos 
nas Ceasas do país.

O objetivo da campanha 
é sensibilizar a população em 
geral, assim como os agentes 
de abastecimento das Cea-
sas, sobre a importância de 
uma alimentação adequada 
e saudável, com o foco no au-
mento do consumo de frutas, 
legumes e verduras.

A campanha tem a par-
ceria da Conab juntamente 
com a Associação Brasileira 
das Centrais de Abastecimen-
to (Abracen), Ministérios da 
Saúde (MS), Desenvolvimen-
to Social, Combate à Fome 
(MDS) e Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e o 
Instituto Brasileiro de Horti-
cultura (Ibrahort).

Riscos à saúde
O peso dos brasileiros 

vem aumentando nos últi-
mos anos. De acordo com 
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) a obesidade atinge 
12,5% entre os homens e 
16,9% entre as mulheres e o 
excesso de peso é observado 
na metade da população.

Este cenário, associado 

FOTO: Evandro Pereira

Uma Rede de Combate ao Racis-
mo e à Intolerância Religiosa foi lança-
da na última terça-feira, em Salvador. 
Criada pela Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial (Sepromi), a rede 
tem como objetivo tornar públicos ca-
sos de racismo e intolerância religiosa, 
além de oferecer suporte jurídico às 
vítimas. Para a iniciativa, que é inédita 
no Brasil, foram investidos 1,5 milhão.

A rede pretende fortalecer as or-
ganizações da sociedade civil que pres-
tam serviços de atendimento e acom-
panhamento às pessoas; integração e 
compartilhamento de banco de dados 
das organizações articuladas para re-
cebimento de denúncias; acompanha-
mento de casos e divulgação de infor-
mações sobre racismo e intolerância.

Outra proposta do centro de refe-
rência é proporcionar o estímulo à pro-
dução acadêmica, além da formação 
de agentes multiplicadores do conhe-
cimento sobre legislação antirracista e 
anti-intolerância religiosa, garantindo 
a promoção da igualdade racial e os di-
reitos da população negra.

O centro é formado por represen-
tantes de 20 entidades do poder pú-
blico e da sociedade civil e vai funcio-
nar na Avenida Sete de Setembro, no 

Prédio da Fundação Pedro Calmon. As 
denúncias serão ouvidas e encaminha-
das pelos representantes aos órgãos e 
entidades que trabalham no combate 
à discriminação racial como delegacias, 
Ministério Público e órgãos federais.

Participaram da formalização da 
Rede o secretário estadual de Promo-
ção da Igualdade Racial, Elias Sampaio, 
o governador local Jaques Wagner, a 
ministra de Promoção da Igualdade 
Racial, Luiza Bairros e o deputado fe-
deral Luiz Alberto (PT/BA). 

A ministra ressaltou que a Rede 
criada na Bahia servirá de norte inclu-
sive para o sistema nacional que está 
sendo montado.

Os direitos humanos são os direi-
tos essenciais a todos os seres humanos, 
sem que haja discriminação por raça, cor, 
gênero, idioma, nacionalidade ou por 
qualquer outro motivo. Eles podem ser 
civis ou políticos, como o direito à vida, à 
igualdade perante a lei e à liberdade de 
expressão. Podem também ser econô-
micos, sociais e culturais, como o direito 
ao trabalho e à educação e coletivos, 
como o direito ao desenvolvimento. A 
garantia dos direitos humanos univer-
sais é feita por lei, na forma de tratados 
e de leis internacionais, por exemplo.

Vítimas terão suporte em 
centros de denúncias na BA

raCIsmO e INtOLerÂNCIa reLIgIOsa

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) dis-
ponibilizou em sua página 
eletrônica a versão atuali-
zada da cartilha Por Dentro 
da Conta de Luz, que traz, de 
forma didática, a metodolo-
gia de composição das tari-
fas de energia elétrica. O in-
formativo esclarece algumas 
das principais dúvidas do 
consumidor sobre a conta de 
luz que chega mensalmente 
em sua residência.

Nela, o cidadão encon-
trará informações sobre 
como é feito o cálculo da con-
ta de luz, definição do valor 
da tarifa de energia, o que 
são os encargos setoriais e 
tributos presentes na conta, 
além de informações sobre 
os processos de reajuste tari-
fário anual e revisão tarifária 
periódica.

Esta nova versão da car-
tilha apresenta a metodolo-
gia aplicada no 3º Ciclo de 
Revisões Tarifárias Periódi-
cas e as alterações trazidas 
pela Lei nº 12.783/2013, 
que reduziu encargos e cus-
tos com compra de energia, 
proporcionando ao consu-
midor uma redução no valor 
da sua conta de luz. Por meio 
de uma linguagem simples 

e direta, os textos são com-
plementados com exemplos, 
tabelas e quadros. A carti-
lha inclui dados sobre fisca-
lização, direitos, deveres e 
formas de participação dos 
consumidores e explicações 
sobre a atuação dos conse-
lhos de consumidores.

O consumidor também 
pode encontrar na página da 
Agência outras publicações 
que explicam o funcionamen-
to do setor elétrico. A lei que 
prorroga as concessões de 
geração de energia elétrica 
e reduz encargos setoriais 
de forma a oferecer tarifas 
menores ao consumidor foi 
sancionada, pela presidente 
Dilma Rousseff, no começo de 
janeiro deste ano. A nova le-
gislação renova as concessões 
de distribuidoras e geradoras 
de eletricidade e cria as condi-
ções para a redução média de 
20,2% nas contas de energia.

A redução das tarifas 
será possível porque o go-
verno decidiu antecipar a re-
novação das concessões para 
as empresas de geração, de 
transmissão e de distribui-
ção de energia elétrica que 
venceriam de 2015 a 2017, 
além de reduzir ou retirar 
encargos do setor.

Cartilha explica tarifas 
praticadas no Brasil

eNergIa eLÉtrICa

ao maior consumo de alimen-
tos industrializados e à baixa 
prática de atividade física, 
tem impacto direto na saúde 
dos brasileiros, contribuindo 
para o aumento da prevalên-
cia de excesso de peso e das 
Doenças Crônicas Não Trans-
missíveis (DCNT), principal-
mente das doenças cardio-
vasculares, diabetes e alguns 
tipos de neoplasias.

Campanha
Esta primeira etapa da 

campanha será direcionada 

ao público interno das Cea-
sas, como agricultores fami-
liares, permissionários e con-
cessionários. “Nesta fase, a 
campanha está voltada para 
questões relacionadas à ofer-
ta de produtos com qualidade 
e seguros, com orientações 
aos agentes de abastecimen-
to sobre a importância do uso 
de embalagens adequadas, 
rotulagem dos produtos, va-
lorização de alimentos regio-
nais, redução do desperdício, 
entre outros fatores”, pon-
dera a analista da Gerência 

de Modernização e Mercado 
Hortigranjeiro, Diracy Betâ-
nia Lacerda. A segunda fase 
será voltada aos consumido-
res que frequentam as Cen-
trais de Abastecimento.

No dia de ontem, foi rea-
lizada na Conab uma oficina 
para capacitar os técnicos das 
Ceasas que irão desenvolver 
as atividades. 

“Essas pessoas serão res-
ponsáveis por sensibilizar os 
demais agentes do mercado 
atacadista”, ressalta a analista 
Diracy Lazerda.

Uma alimentação saudá-
vel deve ser baseada em práti-
cas alimentares que assumam 
a significação social e cultural 
dos alimentos como funda-
mento básico conceitual. Nes-
te sentido, é fundamental res-
gatar estas práticas bem como 
estimular a produção e o con-
sumo de alimentos saudáveis 
regionais (como legumes, ver-
duras e frutas, entre outros), 
sempre levando em conside-
ração os aspectos comporta-
mentais e afetivos relaciona-
dos às práticas alimentares.

Consumo médio atual de legumes e verduras pela população é menos da metade da recomendação da Organização Mundial da Saúde

Hanseníase: pacientes 
terão academias

Pessoas com hanseníase que 
foram internadas compulsoriamente 
em hospitais-colônia poderão ser as-
sistidas pelo Programa Academia da 
Saúde do Governo Federal. 

O Ministério da Saúde vai am-
pliar as ações do programa com a 
construção de novos polos nas cida-
des onde se localizam as ex-colônias 
de hanseníase. 

O Programa Academia da Saú-
de deverá estar inserido na Atenção 
Básica do município em articulação 
com toda a rede de serviços de saúde, 
bem como com outros equipamentos 
sociais, considerando os princípios, 
diretrizes e objetivos das políticas de 
Promoção da Saúde (PNPS) e de Aten-
ção Básica à Saúde (Pnab). 

O objetivo é melhorar a qua-
lidade de vida da população. Dessa 
forma, o programa oferece atividade 
física, educação alimentar, teatro, 
música, pintura e artesanato, entre 
outras atividades, possibilitando, as-
sim a integração com a comunidade. 
Para participar do projeto, o município 
interessado deverá cadastrar sua 
proposta no site do ministério. 

Novas regras para 
as telecomunicações

Um regulamento único para o 
setor telecomunicações, com regras 
gerais para o atendimento, a co-
brança e oferta a consumidores dos 
serviços de telefonia fixa e móvel, 
banda larga e TV por assinatura está 
sendo proposto pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel).

A iniciativa pretende adequar 
todos os serviços de telecomuni-
cações às regras de atendimento 
previstas na Lei do SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cliente), como prazos 
máximos para atendimento e prazo 
de guarda de informação. O novo re-
gulamento prevê, por exemplo, a pos-
sibilidade da existência de entidades 
que poderão produzir informações 
comparativas das ofertas das presta-
doras dos serviços de telecomunica-
ções. Com isso, o consumidor poderá 
escolher o melhor serviço de acordo 
com o seu perfil de consumo.  Outra 
regra é tornar obrigatório para todos 
os serviços de telecomunicações o 
atendimento via internet. O regula-
mento também prevê o aumento da 
quantidade mínima de estabeleci-
mentos para prestar atendimento 
presencial aos consumidores.

atendimento especial 
para os obesos

As doenças relacionadas à obe-
sidade custam R$ 488 milhões todos 
os anos aos cofres públicos. Os dados 
foram divulgados na última terça-feira  
pelo Ministério da Saúde. Aproximada-
mente 25% desse valor destinam-se 
a pacientes com obesidade mórbida, 
que, segundo o ministro Alexandre 
Padilha, custam cerca de 60 vezes 
mais do que uma pessoa obesa sem 
gravidade.

A pesquisa da Universidade 
de Brasília (UnB) que apontou esses 
valores considerou dados de inter-
nação e de atendimento de média e 
alta complexidades relacionados ao 
tratamento da obesidade e de outras 
26 doenças relacionadas, como alguns 
tipos de câncer, isquemias cardíacas e 
diabetes.

Ao todo, há 14,8 milhões de 
brasileiros obesos. O número equivale 
a quase metade dos obesos dos Es-
tados Unidos. De acordo com Padilha, 
considerando as pessoas com até oito 
anos de estudo, o número de obesos é 
o dobro do verificado entre a população 
que frequentou a escola por mais tem-
po. Ele também ressaltou que a maior 
parte dos obesos está na população 
mais pobre.



Paleontologia
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Descoberto maior réptil voador da América do Sul

Pré-histórico
Rio de Janeiro – A descoberta 

do maior réptil pré-histórico vo-
ador da América do Sul foi anun-
ciada ontem, pelo Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Encontrado no 
Nordeste do Brasil, o pterossauro 
media 8,5 metros de uma asa à 
outra e pesava 70 quilos.

A descoberta foi feita na Cha-
pada do Araripe, entre os estados 
do Ceará, Piauí e de Pernambuco, 
por três grupos de pesquisado-
res brasileiros. Eles encontraram 
60% do fóssil do animal, incluin-
do o crânio, em bom estado de 
preservação.

O trabalho dos brasileiros 
foi publicado nesta semana, pela 
Academia Brasileira de Ciências. 
A partir de amanhã, uma réplica 
do pterossauro será exposta na 
sala de paleontologia do Museu 
Nacional, que abriga uma expo-
sição desses animais, com peças 
originais.

Baleia azul
Um fóssil de baleia azul (Ba-

laenoptera musculus) com aproxi-
madamente 1,8 mil anos, encontra-
do na praia do Leste, no município 
de Iguape, Litoral Sul paulista, po-
derá ajudar a evitar a extinção da 
espécie. “Nós encontramos ossos 
da coluna vertebral e pegamos a 
bula timpânica, que é equivalente 
ao ouvido. Isso vai permitir que 
eu possa identificar com certeza a 
espécie”, explica o professor Fran-
cisco Buchmann, coordenador do 
Laboratório de Estratigrafia e Pa-
leontologia da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp).

Parte do crânio do animal foi 
encontrado por um morador local, 
em agosto do ano passado. Ewerton 
Miranda de Souza entrou em con-
tato com a Sociedade Brasileira de 
Paleontologia que indicou o labora-
tório da Unesp para remover e ava-
liar os ossos. Nesta semana, a idade 
do osso foi atestada após análise 
de um laboratório americano espe-
cializado em datação por meio do 
carbono 14. Estima-se que a peça 
tenha entre 1,8 mil e 1,9 mil anos.

Buchmann destaca que, atu-
almente, existem apenas entre 
100 e 200 baleias dessa espécie 

no mundo. “Normalmente, fala-
-se que a população de baleia azul 
está crescendo, mas com essa 
descoberta vai ser possível provar 
com certeza que sim ou que não. 
Será possível dizer: eu não acho 
que é uma baleia azul, eu tenho 
certeza que é uma baleia azul”, ex-
plica.

Na avaliação do professor, a 
espécie continua bastante amea-
çada, pois a pesca é intensa, espe-
cialmente em países como a No-
ruega e o Japão. “A pressão é muito 
grande. Esses animais levam, às 
vezes, dez, 20, 30 anos para fazer 
um filhote. Se eu matar três quar-
tos da espécie, para ter esses três 
quartos de novo vou ter que espe-
rar 50 ou 100 anos para recupe-
rar e não dá tempo, porque no ano 
que vem vão continuar matando”, 

apontou. Além de contribuir para 
a conservação da espécie, a desco-
berta vai permitir estudos sobre a 
variação do nível do mar. “Inicial-
mente, eu pensei que o fóssil te-
ria 6 mil anos, porque foi quando 
teve uma grande variação do nível 
do mar”, explica. Depois de cons-
tatada a idade dos ossos, Buch-
mann concluiu que a fossilização 
ocorreu em virtude de um grande 
evento natural, como por exemplo 
uma tempestade.

“Ocorreu algo que encalhou 
esse animal na praia e rapidamen-
te esse mesmo evento soterrou o 
animal. Ele ficou pelo menos par-
cialmente soterrado e isso favo-
receu a fossilização”, explicou. De 
acordo com o pesquisador, “todo 
organismo tem grande potencial 
de se tornar um fóssil, mas se ele 

cair na rua, por exemplo, ele apo-
drece. Agora, se um animal for 
soterrado, ele fica isolado do oxi-
gênio, então ele não apodrece, ele 
fossiliza. As condições do ambien-
te favoreceram isso”, esclareceu.

A praia onde os ossos foram 
encontrados tem rápida erosão, 
segundo o pesquisador, e foi isso 
que possibilitou a descoberta dos 
fósseis. 

“Em 2011, a distância do mar 
para onde a baleia foi encontrada 
era 700 metros. Isso quer dizer 
que, em 11 anos, o mar invadiu 
700 metros, caíram várias casas, 
ruas inteiras desapareceram. De-
baixo de uma das casas que caiu, 
apareceu essa baleia”, relatou. 
Desde que os ossos foram desco-
bertos, o mar já avançou mais e 
agora a área está sob a água.

O Ministério da Integração Na-
cional lançou, na última terça-feira a 
ferramenta Observatório Nacional de 
Desenvolvimento Regional (ODR), que 
disponibiliza indicadores e informações 
sobre educação, ciência e tecnologia, 
estrutura produtiva, demografia, in-
fraestrutura, financiamento público e 
aplicação do Orçamento da União. 

Com os indicadores, o cidadão po-
derá cruzar dados e criar análises regio-
nais e comparadas com o auxílio de ma-
pas, gráficos e tabelas.

O Observatório de Desenvolvi-
mento Regional pode ser acessado 
pela internet e possui funcionalidades 
e bases de dados estratégicos para a 
pesquisa sobre as desigualdades re-
gionais. O ODR também se propõe 
a subsidiar a avaliação dos recursos 

aplicados na Política Nacional de De-
senvolvimento Regional (PNDR), am-
pliando a transparência das ações do 
Governo Federal.

Segundo o coordenador do Obser-
vatório, Pedro Cavalcante, a ferramenta 
tem aplicativos diferenciados para pes-
quisadores com pouca ou mais expe-
riência. 

“Nossa intenção foi tornar o obser-
vatório bastante intuitivo, mas como 
lidamos com camadas geográficas, com 
unidades territoriais diferentes, algu-
mas operações são mais complexas”, 
afirmou.

O lançamento do Observatório 
aconteceu em Brasília, durante a aber-
tura da I Conferência Nacional de De-
senvolvimento Regional (CNDR), que 
está sendo realizada junto à Semana de 

Desenvolvimento Regional, e termina 
amanhã. O acesso aos dados pode ser 
feito com ou sem cadastro, mas caso o 
usuário faça o cadastro, aumenta o le-
que de opções de uso das informações. 
Também é possível apresentar suges-
tões e críticas. A base de dados contém, 
atualmente, cerca de noventa indicado-
res com previsão de expansão para du-
zentos.

A Secretaria Nacional de Desenvol-
vimento Regional, que é ligada ao mi-
nistério, é responsável pela reposição 
de dados. Para isso, conta com a parce-
ria de mais de vinte órgãos e institutos 
federais de pesquisa.

Após a realização de 27 etapas es-
taduais e cinco macrorregionais da Con-
ferência Nacional de Desenvolvimento 
Regional, foram eleitos 443 delegados 

que representam o poder público, a so-
ciedade civil, o empresariado e as insti-
tuições de ensino e pesquisa de todas 
as unidades da Federação. Cerca de dez 
mil pessoas enviaram suas contribui-
ções, o que resultou em 800 propostas 
para modernização da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional.

Para a etapa nacional, após siste-
matização, o Caderno de Propostas traz 
362 sugestões. Haverá um processo de 
priorização em que serão elencados os 
princípios e as diretrizes fundamentais, 
as mais importantes dentre todas as 
proposições que servirão de base para 
a elaboração do Projeto de Lei da nova 
Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional, que seguirá, posteriormente, 
para tramitação no Congresso Nacio-
nal.

Informações já estão disponíveis na internet 
 DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO PAÍS

Isabela Vieira
da Agência Brasil

Baleia azul leva de 20 a 30 anos para fazer um filhote e só existem hoje apenas entre 100 a 200 exemplares da espécie
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CE tem fóssil de 
milhões de anos

Brasília – Em 17 de janeiro 
passado, pesquisadores brasilei-
ros anunciaram, no Ceará, a mais 
recente descoberta paleontológi-
ca de um fóssil de camarão, único 
exemplar no mundo, encontrado 
na Bacia Sedimentar do Araripe, 
no oeste cearense – região co-
nhecida entre os paleontólogos 
pela qualidade de suas rochas e 
fósseis.

O trabalho foi conduzido 
por professores e cientistas da 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca) e da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). De 
acordo com os pesquisadores, a 
descoberta é de “grande relevân-
cia para a região, que se eviden-
cia mundialmente diante da im-
portância e variedade fossilífera 
da Bacia Sedimentar do Araripe”, 
diz o texto de apresentação da 
pesquisa.

Pela estimativa dos profes-
sores, o fóssil deve ter mais de 
100 milhões de anos e foi locali-
zado no ano passado, na área de 
Missão Velha, no Cariri, no Ceará. 
Foi quase um ano de pesquisa 
para buscar comprovações que 
o fóssil era de um camarão pré-
-histórico.

Na apresentação da conclu-
são do trabalho, os estudiosos 
mostraram a rocha na qual o 
camarão pode ser visualizado 
a olho nu, encrustado na parte 
inferior e bastante evidente. A 
exposição, segundo os pesqui-
sadores, é para conhecimento 
da comunidade acadêmica e da 
sociedade em geral. A descober-
ta pode levar a evidências que o 
Semiárido nordestino foi cercado 
por água.

Uma síntese da pesquisa pode 
ser obtida no endereço http://
www.urca.br/portal/index.php/
noticias-e-eventos/14-lista-de-
-noticias/2028-achado-inedi-
to-de-fossil-no-mundo-sera-
-apresentado-nesta-quinta-feira-
-na-sede-do-geopark-.

Renata Giraldi
da Agência Brasil



Futebol na passarela
O ROMÂNTICO FUTEBOL dos anos 30, 40 e 50 foi 

a inspiração do estilista Ronaldo Fraga para sua próxima 
coleção, apresentada esta semana no São Paulo Fashion 
Week.

Formada por calções folgados, camisetas listradas 
e bordadas de escudos de clubes, bolas de couro des-
contruídas formavam estampas coloridas e vestidos de 
crochê vazado que lembravam redes, eram referências 
ao tema. Além desses, pequenos blazers muito bem 
construídos davam contorno mais justo ao corpo.

Bioquímica Ângela Cris-
tina Albuquerque Araújo, 
sras. Afra Soares, Alba 
Regina Soares, Edineusa 
Meira, Gabriela Soares 
Pessoa e Cláudia Dantas, 
escritor Lau Siqueira, 
jornalista Eva Gomes, 
advogada Nívia Maria 
Araújo da Costa, execu-
tivas Lúcia Lacet e Klicia 
Sousa.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O que dá beleza ao 
deserto é que esconde 
um poço de água em 
qualquer parte”

“O vinho mais caro 
não serve para nada 
quando a sede é 
de água”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY TATI BERNARDI

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  A filha do compositor Raul 
Seixas, DJ Vivi Seixas, em parceria 
com o marido, o DJ americano Mike 
Frugaletti está lançando o álgum 
“Geração da Luz”.

  O trabalho reúne alguns dos 
maiores sucessos de Raul Seixas, 
numa roupagem mais moderna e 
eletrônica, através de remixes, 
como “Metamorfose Ambulante”, 
“Aluga-se” e “Carimbador Maluco”.

Zum Zum Zum
   O ex-governador Dorgival Terceiro Neto continua na UTI após dois AVCs e 
uma parada cardíaca. Os amigos e familiares torcem por ele, uma grande figura que 
sempre teve o meu apreço.

   O violonista e compositor argentino Sebastian Pitre vai ministrar o 
Workshop de Violão Flamenco na próxima segunda-feira, às 20h no auditório 
Geraldo Pontes, da Universidade Federal da Paraíba.

   O chef francês Alain Poletto, especialista em rotisserie do Pão de Açúcar, 
desenvolveu um cardápio especial para a Páscoa, de pratos com toques regionais. 
As encomendas podem ser feitas na unidade do Retão de Manaíra até 31 de março 
com 48h de antecedência.
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Afra Soares, ela é a aniversariante de hoje
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Encontro
A FUNDAÇÃO   

Escola Superior do 
Ministério Público da 
Paraíba promove hoje 
o Encontro Estadual 
de Gestão Pública em 
Proteção à Saúde e 
Segurança do Consumi-
dor. Será às 8h no au-
ditório da Procuradoria 
Geral de Justiça, com 
presenças de Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho,  
Glauberto Bezerra, Ana 
Flávia Pereira, Rubens 
Germano, além de pre-
feitos, secretários mu-
nicipais e estudantes 
universitários.

Marletti Assis, Eliane Andrade e Cely Furtado nas comemorações pelo Dia Internacional da Mulher

Ana Clóris e sua mãe Alba Regina Soares que está aniversariando hoje

Oratória

A ASSOCIAÇÃO 
Paraibana de Imprensa e 
a Fundação Escola Supe-
rior do Ministério Público 
firmaram parceria para a 
promoção de um curso de 
oratória para os sócios 
daquela entidade.

O curso será realizado 
de 6 a 13 de abril, min-
istrado pelo consultor 
Gilberto Silva.

FOTO: Dalva Rocha

Jesus Zapata e Betânia Tejo no Hotel Atlântico Cabo Branco

Tachinhas em voga

E POR FALAR no São Paulo Fashion Week, na 
próxima temporada o reinado será mesmo dos scarpins 
no quesito calçados. E o bico fino volta com tudo, sem 
falar das tachinhas, camurça e transparências.

Nas prateleiras da Calzature, no Manaíra Shopping, 
Fátima Lisboa Lopes já apresenta muitas novidades 
entre elas muitas tachinhas. 

70 anos
SERÁ REALIZADA 

no dia 2 de maio, no 
Tribunal Superior do 
Trabalho, em Brasília, 
uma sessão especial 
em comemoração aos 
70 anos da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
Para isso, na última 
segunda-feira, asses-
sores de Comunicação 
Social dos Tribunais 
Regionais do Trabalho 
participaram de uma 
reunião no TST para 
discutir as ações alusi-
vas à data.

Em Budapeste
A CANTORA LÍRICA paraibana Isabel Barbosa vai se 

apresentar no próximo sábado ao lado do pianista húngaro 
Pál Mezei na Erkel Operastudio, em Budapeste.

A direção artística será de Edit Hruby com com-
posições de Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Wolgrand 
Amadeus Mozart e Heitor Villa-Lobos.

Coristas
O CORO INFANTIL da Orquestra Sinfônica da Paraíba, 

está com inscrições gratuitas abertas para coristas, com 
idades entre 8 e 12 anos, na secretaria da orquestra no 
Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Regido pelo maestro João Alberto Gurgel, o coro tem 
repertório inovador com músicas eruditas e populares.

Semana Santa
A ARQUIDIOCESE da 

Paraíba divulgando a pro-
gramação de preparação 
para a Semana Santa. 

Nesta sexta-fei-
ra haverá às 15h Missa 
Votiva da Santa Cruz na 
Igreja da Misericórdia, 
seguida de Procissão 
dos Passos. No sábado, 
celebração penitencial na 
Catedral Basílica de Nos-
sa Senhora das Neves e 
no dia seguinte, Domingo 
de Ramos com procissão 
saindo do Mosteiro de 
São Bento às 18h e às 
19h15 Missa na Capela do 
Colégio Pio X.

Encantar
A ANTARES  Co-

municação, dentro das 
comemorações dos seus 
25 anos, promove amanhã 
uma edição especial do 
Encantar - Encontro dos 
Clientes da Antares. 

Será no Hotel At-
lântico Cabo Branco, com 
palestra de Martha Gabriel 
sobre Marketing Digital 
e dicas sobre Liderança 
e Coaching, comandadas 
por Flávia Lippi dirigidas a 
clientes, parceiros e for-
necedores da agência.

Seresta

O CENTRO DE 
Atividades Especiais 
Helena Holanda vai 
promover neste sábado 
uma seresta benefi-
cente em prol de suas 
ações sociais. Será às 
21h na sede da Caixa 
Beneficente da Polícia 
Militar, por trás do 
Clube dos Oficiais com 
a banda Acredite. 

Caminhada

NESTE SÁBADO 
será realizada a Camin-
hada de São José, 
saindo da comunidade 
Colinas do Sul I, da 
Paróquia de São José. 
Após a caminhada de 
8km, haverá uma cele-
bração ecumênica na 
Ponte dos Arcos que 
une as cidades de João  
Pessoa e Conde.
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Mulheres vítimas de 
violência terão atendi-
mento humanizado
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CDL prevê que na reta 
final haja um aumento na 
procura por produtos típicos

Vendas devem crescer 15% em JP
Período da Páscoa

Faltando apenas dez dias 
para o domingo de Páscoa – 31 
de março – data tradicionalmen-
te comemorada pelos cristãos, o 
segmento alimentício do varejo 
deve ser aquecido nesta reta fi-
nal. A Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de João Pessoa (CDL-JP) 
estima que deva ser constatado 
um aumento da procura por 
produtos típicos e incremento 
de até 15% nas vendas em esta-
belecimentos da capital.

Para o presidente da CDL-
-JP, Eronaldo Maia, é uma ca-
racterística do consumidor bra-
sileiro deixar para fazer suas 
compras no último momento. “O 
resultado dessa prática é um su-
peraquecimento das vendas nas 
vésperas de datas tradicional-
mente lucrativas para o varejo 
como o Dia das Mães e Natal. 

No caso da Páscoa, trata-
-se de uma data que movimen-
ta basicamente o comércio de 
alimentos como peixes, vinhos 
e principalmente chocolates”, 
observa. “A projeção é que as 
vendas cresçam de 10 a 15% 
nessa reta final, quem já estava 
vendendo bem deve progredir 
ainda mais”, acrescenta.

A venda de ovos de choco-
late se tornou um filão comercial 
muito lucrativo para a indústria 

do ramo, que vem investindo 
cada vez mais em diversidade 
para conquistar o consumidor. 
Segundo a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e De-
rivados (Abicab), mais de 80 
milhões de ovos de Páscoa de di-
versos tipos e valores invadiram 
as gôndolas dos supermercados, 
lojas e padarias em todo o Brasil 
desde a quarta-feira de cinzas.

As lojas do Extra e do Pão 
de Açúcar, por exemplo, devem 
ter crescimento de vendas de 
ovos de chocolate de 7%, na 
comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado. Já tabletes 
de chocolate, bombons e candie 
bars individuais devem ter um 
aumento de vendas de 10%, 
em relação a 2012. No caso dos 
vinhos, o crescimento deve ser 
de 20% e no caso dos pescados 
perspectiva de alta de 10%.

“Com mais opções, os con-
sumidores se tornaram mais 
exigentes, por isso muitos fabri-
cantes se encarregam de con-
tratar funcionários temporários 
apenas para atender à demanda 
por ovos de páscoa. Toda essa 
movimentação aquece o varejo”, 
avalia Eronaldo Maia. De acor-
do com o Índice de Potencial de 
Consumo (IPC Maps) da IPC Ma-
rketing Editora, há uma estima-
tiva que itens de chocolate mo-
vimentem o equivalente a R$ 4,4 
bilhões no mercado nacional, no 
período da Páscoa. Venda de ovos de chocolate se tornou um filão comercial muito lucrativo, os produtos estão cada vez mais diversificados

Foto: Marcos Russo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Mulheres vítimas de violência 
terão atendimento humanizado

O seminário de quali-
ficação e humanização do 
serviço para vítimas de vio-
lência doméstica termina 
hoje na Acadepol. Mais de 40 
servidores de nove Delega-
cias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher da Paraíba 
participam do evento, que é 
uma parceria com a Secre-
taria da Mulher e da Diver-
sidade Humana. Os demais 
servidores dessas delegacias 
receberão a capacitação em 
outras oportunidades.

De acordo com o secre-
tário executivo de Segurança 
Jean Francisco Bezerra, para 
que as delegacias não ficas-
sem sem efetivo, foi decidido 
que a capacitação acontece-
ria em várias etapas. “Quere-
mos capacitar todo o efetivo, 
por isso fizemos essa sepa-
ração. Esperamos que com 
esta qualificação possamos 
dar mais agilidade aos aten-
dimentos, e que as mulheres 
possam se sentir mais segu-
ras em denunciar, já que a 
principal dificuldade ainda 
é a resistência em fazer a de-
núncia”, comentou.

O secretário disse, ain-
da, que para agilizar os 
procedimentos e prevenir a 
violência doméstica, foram 
publicadas duas portarias: 
a de nº 53/2012, que afir-
ma que qualquer delegacia 
de Polícia Civil do Estado, 
que faça esse tipo de aten-
dimento à mulher, deve 
realizar o preenchimento 
de um formulário. E a nº 
54/2012, que determina 
que, nos casos de crimes 
de ameaça contra a vida ou 
qualquer crime cometido 
contra a mulher, ainda que 
sem a apresentação de tes-
temunhas, a autoridade po-
licial deve receber a ‘notícia 
crime’, intimar e inquirir o 
suposto agressor, além de 
realizar as diligências ne-
cessárias para encaminhar 
o caso à esfera judicial

Para Gilberta Soares, 
secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, ações 
como esta mostram que o 
governo está comprometi-
do com o combate à violên-
cia contra a mulher. “Esta 
é uma luta inter-setorial e 
este governo tem essa luta 
como uma de suas priorida-
des. Essa capacitação dará 
um maior preparo, é uma 
reciclagem do corpo técnico 
para qualificação do atendi-
mento. Os delegados sabem 
a letra da lei, mas é impor-
tante também saber sua 
aplicabilidade”, comentou.

Servidores de nove delegacias 
são capacitados para prestar 
o novo serviço na Paraíba

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

A proposta de emenda à 
Constituição conhecida como 
PEC das Domésticas foi apro-
vada na última terça-feira, por 
unanimidade, com 70 votos fa-
voráveis e nenhum contra. O 
texto, que já foi aprovado pela 
Câmara, passará pelo segundo 
turno na próxima terça-feira, e 
garante 16 direitos trabalhistas 
a babás, faxineiros, lavadeiras e 
outros profissionais considerados 
como empregados domésticos. 
Entre eles, estão a jornada de 
trabalho de oito horas diárias e 
44 horas semanais e o adicional 
noturno. A medida, porém, sus-
citou polêmica: de um lado, as 
empregadas domésticas comem-
oram; de outro, no entanto, 
os empregadores afirmam que 
vários aspectos da lei deveriam 
ser repensados. 

Fora esses, estão previstos 
na PEC das Domésticas, tam-
bém, a indenização em caso 
de despedida sem justa causa; 
seguro-desemprego, em caso 
de desemprego involuntário; 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); garantia de 
salário mínimo para quem re-
cebe remuneração variável; 
proteção ao salário, sendo 

crime retenção dolosa de pa-
gamento; salário família; hora-
extra; observância de normas 
de higiene, saúde e segurança 
no trabalho; auxílio creche e 
pré-escola para filhos e de-
pendentes até 5 anos de idade; 
reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas; seguro 
contra acidente de trabalho; 
proibição de discriminação de 
salário, de função e de critério 
de admissão; proibição de dis-
criminação em relação à pessoa 
com deficiência; e proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 16 anos. 

Caso seja aprovada em 2º tur-
no, a PEC vai à promulgação pelo 
Congresso Nacional. Alguns dess-
es itens, porém, ainda irão pre-
cisar passar por regulamentação. 
Entre eles, estão o FGTS, a pro-
teção contra demissão sem justa-
causa, o seguro desemprego e 
a assistência gratuita de creche 
para filhos de empregados até 
cinco anos. De acordo com a Fed-
eração Nacional dos Empregados 
Domésticos, 94% dos 9,1 milhões 
de trabalhadores do setor são 
mulheres e 84% do total são ne-
gros. De acordo com o Art.1º da 
Lei 5.859/1972, a empregada domé-
stica é aquela que presta serviços 
de natureza contínua e de finali-
dade não lucrativa às pessoas ou 

à família, em âmbito residencial. 
Para a presidente do Sindi-

cato das Trabalhadores Domésti-
cas da Paraíba Rejane Glória da 
Silva, a doméstica tem uma carga 
horária desumana e a instituição 
de uma jornada de trabalho de 
44 horas semanais é uma das 
grandes conquistas que vêm 
com a aprovação da PEC - ela 
está confiante de que ela será 
aprovada, também, em segundo 
turno. “Agora, sim, vai se dar a 
verdadeira libertação da escra-
vatura moderna no Brasil”, co-
menta ela, fazendo referência às 
condições de trabalho que mui-
tas vezes são impostas  à empre-
gada doméstica. Outra conquista 
que ela destaca é o FGTS. Já a 
advogada e vice-presidente da 
Organização dos Empregadores 
Domésticos considera que vários 
aspectos da lei merecem ser re-
vistos. 

“O trabalho doméstico é 
diferenciado de um trabalho em 
uma empresa. O que vai acon-
tecer, por exemplo, com uma em-
pregada doméstica no horário do 
almoço? Ela vai ser obrigada a sair 
da casa onde trabalha? Porque se 
ficar lá, vai ser considerado tra-
balho extraordinário”, explica. 
Outras questões levantadas pela 
vice-presidente da Organização 
dizem respeito ao adicional no-

turno (empregados que dormem 
no trabalho porque moram em 
cidades distantes, por exemplo, 
seriam obrigados a assumir uma 
casa em João Pessoa, onerando 
seus próprios custos, já que os 
patrões não iriam querer pagar 
o adicional noturno) e a con-
tribuição do empregado com a 
previdência, considerada injusta 
por ela, já que seria maior (20%) 
que a paga por um microem-
presário (5%).

Mais que isso: caso a PEC seja 
aprovada, sem que haja uma re-
visão de alguns de seus aspectos, 
acredita-se em uma possível onda 
de desemprego. “São essas dis-
torções que ficam embaixo de um 
pano que se diz que é escravidão, 
mas não existe mais escravidão 
hoje em dia, salvo, claro, em al-
guma rara exceção. Nós sempre 
agimos dentro da lei, e queremos 
garantir os direitos dos empre-
gados, mas, dessa forma, é ruim 
para os próprios empregados”, 
comenta.

 A presidente do Sindicato 
das Domésticas, por outro lado, 
acredita que, sendo o emprega-
do doméstico uma mão de obra 
indispensável para as casas, os 
patrões logo, logo irão se adaptar 
à nova situação e a aprovação da 
PEC foi, finalmente, um grande 
avanço para a sociedade. 

PEC gera polêmica entre patrões e empregados
DOMÉSTICOS

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Confira abaixo endereço e telefone das Deam na Paraíba:

Delegacia da Mulher de João Pessoa 
(funciona 24 horas e nos finais de sema-
na e feriados atende aos municípios de 
Bayeux, Santa Rita e Cabedelo):
Avenida Pedro II, nº 853, Centro, João 
Pessoa. Fone: (83) 3218-5317
 
 Delegacia da Mulher de Cabedelo:
R. Ernesto Vital, 34, Monte Castelo. Fone: 
(83) 3228-3707
 
 Delegacia da Mulher de Bayeux:
R. Engenheiro de Carvalho, Centro. Fone: 
(83) 3232-3339
 
 Delegacia da Mulher de Santa Rita:
Loteamento Jardim Mauritânia S/N Fone: 
(83) 3289-8738
 
 Delegacia da Mulher de Campina Grande:
R. Raimundo Nonato de Araújo, S/N, Ca-
tolé Fone: (83) 3310-9300/9303
 
 Delegacia da Mulher de Guarabira
R. Manoel Francisco do Nascimento, nº 
157, Nordeste II. Fone: (83) 3271-2986
 

  Delegacia da Mulher de Patos:
Rua Bossuet Wanderley, nº 337, Centro. 
Fone: (83) 3423-2237
 
  Delegacia da Mulher de Cajazeiras
R. Romualdo Rolim, nº 636, Centro  Fone:  
(83) 3531-7022
 
  Delegacia da Mulher de Sousa
R. Sardyr Fernandes de Aragão S/N, Gato 
Preto. Fone: (83) 3531-2948

  Portarias 
l Portaria nº 54/2012 - Determina que 
nos casos de crimes de ameaça contra a 
vida ou qualquer crime cometido contra 
a mulher, ainda que sem a apresentação 
de testemunhas, a autoridade policial 
deve receber a ‘notícia crime’, intimar e 
inquirir o suposto agressor, além de rea-
lizar as diligências necessárias para enca-
minhar o caso à esfera judicial.
l Portaria nº 53/2012 - Qualquer delega-
cia de Polícia Civil do Estado que faça esse 
tipo de atendimento à mulher deve rea-
lizar o preenchimento de um formulário. 

CVLI de MULHERES por ano
2012 139
2011 146
2010 135
2009 85

Queda de 4,8% no comparativo 2011/2012 e que-
bra da curva ascendente registrada desde 2009

CVLI de MULHERES por bimestre 
(janeiro e fevereiro)

2013 20
2012 27
2011 25

Redução de 26% no comparativo entre o 1º bi-
mestre de 2012 e o mesmo período de 2013.

  Redução de mortes por armas de fogo

CVLI de MULHERES por bimestre 
(janeiro e fevereiro)

2012 88
2011 108

 

Redução de 18,5% assassinatos de mu-
lheres tiveram como instrumento armas 
de fogo

 * Crimes Violentos Letais Intencionais 
(CVLI) são homicídios dolosos e outros cri-
mes dolosos que resultem em morte

Números

Qualquer 
crime praticado 
contra a mulher, 
a polícia, sem 
apresentação 
de testemunhas, 
deve intimar 
o agressor

Autoridades participam de seminário de qualificação e humanização de serviço destinado às mulheres 

Foto: ortilo Antônio



Obras da Rodovia da Reintegração
seguem com etapa de compactação 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Estão em fase de com-
pactação vários quilôme-
tros do segundo trecho da 
Rodovia da Reintegração, 
ligando Areia de Baraúna/
Passagem/Quixaba/BR-230, 
em execução pela constru-
tora Artec. O Departamento 
de Estradas de Rodagens 
(DER), através dos diretores 
Carlos Pereira de Carvalho e 
Hélio Cunha Lima, fez uma 
inspeção no local.  A visto-
ria foi iniciada pelo trecho 
Assunção/Salgadinho, já em 
fase de aplicação de cama-
das de asfalto pela constru-
tora Furlani.

A ordem de serviço 
foi assinada no dia 7 de de-
zembro pelo governador 
Ricardo Coutinho para exe-
cução de melhoramento e 
pavimentação da PB-228, a 
já denominada Rodovia da 
Reintegração, com 84,2 km 
interligando os municípios 
de Assunção, Salgadinho, 
Areia de Baraúna, Passagem, 
Quixaba, entroncamento da 
BR-230 e acesso a Cacimba 
de Areia, incluindo a restau-
ração e adequação de capa-
cidade do Entroncamento da 

BR-230 a Assunção, com 8 
km. O investimento total é de 
R$ 62.409.907.92.

A obra, uma das maiores 
de pavimentação rodoviária 
dos últimos anos na Paraíba, 
está dividida em dois lotes. 
No lote I, com 39,3 km, con-
templa trecho da rodovia 
entre Assunção/Salgadinho/
Areia de Baraúnas/Entron-
camento do acesso a Passa-
gem. O valor estimado é de 
R$ 35.209.982,29. No lote 
II, com 37 km, vai do aces-
so a Passagem/Quixaba/
Entroncamento da BR-230, 
inclusive os acessos a Pas-
sagem e Cacimba de Areia. 
O valor estimado é de R$ 
27.199.925,63.

Com a obra, incluída no 
Programa Caminhos da Pa-
raíba, o Governo do Estado 
contempla uma população 
de 117.141 habitantes, além 
de Patos. A rodovia terá um 
tráfego médio diário no pri-
meiro ano de 1.091 veículos.

Estão programados ser-
viços  de terraplanagem, pavi-
mentação asfáltica, seis novas 
pontes em concreto armado, 
drenagem profunda e su-
perficial, cercas com estacas 
de concreto, recuperação de 
áreas degradadas, paisagis-
mo e sinalização horizontal 
e vertical.

Diretores do DER fizeram 
uma vistoria para verificar 
o andamento das obras

A pavimentação e o melhoramento da PB-228, já denominada Rodovia da Reintegração, vão beneficiar vários municípios paraibanos

FOTOS: Divulgação

As comunidades de 
agricultores familiares que 
dispõem de potencialidades 
agrícolas, mas que ainda 
encontram dificuldades de 
execução, mesmo que a ex-
tensão rural esteja presente, 
serão visitadas por técnicos 
da Emater Paraíba especia-
listas em diferentes áreas, 
para discutir projetos que 
possam ser implantados vi-
sando a exploração econômi-
ca e com isso garantir renda e 
melhorar a condição de vida 
das pessoas. Com essa fina-
lidade, na última terça-feira 
uma equipe técnica esteve no 
Sítio Curatá, em Borborema, 
onde se encontra a Cachoeira 
do Roncador, um dos pontos 
turísticos da região do Brejo 
paraibano. 

Na região em torno da 
Cachoeira do Roncador mo-
ram 40 famílias que traba-
lham com roçados de milho, 
feijão, batata-doce, maca-
xeira, pequenas criações e 
gado de leite, mas existe um 
grande potencial a ser explo-
rado com o cultivo agrícola 
seguindo as normas  agroe-
cológicas, a fim de melho-
rar a renda de todos. Existe 
na localidade uma entidade 
com 81 associados, alguns 
beneficiados com recursos 
do Pronaf. 

Mesmo sendo assesso-
rados por extensionistas do 
escritório da Emater em Bor-
borema, regional de Solânea, 
os agricultores reclamam 
da necessidade de projetos 
que contemplem as áreas de 
meio ambiente, artesanato, 
produção de hortaliças, fru-
tas, leguminosas, pecuária 
leiteira e de corte e também o 

turismo rural e religioso que 
tem um grande potencial na 
região, a exemplo dos Cami-
nhos de Padre Ibiapina, cuja 
trilha passa pela Cachoeira 
do Roncador. 

Visita
Numa visita ao Sítio 

Curatá, a agricultora Ada-
neide Lucena da Costa, que 
mantém cultivos de coentro 
e de banana, manifestou o 
desejo de cultivar peixe em 
sistema tanque, aproveitan-
do os recursos hídricos de 
um riacho perene que corta 
suas terras. 

O diretor administrati-
vo da Emater, Francionildo 
Araujo (Peninha) e o asses-
sor Lino Gonçalves foram 
recebidos pelo presidente 
da Associação Comunitária 
de Curatá, Adriano Ribeiro, 
que demonstrou interesse 
em avançar nas discussões 
que possam culminar com 
um projeto que atenda aos 
anseios das famílias ali resi-
dentes. 

Para o diretor técnico 
da Emater, Erasmo Lucena, 
a iniciativa da empresa é 
importante porque permite 
uma discussão visando criar 
um ambiente em que seja 
possível discutir ou ampliar 
propostas que fortaleçam a 
agricultura familiar. 

No caso das comunida-
des em torno da Cachoeira 
do Roncador, localizadas 
numa região com potencia-
lidades agricultáveis, onde 
a extensão rural se faz pre-
sente, as discussões são 
passos no avanço de conso-
lidar políticas de inclusão 
social.

Emater discute projeto 
com comunidades rurais

INCLUSÃO PRODUTIVA

Grupos de produção 
artesanal com plantas me-
dicinais do Projeto Rio Ma-
manguape, patrocinado pela 
Petrobras, através do Pro-
grama Petrobras Ambiental 
participaram, na Escola Apí-
cola, em Alagoa Nova, distan-
te 138 quilômetros de João 
Pessoa, da primeira etapa 
da capacitação em artesana-
to com fibra da bananeira -  
uma alternativa sustentável 
para a mulher e o homem da 
agricultura familiar.

O curso terá carga ho-
rária de 40 horas e será di-
vidido em duas etapas. A 
primeira começou ontem e 
prosseguirá hoje, e a segun-
da acontece nos dias 2 e 3 
de abril.  Participarão 25 in-
tegrantes de grupos de pro-
dução, sendo de três a cinco 
integrantes por grupo.

O curso está sendo mi-
nistrado pelas artesãs Si-
mone Amorim e Marineide 
Targino. Elas trabalham com 
o beneficiamento e artesana-
to com a fibra da  bananeira 
há cerca de sete anos e já 
possuem uma rede de com-
pradores dentro e fora do 
Estado.

Ontem pela manhã, a 
primeira atividade dos par-
ticipantes do curso foi a 
visita a uma plantação de 
bananeiras para a escolha 
de troncos da árvore para a 
retirada da fibra. Em segui-
da, o material escolhido foi 
colocado para secar para 
que possa ser trabalhado de 
diversas formas.

Os alunos ficaram im-
pressionados com os mate-
riais que podem ser extraídos 

Curso em artesanato com fibra
se torna alternativa sustentável

 ALAGOA NOVA

dos troncos das bananeiras, 
principalmente porque mui-
tos mesmo pertencendo a 
grupos de produção artesa-
nal, nunca tinham trabalhado 
com este tipo de fibra.

Na parte da tarde, as 
instrutoras  apresentaram  fi-
bras já secas da bananeira e 
ensinaram aos participantes 
como este material deve ser 
utilizado corretamente.  Hoje 
os participantes retomaram 
o beneficiamento das fibras 
colhidas e avançarão nos co-
nhecimentos para a produ-
ção de cestas, luminárias, bo-
necos, decorações natalinas e 
flores decorativas.

Estão participando inte-
grantes dos grupos Timbaú-
ba Viva (Esperança), Art vida 

Produtos Naturais, da comu-
nidade de Pai Domingos, (La-
goa Seca), grupo de produção 
de Areial, grupo de produção 
da comunidade de Pau D´Ar-
co, em Alagoa Nova, além dos 
grupos de Matinhas e São Se-
bastião de Lagoa de Roça.

Esta capacitação é mais 
uma oferecida pelo Projeto 
Rio Mamanguape aos gru-
pos de produção formados 
a partir do curso de benefi-
ciamento em plantas medici-
nais, realizado em 2012. Ela 
permitirá que os grupos utili-
zem seus ensinamentos para 
agregar valor aos produtos 
por eles já produzidos, como 
sabonetes líquidos e sólidos, 
velas perfumadas e decorati-
vas e pomadas.

O curso tem duração de 40 horas e é destinado aos agricultores

Encontro debate 
desenvolvimento

A Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap) realizou ontem mais um 
encontro de apresentação e dis-
cussão do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, Seridó 
e Curimataú (Procase). Desta vez o 
evento ocorreu na região do Seridó 
Ocidental, no Centro Integrado de 
Educação Municipal (Ciem), no mu-
nicípio de São Mamede. Os encon-
tros já foram realizados nas regiões 
do Cariri Oriental e Ocidental

O evento teve por objetivo a 
explicação e a discussão do projeto, 
junto à população, para identificar 
as principais demandas da região 
para inclusão nas atividades.  A pro-
gramação começou com um levanta-
mento das ações desenvolvidas pelo 
Governo do Estado nos municípios, 
logo em seguida foi apresentado o 
projeto e suas linhas de ação. No pe-
ríodo da tarde, ocorreram os debates 
e encaminhamentos para a imple-
mentação das ações do Procase no 
Seridó Ocidental. 

Participaram do encontro lide-
ranças da agricultura familiar (asso-
ciações, cooperativas e sindicatos), 
ONGs e entidades de assessoria téc-
nica, órgãos governamentais afins e 
gestores públicos municipais.

Na região do Seridó Ociden-
tal estão previstos no projeto os 
municípios de: Junco do Seridó, Sal-
gadinho, Santa Luzia, São José do 
Sabugi, São Mamede e Várzea. Os 
encontros continuarão nas regiões 
do Seridó Oriental, em Picuí (22); e 
no Curimataú, em Remígio (26).

O secretário de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca, 
Marenilson Batista, destacou a im-
portância da população na formulação 
das propostas que integrarão o proje-
to. “É nesse primeiro momento, junto 
com a sociedade, em diálogo aberto, 
que entenderemos quais os arranjos 
produtivos que devem ser priorizados 
e incluídos no projeto por região pre-
vista”, comenta Marenilson Batista.
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UFCG divulga amanhã os classificados
resultAdo do vestIbulAr 2013.1

Os aprovados devem 
fazer o cadastramento nos 
próximos dias 2 e 3 de abril

A Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
divulga amanhã, a partir das 
16h, em sua página na inter-
net (www.ufcg.edu.br), a lista 
dos candidatos classificados 
no Vestibular 2013.1 da insti-
tuição. São 3.115 vagas dispo-
nibilizadas nos 67 cursos com 
entrada no primeiro período.

Os classificados devem 
fazer o cadastramento nos 
próximos dias 2 e 3 de abril, 
nas coordenadorias dos cursos 
(no campus de Campina Gran-
de) e das unidades acadêmicas 
(nos demais campi), das 8h às 
11h30 e das 14h às 17h. O can-
didato que não comparecer ou 
não apresentar a documenta-
ção exigida perderá o direito 
aos resultados da classificação.

Havendo vagas remanes-
centes, a Comissão de Proces-
sos Vestibulares (Comprov) 
publicará nova convocação no 
dia 10 de abril.

Renúncia à vaga
Nessa segunda, dia 18, foi 

encerrado o prazo para que 
candidatos aprovados que não 
tinham interesse em realizar o 
curso fizessem a renúncia de 
sua vaga. No total, 715 candi-
datos renunciaram o direito à 
vaga obtida na universidade.

A medida, implantada 
pela primeira vez nesta edição 
do Vestibular, visa diminuir o 
número de chamadas e evitar 
que vagas fiquem ociosas por 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Pela cidade

No pleito de 2008, o hoje vereador Alexandre 
do Sindicato deixou de disputar a sua segunda 
eleição (havia concorrido em 2004, sem sucesso) 
para apoiar Olímpio Oliveira. Atualmente, os dois 
estão em bancadas opostas, já que Alexandre 
aderiu ao prefeito Romero.

l reIvINdICAção  

O vereador Marinaldo Cardoso apresentou requerimento 
solicitando ao Estado a instalação de uma Casa da Cidadania 
no bairro das Malvinas. O parlamentar lembrou que o 
equipamento é uma reivindicação antiga da população da zona 
oeste de Campina Grande.

l bANheIros  

O vereador Miguel Rodrigues, que já havia pedido 
à Prefeitura Municipal a instalação de uma bateria de 
banheiros no entorno do Açude Velho, desta vez apresentou 
requerimento solicitando a reforma dos banheiros públicos 
localizados da Praça da Bandeira.

IbGe em xeque 
 

A exemplo do que havia feito o vereador Lula Cabral 
(PRB), seu companheiro de sigla Marinaldo Cardoso 
também pôs em dúvida os números do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística quanto à população de Campina 
Grande. “Como já comentou Lula, não é possível que a cidade 
só tenha 400 mil habitantes, como diz o IBGE”, ponderou o 
vereador. Miguel Rodrigues (PPS), aparteando, lembrou que, 
com a população “pendular” (gente de cidades vizinhas que 
depende de Campina), esse número aumenta.

Presente 

A Biblioteca Átila Almeida, da Universidade Estadual da 
Paraíba, que já tem um acervo de mais de 18 mil exemplares 
de literatura de cordel, recebeu a doação de mais 167 
exemplares, um presente do professor, pesquisador e escritor 
cearense Gilmar Carvalho.

recorde  

A biblioteca Átila Almeida é, segundo a UEPB, detentora 
da maior coleção de cordel da América Latina e serve a 
pesquisadores e interessados em consultar obras raríssimas, 
cordéis, periódicos e jornais. A absoluta maioria do acervo 
integrava a coleção do professor Átila.

ordem de serviço 

O prefeito Romero Rodrigues vai assinar  hoje, às 8h30, 
a ordem de serviço para a pavimentação das vias de acesso ao 
Centro Jurídico. As ruas do setor tiveram a pavimentação quase que 
totalmente destruída nos últimos anos, dificultando enormemente 
o acesso ao local, sobretudo nos períodos chuvosos. Além do 
asfaltamento de todas as ruas do complexo, Romero Rodrigues 
vai anunciar também a desapropriação de quatro imóveis para 
abertura de uma nova via de acesso ao setor. 

esclarecimentos 

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
professor Rangel Junior, recebeu na manhã dessa quarta-feira 
(20) um grupo de estudantes que buscaram esclarecimentos em 
torno das negociações que têm sido realizadas para pôr fim à greve 
dos professores. A reunião aconteceu no Gabinete do Reitor, no 
Campus I, em Campina Grande, e contou com a presença de mais 
de 30 alunos do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e Centros 
Acadêmicos (CAs). 

discordância

Durante a sessão de ontem, os vereadores Olímpio 
Oliveira (PMDB) e Alexandre do Sindicato (PTC) 
entraram em rota de colisão por conta de comentários do 
peemedebista, que afirmou ainda esperar “uma renovação 
de verdade” na Câmara Municipal de Campina Grande.

rebate

Alexandre do Sindicato não disfarçou ter se 
incomodado com o comentário de Olímpio Oliveira. “Eu 
acredito que esta legislatura vem dando uma cara nova a 
este parlamento. Da minha parte, pelo menos, sei que tenho 
trabalhado nesse sentido”, declarou o parlamentar. 

detalheconta de prazos do calendário 
letivo.

Foram convocados can-
didatos dentro do limite de 
cinco vezes o número de vagas 
oferecidas por cada curso. O 
candidato que não se manifes-
tou quanto à renúncia passou 
automaticamente a concorrer 
à classificação nas vagas oferta-
das em seu curso.

Dois vestibulares
Além da possibilidade do 

candidato aprovado renunciar 
à sua vaga, a edição 2013 do 
Vestibular da UFCG também 
trouxe outra novidade, a rea-
lização de um processo seleti-
vo para cada período letivo: o 
Vestibular 2013.1, com 3.115 

vagas, para os 67 cursos com 
entrada no primeiro período, e 
o Vestibular 2013.2, com 1.600 
vagas, para os 35 cursos com 
entrada no segundo período

Há cursos com entrada nos 
dois períodos, uns com entrada 
apenas no primeiro período 
e outros apenas no segundo. 
Os dois vestibulares totalizam 
4.715 vagas em 75 cursos de 
graduação, distribuídos nos 
sete campi da instituição: Cam-
pina Grande, Cajazeiras, Cuité, 
Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

Vestibular 2013.2
Os candidatos que se ins-

creveram no Vestibular 2013.1 
só concorreram às vagas do 
primeiro período. Para con-

correr às vagas do segundo 
período, o candidato deverá se 
inscrever no Vestibular 2013.2. 
Em ambos os casos, são utiliza-
das as notas do Enem 2012.

O candidato que for re-
provado no Vestibular 2013.1 
poderá se inscrever no Vesti-
bular 2013.2, com a opção de 
escolher outro curso, se prefe-
rir, e não precisará pagar nova-
mente a taxa de R$ 15. Caso se 
inscreva apenas no Vestibular 
2013.2, será necessário pagar 
a taxa.

O processo seletivo Vesti-
bular 2013.2 somente terá iní-
cio após encerramento das cha-
madas para o preenchimento 
das vagas disponibilizadas no 
Vestibular 2013.1

São 3.115 vagas disponibilizadas para os aprovados nos 67 cursos da instituição Federal

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal 
de Campina Grande reali-
za logo mais, a partir das 
10h, uma sessão especial 
(21), para comemorar o 
Dia Internacional da Sín-
drome de Down. 

Na ocasião, serão 
apresentados trabalhos 
artísticos de portadores 
do distúrbio genético, 
além de palestras da pre-
sidente da Associação de 
Pais e Amigos de Excepcio-
nais (Apae), Margarida da 
Mota Rocha, e diretora-
-fundadora da Associação 
Viva Down, advogada e 
escritora Mabel Amorim, 

Para o vereador Mu-
rilo Galdino (PSB), autor 
da propositura, a data 
não poderia deixar de ser 
registrada e debatida. “O 

nosso trabalho, enquanto 
representante do povo, é 
atuar em parceria com as 
entidades de forma per-
manente pela inclusão 
social das crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos 
com Down”, justificou o 
parlamentar.

Galdino lembrou que 
a Síndrome de Down não 
é uma doença, muito me-
nos contagiosa. É uma 
alteração genética na di-
visão celular que acarreta 
o aparecimento a mais de 
um cromossomo, estrutu-
ra minúscula contida no 
código genético e que 
orienta as funções da cé-
lula. Seus portadores, ao 
invés de apresentar 46 
cromossomos (ou 23 pares 
cromossômicos) em suas 

células, possuem 47 dessa 
unidade, detalhou. 

O vereador acres-
centou ainda que esse 
cromossomo excedente 
provoca alterações físicas 
e, principalmente, men-
tais, que são variáveis de 
acordo com cada pessoa. 
“Quem nasce com a sín-
drome precisa conviver 
com as limitações impostas 
por ela. Mas, o portador 
pode e deve praticar várias 
atividades físicas, mentais 
e intelectuais”, ressaltou.

Os obstáculos, entre-
tanto, ainda existem e não 
são poucos. Aqueles que 
nascem em classes sociais 
menos favorecidas ainda 
enfrentam grandes difi-
culdades. Segundo Murilo 
Galdino, muitos pais ain-

da preferem escondê-los, 
formando um grupo de 
portadores que recebem 
pouco estímulo e, por isso, 
fazem com que sua inclu-
são social se torne cada 
vez mais distante. 

origem
O Dia Internacional 

da Síndrome de Down 
foi proposto pela Down 
Syndrome International 
como o dia 21 de Março, 
porque esta data se escre-
ve como 21/3 (ou 3-21), 
o que faz alusão à tris-
somia do 21. A primeira 
comemoração da data foi 
em 2006. A Cor eletrôni-
ca (321000) foi proposta 
por Gaston Schwabacher. 
Também fazendo alusão à 
trissomia do 21.

A Síndrome de 
Down, uma alteração 
genética que provoca 
deficiência física e in-
telectual, tem sido um 
tema ainda polêmico e 
questionado por estu-
diosos e aprendizes do 
assunto. Os ‘rostinhos’ 
semelhantes traçam ca-
racterísticas de identifi-
cação aos portadores da 
deficiência.

A cabeça, geralmente 

está dentro dos padrões 
comuns. A parte poste-
rior da face é levemente 
achatada (braquiocefalia) 
na maioria das crianças, o 
que dá uma aparência ar-
redondada à cabeça. 

A parte capilar, no 
que diz respeitos aos ca-
belos traçam um perfil 
liso e fino, em algumas 
crianças, pode haver 
áreas com falhas de ca-
belo (alopecia parcial), 
ou, em casos raros, todo 
o cabelo pode ter caído 
(alopecia total).

O rosto possui um 

contorno achatado, de-
vido, principalmente, 
aos ossos faciais pouco 
desenvolvidos e nariz 
pequeno. Osso nasal ge-
ralmente afundado. Em 
muitas crianças, passa-
gens nasais estreitadas.

As mãos e os pés 
tendem a ser pequenos 
e grossos, dedos dos pés 
geralmente curtos e o 
quinto dedo muitas ve-
zes levemente curvado 
para dentro, falta de 
uma falange no dedo 
mínimo. Na maioria das 
crianças, há um espaço 

grande entre o dedão 
e o segundo dedo, com 
uma dobra entre eles na 
sola do pé, enfraqueci-
mento geral dos liga-
mentos articulares.

Entre outras inúme-
ras características,é vá-
lido ressaltar que nem 
toda criança portadora 
da síndrome de Down 
exibe todos os ‘traços’ 
anteriormente citadas. 

Além disso, algu-
mas características são 
mais acentuadas em al-
gumas crianças do que 
em outras.

Câmara de Vereadores comemora dia

Alteração genética é a causa da deficiência 

sÍNdroMe de doWN

Kalyenne Antero
Especial para A União



Adutora deve ser licitada em abril
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013

Ministério do turismo
libera recursos para 5 
municípios paraibanos

Página 18Políticas
17

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu no Palácio 
da Redenção a prefeita de Bar-
ra de São Miguel, Luci da Cos-
ta, e os prefeitos de Alcantil, 
Zé Ademar; de Serra Branca, 
Eduardo Torreão; de Coxixola, 
Givaldo Limeira, e de Caraúbas, 
Severino Dudu.

Os prefeitos dos muni-
cípios do Cariri encaminha-
ram reivindicações ligadas à 
ampliação da oferta de água 
e agradeceram ao governo 
as ligações asfálticas, sanea-
mento e ações desenvolvidas 
dentro do Pacto Social em 
seus municípios.

O governador Ricardo 
Coutinho informou aos prefei-
tos que a licitação para a cons-

trução da adutora de Boquei-
rão-Alcantil está prevista para 
abril. A obra, orçada em R$ 
22,2 milhões, vai garantir água 
para os municípios de Boquei-
rão, Riacho de Santo Antônio, 
Alcantil e Barra de São Miguel.  

Ricardo autorizou a Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Recursos Minerais da Pa-
raíba (CDRM) a desenvolver 
estudos para a perfuração de 
poços nos municípios do Ca-
riri. Os municípios de Serra 
Branca, Caraúbas, Coxixola, 
Barra de São Miguel e Alcantil 
também serão contemplados 
com acesso asfáltico dentro 
dos mais de R$ 120 milhões 
investidos na região.

A prefeita Luci Costa des-
tacou que a prioridade da re-
gião é a água, mas com a adu-
tora Boqueirão-Alcantil mais 
de 20 mil habitantes serão be-
neficiados. Ela afirmou, contu-

do, que de forma emergencial 
o governo tem atendido aos 
municípios com carros-pipa e 
perfuração de poços.   

“Outra grande ação do 
Governo será a pavimentação 
da PB-196, no acesso a Barra 
de São Miguel, assim como 
estão acontecendo em todo o 
anel do Cariri que começa a 
integrar os municípios da re-
gião. O Cariri está recebendo 
um olhar especial do governa-
dor Ricardo Coutinho”, com-
pletou a prefeita Luci.

O prefeito de Serra Bran-
ca, Eduardo Torreão, lembrou 
o trabalho realizado pelo Go-
verno na região. Ele destacou 
a interligação de estradas, 
adutoras, saneamento e os in-
vestimentos na saúde e educa-
ção. “O governador tem olhado 
para os municípios dentro de 
uma perspectiva de desenvol-
vimento regional”, completou.     

Obra está orçada em
R$ 22,2 milhões e vai
atender a 4 municípios

O deputado Anísio Maia 
(PT) será o líder da banca-
da oposicionista na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba. 
O anúncio foi realizado na 
sessão de ontem, quando o 
petista utilizou a tribuna e 
agradeceu aos colegas pela 
escolha e assegurou que fis-
calizará duramente os atos 
do governo. 

A indicação do nome de 
Anísio Maia para liderar a 
bancada da oposição duran-
te a legislatura 2013/2014 
deve ser publicada na edi-

ção de hoje do Diário do Po-
der Legislativo (DPL), o que 
tornará oficial o novo posto. 

“Eu não sou político de 
duas posições. Eu sou políti-
co de uma posição só. Entrei 
aqui como oposição e vou 
sair daqui como oposição. 
Não mudou nada. A diferen-
ça é que agora vou consultar 
mais meus colegas que me 
elegeram para tratar de uma 
ação unificada”, destacou o 
deputado.

Maia está confiante de 
que o exercício da lideran-
ça será tranquilo, apesar 
de estar exercitando o seu 
primeiro mandato na ALPB. 

Ele ressalta que seus colegas 
são deputados experientes e 
conhecem seus posiciona-
mentos, não sendo difícil co-
mandá-los.

De modo veemente, 
Anísio Maia deixou claro 
como interpreta o papel da 
oposição: “não tem esta his-
tória de ser oposição cons-
trutiva, mediadora, propo-
sitiva. No meu dicionário 
não existe meio termo. Os 
políticos tem que ter posi-
ção clara, firme, coerente e 
ter uma trajetória que justi-
fique sua condição e o voto 
que os eleitores lhe deram”, 
enfatizou o novo líder.

O deputado estadual, Jan-
duhy Carneiro (PEN) destacou 
ontem no plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba o 
lançamento do edital de sele-
ção de projetos por meio do 
Conselho Gestor do Fundo de 
Direitos Difusos do Ministério 
Público da Paraíba. 

O parlamentar é inte-
grante do conselho do órgão 
ministerial e pediu empenho 
da Casa de Epitácio Pessoa na 
divulgação do edital para que 
todos os interessados tenham 
conhecimento e possam par-
ticipar da seleção com os seus 
projetos. As inscrições dos pro-
jetos ocorrerão até 18 de abril.

Os projetos apresenta-
dos devem estar relacionados 
as seguintes áreas: consu-
midor, infância e juventude, 
contribuinte, pessoa com de-
ficiência, idoso, fundações 
privadas, mercado de valores 
mobiliários, ordem econômi-
ca, saúde, pública, habitação 
e urbanismo, cidadania, re-
constituição, reparação, con-
servação e preservação de 
bens, valores artístico, esté-
tico, cultural, histórico, turís-
tico e paisagístico, ou outros 
interesses difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos 
no território do Estado.

Podem participar da sele-
ção organizações não governa-
mentais (ONGs), organizações 
sociais (OSS), organizações 
da sociedade civil de interes-
se público (Oscip), cidadãos, 
membros do conselho do FDD, 
órgãos da administração direta 
e indireta estadual e municipal. 
Atualmente o FDD dispõe de 
mais de R$ 1,3 milhão para se-
rem aplicados nos projetos. Os 
projetos deverão ter orçamen-
to de até R$ 200 mil.

O Fundo Especial de Pro-
teção dos Bens, Valores e In-
teresses Difusos tem como 
objetivo arrecadar e gerir re-
cursos financeiros que serão 
destinados a projetos sociais 
e políticas públicas em benefí-
cio da sociedade paraibana. O 
Conselho Gestor do Fundo de 
Direitos Difusos é composto 
por oito membros titulares e 
mais oito suplentes.

O secretário de Articu-
lação Política da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
Rodrigo Soares, protocolou 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa, Medida Provisória 
que reestabelece e confirma 
os prazos do Refis.

Rodrigo Soares expli-
ca que o Refis “é o desconto 
com refinanciamento por 
parte da prefeitura, para que 
o empresariado que possui 
dívidas com o executivo pos-
sa equacionar a sua situa-
ção, não só o empresariado, 
mas o contribuinte como um 

todo”, explicou.
O secretário explica 

que a Medida Provisória 
tem como intuito escla-
recer a dúvida a respeito 
da data vigente do Refis. 
“Como havia uma dúvida, 
a Procuradoria do Muni-
cípio e o prefeito Luciano 
Cartaxo acharam por bem 
esclarecer tudo através de 
uma Medida Provisória que 
apresentamos aqui na Câ-
mara Municipal e não tenho 
dúvidas de que haverá o en-
tendimento dos vereadores 
para aprovar”, disse.
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da Mulher

Toinho do Sopão
Olenka Maranhão
Gilma Germano
Assis Quintans
Daniella Ribeiro

n legislação cidadã

Branco Mendes
Iraê Lucena
Hervázio Bezerra
Lindolfo Pires
Daniella Ribeiro

n comissão de Saúde, Sane-
amento, assistência Social 
e Segurança alimentar e 
nutricional

Dr. Aníbal
Ivaldo Moraes
Hervázio Bezerra

Doda de Tião
Vituriano de Abreu

n comissão de administra-
ção, Serviço Público e Segu-
rança

João Gonçalves
Trócolli Júnior
Gilma Germano
Doda de Tião
Carlos Batinga

n comissão de Direitos
Humanos e Minorias

Wilson Braga
Raniery Paulino 
Léa Toscano
Assis Quintans
Anísio Maia

n comissão de Desenvol-
vimento, turismo e Meio 
ambiente

Branco Mendes
Iraê Lucena
Eva Gouveia
Domiciano Cabral
Anísio Maia

n comissão de educação, 
cultura e Desportos

Caio Roberto
Ivaldo Moraes
Antônio Mineral
Jutay Meneses
Carlos Batinga

n conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar

Caio Roberto
Dr. Aníbal
Raniery Paulino
Hervázio Bezerra
Doda de Tião
Lindolfo Pires
Vituriano de Abreu

Governador Ricardo Coutinho reuniu-se ontem com prefeitos de cinco cidades do Cariri paraibano

FOTO: Francisco França/Secom-PB

O governador Ricar-
do Coutinho recebeu na 
última terça-feira no Pa-
lácio da Redenção, o em-
baixador da Hungria no 
Brasil, Csaba Szijjártó, e a 
adida comercial, Zsuzsan-
na László.  O embaixador, 
que atua há 15 meses no 
Brasil, veio conhecer a 
Paraíba e manifestou o 
interesse de estreitar as 
relações econômicas e 
culturais entre a Hungria 
e a Paraíba.

O embaixador Csa-
ba Szijjártó convidou  
o governador Ricardo 
Coutinho e represen-
tantes do Governo Esta-
dual a participarem da 
II Comissão Econômica 
Brasil-Hungria que será 
realizada em dezembro 
deste ano, em Budapes-
te, capital da Hungria. O 
evento vai reunir repre-
sentantes do Governo 
Federal, Estados e em-
presários dos dois países.

Ricardo Coutinho 
destacou que o Estado 
tem interesse em realizar 
intercâmbio, seja no tu-
rismo, na cultura ou eco-
nômico, com negócios na 
área de calçados. O go-

vernador apresentou ao 
embaixador as principais 
potencialidades da Paraí-
ba destacando os investi-
mentos em infraestrutu-
ra como a construção do 
Centro de Convenções 
e de mais de 800 km de 
estradas que estão inter-
ligando os municípios.

“Agradecemos a vi-
sita do embaixador e da 
adida comercial e espe-
ramos que voltem para 
darmos continuidade a 
esse intercâmbio. Será 
importante para fortale-
cer esse ciclo econômico 
vivenciado pela Paraíba”, 
completou Ricardo.

O embaixador Csaba 
Szijjártó afirmou que co-
nheceu João Pessoa e o 
Litoral Sul e se surpreen-
deu com a organização 
e o potencial turístico. 
Ao visitar o Centro de 
Convenções, adiantou 
que o local poderia ser-
vir de palco para apre-
sentações de orquestras 
da Hungria. “A cultura 
da Paraíba é riquíssima 
e poderíamos promover 
um intercâmbio entre 
músicos do nosso país e 
da Hungria”, observou. 

Embaixador da Hungria
discute parceria com PB

relaçõeS internacionaiS

Medida Provisória confirma 
prazos do Refis da capital

legiSlativoFundo dispõe 
de R$ 1,3 mi
para projetos 
sociais

Anísio Maia será líder da 
oposição na Assembleia

DLP publica integrantes das comissões

Patrícia Teotonio
patriciateotonio@gmail.com

O Diário do Poder Legis-
lativo (DPL) publicou em sua 
edição de ontem a relação de 
membros titulares e suplen-
tes das comissões perma-
nentes da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba.

Na edição da véspera, 

o DPL já havia informado a 
composição das duas maio-
res e mais concorridas co-
missões da Casa: Comissão 
e Justiça e Redação – cada 
uma delas composta por sete 
membros. 

Os parlamentares ocu-

parão as Comissões de 
Educação; de Saúde; de Ad-
ministração e Segurança; 
Desenvolvimento e Turismo; 
Direitos Humanos; Direitos 
da Mulher; Legislação Cida-
dã; e do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

veja quem são os titulares
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Polêmica sobre o ócio criativo

Armando cai

Circulava ontem a informação em Brasília que o ex-deputado 
Wilson Santiago está entrando no PTB e chega ao partido para 
comandar a legenda no Estado. Pelas negociações, Armando Abílio 
ficará no PTB, mas sem o comando. 

Ele será o vice do partido. Wilson Santiago chega para comandar 
o PTB na Paraíba. Brigado com o PMDB, ele está deixando o partido, 
porque sabe que não haverá espaço para o seu projeto político na chapa 
majoritária em 2014. Santiago quer ser candidato ao Senado. 

A entrada de Wilson Santiago no PTB poderá está selando 
o fim da carreira política de Armando Abílio, que tenta ser esperto 
demais, muda muito de lado e na política não há espaço para a 
dubiedade. 

Armando está uma fera com as mudanças. 

Viver em grandes centros urbanos – seja no 
Brasil ou em qualquer outro país do mundo – virou 
um dilema para a humanidade. A cidade grande vai 
cada vez mais engolindo as pessoas, tornando-as 
escravas de suas regras, criando neuroses que antes 
não existiam. 

Ao trabalhar na contramão disso, o sociólogo 
italiano Domenico De Masi tornou-se um homem 
famoso, suas obras são vendidas nos quatro cantos 
do mundo e seu pensamento é estudado em grandes 
universidades de todos os continentes. 

Esta semana ele chegou ao Brasil a convite do 
jornal Folha de São Paulo para uma série de palestras 
e entrevistas a veículos de comunicação do país. De 
Masi é um homem polêmico. Vejam o que ele disse 
sobre São Paulo, a maior cidade brasileira:

“São Paulo é um grande manicômio. Eu não 
consigo entender como os milhões de pessoas que 
vivem aqui passam horas no carro a caminho do 
escritório, com tantas ferramentas tecnológicas 
disponíveis para trabalhar de casa.”

O cenário, descrito por ele, em sabatina 
promovida na terça-feira (20) pela Folha, serviu 
como antiexemplo para o conceito que o tornou 
conhecido há mais de uma década, com o lançamento 
do livro “O Ócio Criativo”.

Professor da universidade romana de La 
Sapienza, De Masi, de 75 anos, explicou o conceito: 
“Muitas vezes ele é mal compreendido. Ócio criativo 
não significa ‘não fazer nada’. É aliar trabalho, estudo 
e lazer. Como neste momento em que estamos 
reunidos aqui neste auditório”.

A tese de De Masi é de que os trabalhadores 
que exercem atividades criativas (cerca de um terço 
do total) poderiam se tornar mais produtivos se 
tivessem mais tempo para se dedicar ao lazer e à 
família. “Dificilmente as grandes ideias surgem no 
ambiente de trabalho”, afirma ele.

Questionado pela plateia se o ócio criativo seria 
acessível a todos os trabalhadores, incluindo os que 
estão em linha de montagem, ele reconheceu que 
não: “Esta é uma ideia elitista”.

Segundo ele, a disseminação da prática do ócio 
criativo é prejudicada pela prevalência da cultura 
de dedicação excessiva ao trabalho desenvolvida 
nos EUA e que afetou países como o Brasil, por 
exemplo.

“Considero doentia a cultura do ‘management’ 
americano”, disse o sociólogo. “Acredito que as 
pessoas passam o dia todo no escritório porque não 
gostam de suas famílias”, ironizou ele.

Ele diz que, mesmo com o avanço tecnológico, 
as empresas de forma geral ainda resistem à adoção 
de práticas como a que chama de “teletrabalho”. 
“Precisamos nos tornar donos da tecnologia, e não 
escravos dela.”

Vai somar

A chegada de Carlos Dunga à Assembleia Legislativa reforça a bancada 
que trabalha em defesa dos agricultores e produtores rurais. Antes, apenas 
o deputado Assis Quintans vinha se preocupando com esse assunto. Ontem, 
em seu segundo pronunciamento, Dunga defendeu o perdão das dívidas dos 
pequenos produtores atingidos pela seca. 

Segundo ele, os pequenos produtores não têm condições de pagar 
suas dívidas junto aos bancos por conta da falta de chuva. 

A tese de Dunga procede. 

Cinco municípios paraiba-
nos foram contemplados com 
recursos do Ministério do Tu-
rismo para obras de infraestru-
tura turística. Ao todo, foram 
liberados R$ 241 mil para Ca-
choeira dos Índios (R$ 71 mil), 
Mato Grosso (R$ 55 mil), Duas 
Estradas (R$ 59 mil), Sumé (R$ 
41 mil) e Cabaceiras (R$ 15 
mil). Os recursos são oriundos 
de convênios realizados entre 

2008 e 2012 após a atualiza-
ção de medições – instrumento 
que comprova a execução da 
obra – pela Caixa Econômica 
Federal sobre os convênios fir-
mados com a pasta.

O principal objetivo do 
investimento do Ministério do 
Turismo é fomentar o desen-
volvimento das regiões turís-
ticas brasileiras.

Desse modo, os recursos 
são aplicados na requalifica-
ção de atrações; construção 
e melhoria de vias e acessos 
nas cidades, para aumento da 
segurança e conforto do trá-

fego turístico; instalação de 
sinalização para orientação 
dos visitantes, e realização de 
projetos para impulsionar os 
diversos segmentos do turis-
mo nacional: de eventos e ne-
gócios, religioso, histórico, de 
aventura, rural e ecológico.

Os valores liberados pelo 
MTur podem ser monitorados 
pela população por meio do 
Sistema de Acompanhamen-
to dos Contratos de Repasse 
(Siacor), ferramenta que per-
mite total transparência na 
gestão dos recursos da pasta. 

Por meio dele, qualquer 

cidadão poderá acompanhar 
o quantitativo liberado pelo 
ministério, o quanto a emprei-
teira contratada já recebeu, o 
percentual executado da obra 
e se houve ou não prestação 
de contas. Os novos repasses 
devem entrar no sistema para 
acompanhamento público em 
20 dias.

Esse resultado faz parte 
do esforço da pasta em man-
ter a transparência quanto ao 
repasse de recurso público e a 
execução desses investimen-
tos pelos respectivos municí-
pios beneficiados.

Prefeituras vão receber
R$ 240 mil para investir
em obras de infraestrutura

A Segunda Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça deter-
minou ontem, durante sessão 
ordinária, que o Município de 
Jericó proceda o rateio das 
sobras do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos profissionais da 
Educação (Fundeb), no valor 
de R$ 61.209,62 referente ao 
montante de 60% do que fora 
recebido no mês de abril de 
2011, em benefício dos pro-
fissionais da Educação do Mu-
nicípio, relativo ao exercício 
trabalhado.

As ações de Apelações 
Cíveis nº 014.2012.000076-
6/001 e nº 014.2012.000077-

4/001, interpostas por 
Francilene Ribeiro de Lima 
Nóbrega e por Maria Célia 
Muniz, contra sentença do 
Juízo de Direito da 3ª Vara de 
Catolé do Rocha, que julgou 
improcedente o pedido de ra-
teio do Fundeb, por entender 
que não havia lei municipal 
disciplinando a forma de ra-
teio do referido repasse.

Para o relator dos recur-
sos, desembargador Marcos 
Cavalcanti Albuquerque, o 
art. 22 da Lei 11.494/2007 
estabelece que pelo menos 
60% dos recursos anuais dos 
Fundos serão destinados ao 
pagamento da remuneração 
dos profissionais do Magisté-

rio. “Não há nenhuma exigên-
cia de regulamentação, por 
Lei Municipal, dos critérios 
relativos ao rateio do Fundeb 
a justiçar a improcedência do 
pedido”, explicou.

Ao apresentar o voto, o 
relator assim se pronunciou: 
“Desta forma, reformo a sen-
tença de primeiro grau, no 
sentido de que o rateio das 
sobras do Fundeb seja reali-
zado em partes iguais entre 
os profissionais da Educação 
do Município de Jericó, ten-
do em vista a inexistência de 
Lei Municipal disciplinando 
os critérios mais detalhados 
para realização do rateio das 
verbas do Fundeb”.

Foi realizada na última 
terça-feira, na Promotoria de 
Justiça de Cabedelo, a segun-
da reunião sobre o projeto de 
coleta de lixo. Na ocasião foi 
criada uma comissão técnica 
para definir, nos próximos 60 
dias, parâmetros para elabo-
ração do Plano para Resíduos 
Sólidos em Cabedelo. Ficou es-
tabelecido que a empresa Mar-
quize irá instalar uma central 
de coleta seletiva em local a ser 
cedido pela Prefeitura.

Além da Promotoria, es-

tiveram presentes e partici-
parão da comissão a Prefei-
tura de Cabedelo, o Serviço 
Social da Industrial (Sesi), 
a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), a Superin-
tendência de Administração 
do Meio Ambiental (Sude-
ma), ongs locais, a Associa-
ção dos Catadores de Lixo 
da cidade e a Construtora 
Marquise, para viabilizar o 
cumprimento de sentença 
judicial e da nova Lei dos 
Resíduos Sólidos.

“O poder público não faz 
compostagem do lixo, ale-
gando que não há mercado 
para saída da produção. Mas 
nós do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) estamos 
tentando ajudar o Município 
a implantar a Lei de Resí-
duos Sólidos. Esta comissão 
ficará responsável por um 
plano de estudo para definir 
a melhor maneira de implan-
tar a coleta”, informou o pro-
motor de Cabedelo, Valério 
Bronzeado.

O coordenador da ban-
cada da Paraíba, deputado 
Manoel Junior (PMDB-PB), 
participou ontem em Bra-
sília, de uma reunião com o 
ministro da Integração Na-
cional, Fernando Bezerra, a 
ministra de Relações Insti-
tucionais, Ideli Salvatti, e a 
ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, com o ob-
jetivo de discutir alternati-
vas para acelerar a execução 
de medidas emergenciais 
para combater os efeitos da 
estiagem.

Durante o encontro, o 
peemedebista propôs a cria-
ção de um PAC para a Seca. 
O deputado defende que é 
preciso criar um programa 
que gere intersetorialidade 
das ações dos ministérios, 
dos estados e dos municí-
pios para o convívio susten-
tável com a seca, e declarou 
que é preciso reduzir a bu-
rocracia e fazer com que os 
recursos cheguem mais rá-
pido para socorrer as víti-
mas da estiagem. 

Manoel Junior defende 
que é preciso reduzir a buro-
cracia e agilizar a execução das 
medidas. “Conviver bem com a 
seca é melhor do que combatê-
-la sem planejamento”.

Manuel Júnior 
propõe criação 
de “PAC Seca” 
para Nordeste

Justiça determina rateio de 
sobras do Fundeb em Jericó

Cabedelo pode ter “Plano de Resíduos”

Está confirmado para hoje o 
júri popular dos dois acusados pela 
morte do ex-vice-governador da 
Paraíba, Raimundo Asfora. O jul-
gamento terá início às 9h, no Fó-
rum  Afonso Campos, em Campina 
Grande, e o juiz Alberto Quaresma, 
do 2º Tribunal do Júri, é o responsá-
vel pela presidência dos trabalhos. 
Ele substitui o magistrado Horário 
Ferreira de Melo Júnior, atual pre-
sidente da Associação dos Magistra-
dos da Paraíba (AMPB).

Segundo Alberto Quaresma to-
das as medidas relacionadas à segu-
rança foram devidamente tomadas. 
“Apesar do clima de tranquilidade 
na Comarca de Campina Grande, 
solicitamos da Polícia Militar um 
número maior de policiais. Fomos 
prontamente atendidos e acredita-
mos que o julgamento transcorrerá 

normalmente”, adiantou o juiz.
Vão sentar no banco dos réus 

Marcelo Marcos da Silva e a viúva 
de Raimundo Asfora,  Gilvanete Vi-
tal de Negreiros Asfora. O Tribunal 
de Justiça da Paraíba havia anulado 
o primeiro julgamento, determi-
nando que os acusados fossem le-
vados a um novo júri popular. Na-
quela oportunidade, o Conselho de 
Sentença havia absolvido os réus, 
com base na tese de suicídio.

O Ministério Público recorreu, 
com o argumento de decisão ter 
sido contrária a prova dos autos, já 
que existe uma perícia técnica que 
aponta para um possível homicídio.

A morte de Raimundo Asfora 
aconteceu em 1987. Ele foi encon-
trado morto no dia 6 de março, 
dentro de sua residência, na Granja 
Uirapuru, no Bairro de Bodocongó, 

Acusados da morte de Asfora 
serão julgados hoje em Campina

26 Anos dEPois

em Campina Grande. À época, o Mi-
nistério Público denunciou os acusa-
dos que foram incursos nos artigos 
121, paragrafo 2º , incisos I, IV e V 
(homicídio qualificado) e 29 (con-
curso de pessoas), ambos do Código 
Penal Brasileiro.

Ex-vice-governador foi morto em 1987

FOTO: Arquivo
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Novas medidas serão 
anunciadas pela presidente 
Dilma na próxima semana

Governo estuda nova ajuda para 
os municípios atingidos pela seca

Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff deve anun-
ciar novas medidas para o so-
corro às cidades nordestinas 
atingidas pela seca na pró-
xima semana, disse ontem a 
ministra de Relações Institu-
cionais, Ideli Salvatti, durante 
entrevista ao programa Bom 
Dia, Ministro. Entre as medi-
das que deverão ser anuncia-
das em viagem de Dilma ao 
Nordeste, estão a liberação 
de mais recursos e o repasse 
direto do Governo Federal 
para as prefeituras.

“Provavelmente, na 
chegada da presidente Dil-
ma da Itália, algumas medi-
das devem ser anunciadas. 
Poderão ser nas duas pon-
tas: tanto de gestão, como 
de mais recursos. Isso 
tudo está subordinado às 
conversas que teremos ao 
longo até à chegada da pre-
sidente Dilma”, disse a mi-
nistra, durante o programa 
de rádio, produzido pela 
Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da 

República, em parceria com 
a Empresa Brasil de Comu-
nicação.

Parlamentares dos es-
tados do Nordeste estive-
ram reunidos ontem com a 
ministra da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann, e com o ministro 
da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra, para relatar 
as dificuldades que os pre-
feitos estão tendo para obter 
os recursos repassados pelo 
Governo Federal para o en-
frentamento da seca.

“O ministro da Integra-
ção Nacional está dizendo 
que uma das questões que 
eles [os prefeitos] mais estão 
reclamando é que os recur-
sos, que foram repassados 
para os governos estaduais, 
estão tendo execução muito 
lenta, dificuldade para a per-
furação dos poços e para a 
contratação dos caminhões-
-pipa”, relatou Ideli.

Segundo a ministra, 
uma das alternativas que 
podem ser adotadas pelo go-
verno seria o repasse direto 
da União para as prefeituras 
por meio do cartão da Defe-
sa Civil. “É uma situação que 
temos que compensar, uma 
situação crítica de falta de 
água, para que os municípios 
tenham condição de enfren-
tar esse desastre natural”, re-
forçou a ministra Ideli.

Brasília – A implantação 
do sistema nacional de audi-
ência por videoconferência no 
âmbito da Justiça Federal foi 
instituída ontem, por meio de 
portaria publicada no Diário 
Oficial da União. O mecanis-
mo, que permite aos juízes 
federais, em determinadas 
audiências, colher depoimen-
to ou ouvir testemunhas sem 
necessidade de deslocamen-
to do depoente, que muitas 
vezes mora em outra cidade, 
será gerido pelo Conselho da 
Justiça Federal.

Segundo a portaria, para 
viabilizar a iniciativa, os tribu-
nais regionais federais (TRFs) 
deverão desenvolver um plano 
de ação, em um prazo de 180 
dias, a partir de ontem, que 
defina o cronograma para im-
plantação efetiva do sistema. 
Entre as adequações previstas 
no texto estão a instalação de 
salas de videoconferência em 
todas as subseções judiciárias, 
preferencialmente exclusivas 
para oitivas requeridas por 
outros juízos, e a aquisição dos 
equipamentos necessários por 
todas as varas com competên-
cia criminal, como TV LED com 
mínimo de 42 polegadas e fil-

madora digital com capacidade 
de armazenamento superior a 
duas horas.

A capacitação de juízes 
e servidores será por meio de 
ensino a distância e ficará sob a 
responsabilidade do Centro de 
Estudos Judiciários do Conse-
lho da Justiça Federal.

A portaria estabelece que 
“o interrogatório, ainda que de 
réu preso, deverá ser feito pela 
forma presencial, salvo decisão, 
mas, o juiz, excepcionalmente, 
por decisão fundamentada, de 
ofício ou a requerimento, po-
derá determinar a realização 
do interrogatório por sistema 
de videoconferência”.

Para isso, é necessário 
que a utilização do mecanismo 
atenda a uma das seguintes 
finalidades: prevenir risco à 
segurança pública, em função 
de suspeita de que o preso in-
tegre organização criminosa 
ou que possa fugir durante o 
deslocamento; viabilizar a par-
ticipação do réu na audiência 
em casos de doença ou de im-
pedimento por “circunstância 
pessoal”; evitar a influência do 
réu sobre testemunhas ou víti-
mas; ou “responder à gravíssi-
ma questão de ordem pública”.

O documento ressalta 
que, quando ocorrer por vide-
oconferência, o interrogatório 

do réu deve ser feito na mesma 
audiência em que as testemu-
nhas forem ouvidas. A portaria 
também determina que deve 
ser assegurado ao réu o direito 
de entrevista prévia e reserva-
da com o seu defensor, “sem-
pre que possível por meio de 
videoconferência”.

A participação de repre-
sentante do Ministério Públi-
co, de advogado ou defensor 
público na audiência também 
poderá ser feita por videocon-
ferência. Nesse caso, o juiz res-
ponsável pelo caso deverá ser 
informado com antecedência 
mínima de dez dias.

As salas de videoconfe-
rência deverão ser reservadas 
por meio de agendamento no 
sistema eletrônico, que será 
implantado pelo Conselho da 
Justiça Federal e pelos TRFs. 
Esse sistema deverá ser nacio-
nal e contemplar as cinco regi-
ões da Justiça Federal.

O Ministério Público Fe-
deral, a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e a Defensoria 
Pública da União (DPU) pode-
rão integrar suas salas de vide-
oconferência ao sistema nacio-
nal da Justiça Federal, para que 
sejam utilizadas por procura-
dores da República, advoga-
dos e defensores públicos em 
audiências judiciais a distância. 

Para isso, os órgãos deverão 
firmar convênio com o Conse-
lho da Justiça Federal e obe-
decer aos padrões e requisitos 
técnicos mínimos exigidos.

De acordo com o Conse-
lho da Justiça Federal, a ins-
tituição do sistema nacional 
de audiência por videoconfe-
rência foi analisada por uma 
comissão mista, formada por 
juízes federais e servidores, 
desde o ano passado. O gru-
po avaliou o projeto piloto 
adotado pela Justiça Federal 
do Rio Grande do Sul, inicial-
mente, na 1ª Vara Federal Cri-
minal em Porto Alegre.

Entre as vantagens apon-
tadas pelo órgão estão a redu-
ção do tempo de tramitação 
das ações, o baixo custo para 
implantação da estrutura ne-
cessária e o aumento da qua-
lidade da decisão judicial, já 
que o sistema dispensa a ex-
pedição de cartas precatórias, 
permitindo que os depoimen-
tos sejam ouvidos pelo juiz 
que vai julgar o processo. As 
cartas precatórias são um ins-
trumento por meio do qual 
um juiz solicita a outro ma-
gistrado, residente em outra 
cidade, da sua, que conduza 
uma diligência que tenha de 
ser feita naquela localidade, 
entre elas a audiência.

Publicadas regras para audiências por 
videoconferência na Justiça Federal
Thais Leitão
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Foto: Elza Fiuza/ABr

Segundo Ideli Salvatti, uma das alternativas seria o repasse direto da União para as prefeituras por meio do cartão da Defesa Civil

Brasília – A meta 
do Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) 
é ter uma carteira de 
contratos de R$ 42 bi-
lhões até dezembro de 
2013, informou ontem 
o diretor-geral do ór-
gão, Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe. Em reunião com 
senadores da Comissão 
de Infraestrutura do 
Senado, admitiu, no en-
tanto, que a meta pode 
não ser atingida.

Para dar mais trans-
parência ao trabalho do 
órgão e por recomen-
dação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
Fraxe instituiu um grupo 
de trabalho com a atri-
buição de atualizar as 
normas de recebimento 
dos serviços prestados 
pelas empreiteiras. A fis-
calização do TCU apon-
tou uma série de defici-
ências encontradas em 
obras de restauração de 
rodovias.

À frente do Dnit 
desde setembro de 
2011, o diretor-geral re-
conheceu que o órgão 
tem deficiências como 
a falta de técnicos pró-
prios, como topógrafos. 
Isso obriga a instituição 
a contratar empresas 
terceirizadas para fisca-
lizar as contratadas.

Segundo Fraxe, isso 
cria distorções como a 

situações de “empresa 
fiscalizando empresa”. 
De acordo com ele, a de-
terminação é que uma 
fiscalizadora paralise 
qualquer obra fora das 
normas estabelecidas 
pelo Dnit. Caso não cum-
pra essa orientação, as 
empresas encarregadas 
da fiscalização terão que 
ressarcir os cofres públi-
cos juntamente com as 
empreiteiras.

Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe acrescentou que 
a determinação é que a 
empresa que trabalhar 
mal seja objeto de res-
trição no Sistema Inte-
grado de Administração 
Financeira (Siafi). “Omis-
são é pecado como qual-
quer outro. Temos em-
presas sendo punidas e 
continuarão a ser puni-
das”, completou.

Ele também desta-
cou o Programa BR Le-
gal, instituído pelo Dnit. 
Segundo Fraxe, o gover-
no já investe R$ 4 bilhões 
em obras de sinalização 
das rodovias federais.

O diretor-geral disse 
aos senadores que, para 
verificar as deficiências 
dessas rodovias, viajou 
de carro por vários esta-
dos, como o Rio de Janei-
ro, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. “Me per-
di no caminho. Tive que 
perguntar para vaqueiro, 
morador de beira de es-
trada onde tinha posto 
de combustível, cidade 
para dormir”, disse.

Contratos do Dnit devem 
chegar a R$ 42 bilhões
Marcos Chagas
Da Agência Brasil

Brasília - Para reduzir os 
gastos com o pagamento de 
horas extras de servidores e 
comissionados, a Mesa Dire-
tora da Câmara decidiu on-
tem endurecer as regras para 
registros de frequência. A 
estratégia inclui a instalação 
de mais aparelhos de ponto 
eletrônico para os que traba-
lham em Brasília.

De acordo com o pri-
meiro-secretário, deputado 
Marcio Bittar (PSDB-AC), a 
medida deve representar 
uma economia de aproxima-
damente 50% no valor gasto 
pela Casa com pagamento do 
benefício. No ano passado a 

Câmara pagou R$ 42,2 mi-
lhões em horas extras, e em 
2011 foram gastos R$ 58,4 
milhões.

Bittar informou que, 
para começar a receber horas 
extras, os servidores efetivos 
terão que cumprir a carga 
horária mínima de 35 horas 
semanais, enquanto os co-
missionados terão que ter re-
gistrado, no mínimo, 40 horas 
trabalhadas por semana para 
ter direito ao benefício.

“O fundamental é sepa-
rar o joio do trigo. Vai receber 
hora extra quem fizer jus a 
ela”, disse o primeiro-secre-
tário. De acordo com ele, os 

abusos não começaram este 
ano. “Algumas falhas técnicas 
permitem que alguns que não 
cumpriram as 40 horas sema-
nais recebam hora extra. Isso 
vai acabar”, explicou Bittar.

“Aprovamos o ponto ele-
trônico nesta Casa, uma me-
dida que vai reduzir os gastos. 
Vai ser mais severa a fisca-
lização”, disse o presidente 
da Casa, deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN).

Bittar explicou que a 
Casa não terá custo com a 
instalação de novos equipa-
mentos de registro eletrônico 
de frequência porque os apa-
relhos já foram comprados na 

gestão do então presidente 
da Câmara e hoje vice-presi-
dente da República, Michel 
Temer.

A Mesa Diretora também 
aprovou hoje a proposta do 
presidente da Casa que muda 
o rito de tramitação dos vetos 
presidenciais. Pela proposta, 
que ainda precisa ser apro-
vada pelas Mesas do Senado, 
do Congresso e depois pelo 
plenário das duas Casas, o 
prazo para análise do veto 
vai iniciar com o protocolo 
no Parlamento. Atualmente, 
a contagem começa somente 
a partir da leitura da mensa-
gem do veto. 

Câmara quer cortar 50% dos gastos
DE HORA EXTRA
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Obama visita Israel e afirma que 
a segurança do país é inegociável

Jerusalém - Tentando 
manter um clima amigá-
vel em sua primeira visita 
como presidente a Isra-
el, Barack Obama afirmou 
que a segurança do país do 
Oriente Médio “não é ne-
gociável”. Segundo o líder 
americano, os Estados Uni-
dos nunca proporcionaram 
tanta ajuda militar e de de-
fesa a Israel e a aliança en-
tre as nações nunca foi tão 
forte como agora.

 Em relação ao confli-
to entre Israel e Palestina, 
Obama afirmou que tem 
como prioridade deste se-
gundo mandato selar um 
acordo de paz na região e o 
elemento central para uma 
paz duradoura deve ser um 
“seguro e forte Estado ju-
daico, ao lado de um Estado 
forte palestino”. 

“Meu compromisso du-
rante meu primeiro man-
dato não foi conseguir um 
grande acordo de paz, mas 
agora é prioridade. Não 
vim ao Oriente Médio fazer 
grandes anúncios sobre o 
processo de paz, mas para 
escutar e ver como os EUA 

podem desenvolver um pa-
pel ativo para garantir a 
paz e a segurança na zona”, 
afirmou o presidente, em 
coletiva de imprensa com o 
primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu.

Hoje, o presidente se 
reunirá com o presidente 
da Autoridade Nacional Pa-
lestina, Mahmoud Abbas. O 
líder destacou a importân-
cia de que os palestinos se 
sintam responsáveis pelo 
futuro da região.

“Os EUA observaram 
avanços em relação à au-
tonomia e independência 
econômica nos territórios 
palestinos. Insisto que é ne-
cessário que os palestinos 
vejam que são donos de seu 
próprio destino” - disse.

Guerra civil
Sobre a guerra civil na 

Síria, Obama voltou a dizer 
que o presidente Bashar- al 
Asad perdeu a legitimidade 
para dirigir o país e chamou 
a atenção para a necessida-
de de evitar que o arsenal 
de armas químicas acabe 
nas mãos de grupos extre-
mistas. Obama reiterou ain-
da a necessidade de enfren-
tar a ameaça nuclear do Irã 
por via diplomática.

Em relação à ques-

tão palestina, o presidente 
americano foi breve e disse 
que admirava a forma “prá-
tica” com a qual Peres lida-
va com a situação. Já o líder 
israelense acrescentou que 
defende uma solução for-
mada por dois Estados, ape-
sar de não tocar no assunto 
das fronteiras.

“Desejamos a paz com 
os palestinos e essa paz 
vem de uma solução de dois 
Estados. Não há solução 
melhor” -  afirmou.

 
Aliança eterna
Obama chegou ontem 

pela manhã a Tel Aviv, onde 
foi recebido por Peres e pelo 
primeiro-ministro Benja-
min Netanyahu. Logo no 
desembarque, Obama cum-
primentou os presentes em 
hebraico dizendo “é bom 
estar em Israel de novo” e 
afirmou que a aliança entre 
os dois países é eterna.

“Os Estados Unidos 
apoiam Israel porque isso 
está em nossos interesses 
fundamentais de seguran-
ça. Nossa aliança é eterna. 
É para sempre. Em um in-
certo Oriente Médio, a ne-
cessidade de nossa alian-
ça é maior que nunca. É a 
chave para afastar os peri-
gos e avançar com a paz. É 

a chave para alcançar um 
lugar seguro e estável que 
as pessoas de Israel e seus 
vizinhos anseiam do fundo 
de seus corações”, reforçou 
Obama. 

 Obama se encontrou 
ontem com o primeiro-mi-
nistro israelense, Benjamin 
Netanyahu. Horas antes, o 
premier recebeu o ameri-
cano no Aeroporto Ben-Gu-
rion, com direito a honras 
de tiros de uma bateria do 
Domo de Ferro. Em seu dis-
curso de chegada, o presi-
dente dos EUA afirmou que 
há uma “aliança eterna” en-
tre os dois países, num mo-
mento de fortes incertezas 
na região.

 Mas, segundo especia-
listas, a visita deve render 
poucos frutos. Apesar dos 
encontros marcados com 
os dois lados, a própria 
Casa Branca esclareceu que 
Obama não leva uma pro-
posta para destravar o im-
passe no processo de paz 
entre israelenses e palesti-
nos. Obama enfrenta ainda 
protestos dos palestinos, 
desencantados com a falta 
de avanços no processo de 
paz. O presidente america-
no fica no país até amanhã, 
seguindo depois para a Jor-
dânia.

A prioridade é selar acordo
de paz entre israelenses e 
palestinos, disse Barack

O Estado Islâmico do 
Iraque, grupo vinculado 
à Al Qaeda, assumiu on-
tem a autoria dos aten-
tados que deixaram cer-
ca de 60 mortos e mais 
de 180 feridos em Bagdá 
e outras áreas do país. 

O Iraque lembrou 
ontem o décimo ani-
versário da invasão 
americana para derru-
bar o regime de Sad-
dam Hussein.

"O que os atingiu 
na terça-feira é ape-
nas a primeira gota da 
chuva e a primeira fase. 
Pela vontade de Deus, 
depois disso nós tere-
mos nossa vingança", 
afirmou um comunica-
do da Al Qaeda divul-
gado em um website 
jihadista.

A violência tomou 
o Iraque na última ter-
ça-feira com uma se-

quência de atentados, 
a maioria contra zonas 
xiitas de Bagdá. No to-
tal, 17 carros-bomba e 
dois artefatos explodi-
ram em vários bairros da 
capital como Kazamiya, 
Cidade de Sadr, Novo 
Bagdá, Huseiniya, Otai-
fiya e Zafaraniya.

Este último foi o 
bairro mais castigado, já 
que no local morreram 
pelo menos oito pessoas 
e dezenas ficaram feri-
das. Além das explosões, 
foi registrada a queda 
de bombas e um ataque 
armado na capital.

Fora de Bagdá, ex-
plodiram dois carros
-bomba em zonas situ-
adas ao sul da cidade 
contra uma patrulha da 
polícia e uma base mi-
litar, em uma ação que 
matou dois soldados, 
dois agentes e três civis.

Al Qaeda assume a
autoria de atentados

IRAQUE
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Campinense faz hoje 
a sua estreia no
Certame Estadual

goalball

Paraibana na Seleção Brasileira
Paratleta Rafaela Silva
deve disputar o Malmo 
Lady Intercup na Suécia

A paratleta Rafaela Pau-
lino Silva poderá representar 
a Paraíba no Malmo Lady 
Intercup 2013, competição 
de Goalball que acontecerá 
na Suécia entre os dias 2 e 5 
de maio. A paraibana foi uma 
das seis convocadas pelo téc-
nico da Seleção Brasileira 
de Goalball Feminino, Paulo 
Miranda, para competir no 
evento internacional. A lista 
com os nomes selecionados 
pelo treinador da equipe foi 
divulgada no site da Confe-
deração Brasileira de Des-
portos de Deficientes Visuais 
(CBDV).

“Eu fiquei sabendo da 
convocação no mês passado 
e me senti muito orgulho-
sa por ter trabalhado tanto 
e alcançado o objetivo que 
eu queria, que era estar na 
Seleção Brasileira. Espe-
ro conseguir títulos para o 
meu Estado e para o Brasil”, 
declarou Rafaela Paulino, 
que agora espera pela recu-
peração de uma cirurgia de 
deslocamento de retina fei-
ta recentemente para poder 
concretizar o sonho de vestir 
a camisa da Seleção.

A jovem paraibana de 
apenas 19 anos foi a única 
novidade na convocação do 
técnico Paulo Miranda, que 
chamou para o time pratica-
mente o mesmo grupo que 
participou das Paralimpía-
das de Londres, no ano pas-
sado. Rafaela foi bastante 
elogiada pelo treinador do 
Brasil por conta do desempe-
nho dela na última Copa Bra-
sil de Goalball, torneio em 
que ela foi o grande destaque 
da Apace-PB com dez gols no 
campeonato.

O técnico de Rafaela 
na Paraíba, Dailton Freitas, 
encarou com naturalidade 
a convocação de mais um 
paratleta do Estado para a 
Seleção Brasileira. “A gente 
está sempre colaborando 
com as Seleções Brasileiras 
de Goalball e de Futebol de 
Cinco desde o começo das 
Paralimpíadas e nos campe-
onatos mundiais. 

Aqui na Paraíba, nós te-
mos muitos jovens pratican-
do o paradesporto. Temos 
atletas com bolsas e equipes 
destas duas modalidades que 
se destacam no cenário na-
cional como campeões bra-
sileiros”, enfatizou Dailton, 
que é técnico das equipes de 
Goalball do Instituto dos Ce-
gos da Paraíba (ICP) e da As-
sociação Paraibana de Cegos 
da Paraíba (Apace-PB).

As paratletas Ana Caro-
lina Duarte Ruas Custódio 
(IBC-RJ), Denise Daniele Ba-
tista da Silva (Adevirn-RN), 
Gleyse Priscila Portioli Sou-
za (IBC-RJ), Márcia Bonfim 
Vieira dos Santos (Apadv-SP) 
e Neusimar Clemente dos 
Santos (IBC-RJ) são os outros 
nomes que completam a lista 
de convocadas por Paulo Mi-
randa.

Além do treinador da 
equipe brasileira, fazem par-
te da comissão técnica da 
equipe Artur José Squarisi 
de Carvalho (coordenador), 
Ricardo Aparecido de Olivei-
ra (auxiliar técnico), Thiago 
Parreira Sardenberg Soares 
(fisioterapeuta) e Hesojy 
Gley Pereira Vital da Silva 
(médico).

No Malmo Lady Inter-
cup 2013 o Brasil está no 
grupo B, ao lado de Japão, 
seu algoz na última Paralim-
píada, da anfitriã Suécia e da 
Grécia. A estreia da Seleção 
Brasileira será no dia 3, con-
tra as gregas.

O local onde será sediada a 
seletiva pessoense para a Seleção 
Brasileira de Futebol Americano 
foi definido na semana passada, 
pela Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Recreação (Sejer) da Pre-
feitura Municipal de João Pessoa, 
órgão que havia se comprometido 
a ceder um lugar para a realiza-
ção do teste. Segundo o titular da 
pasta, Sérgio Meira, a Maravilha 
do Contorno será o lugar onde 
ocorrerá o evento. A seletiva está 
programada para acontecer no 
próximo dia 30. 

O Combine da Seleção Brasi-
leira de Futebol Americano, nome 
dado ao evento, deverá reunir 
jogadores de todo o Nordeste, 
tendo em vista que a seletiva pes-
soense será a única disputada na 
região. As inscrições para o teste 
na capital devem ser feitas atra-
vés do endereço eletrônico www.
combineselecaobrasileira.com.br. 
Elas custam R$ 50 e seguem até o 
dia 27 deste mês.

Meira explicou a razão que 
motivou a escolha do local da se-
letiva.“A prefeitura tem convênio 
com o Botafogo da Paraíba no 
projeto “João Pessoa de Todas as 
Torcidas” e a Sejer conseguiu que 
fosse realizado lá no campo deles, 
já que é para incentivar o esporte 
amador na capital”, disse. 

A expectativa dos organiza-
dores do evento era promover 
o Combine na Vila Olímpica da 
Prefeitura da capital, situada 
no bairro da Valentina. Mas por 
estar passando por reformas, o 
local encontra-se inapropriado 
para receber a seletiva.

Para Brian Guzman, um dos 
organizadores da seletiva de João 
Pessoa, o local que receberá os 

Maravilha do Contorno será palco de uma 
seletiva de futebol americano no dia 30

Herbert Clemente
Especial para A União

atletas da modalidade está de bom 
tamanho. “Sob as circunstâncias 
atuais eu estou satisfeito. Os prin-
cipais campos da cidade estão em 
reforma e a Graça está sendo usada 
por todos os times de futebol de-
João Pessoa, então a Maravilha vai 
nos atender muito bem”, afirmou.

Com 16 equipes de futebol 
americano atuando no Nordeste, 
incluindo o João Pessoa Espectros, 
time da capital, a expectativa da 
organização do evento é de que 
a seletiva promovida na Paraíba 
reúna um grande número de par-
ticipantes.

Só o João Pessoa Espectros 
deve levar em torno de quinze 
jogadores para a tentativa de 
ingresso na Seleção Brasileira se-
gundo informa Brian, que tam-
bém é técnico dos Espectros.

“Rodrigo Dantas, Vitor Velo-
so, Alison Morais, Rufo Neto, Igor 
Nery, Antônio Diniz, Marcos Hércu-
les e Leonardo Souto são alguns dos 
nomes que devem comparecer no 
Combine”, declarou Guzman.

Os exercícios que farão parte 
do Combine da Seleção Brasileira 
são: shuttle de 20 jardas, supino, 

tiro de 40 jardas, impulsão vertical 
na inércia, impulsão horizontal na 
inércia (testes atléticos); passing-
tree de QB/WR, jogo de perna de 
RB, reação de DB e LB, isolamento 
de DL e OL, punt, kick-off e fieldgo-
al (testes de habilidade de posição). 

Os atletas que disputarem a 
seletiva para a posição de kicker e 
punter não precisam realizar os tes-
tes atléticos. Essas duas posições, no 
entanto, tem dois testes de habili-
dade específicos. Só punters fazem 
o teste de punt e só kickers realizam 
o teste de kick-off e fieldgoal.

Para concorrer a uma vaga 
na Seleção Brasileira de Futebol 
Americano, não é exigida a utili-
zação de nenhum equipamento 
especial, conhecidos como pads. 
Cada atleta receberá uma camisa 
do Combine e um número para 
ser colocado na camisa. 

O calçado, qualquer um para 
piso, exceto sapatilhas com travas 
de atletismo, shorts, preferencial-
mente pretos, e demais itens da 
vestimenta são de responsabilida-
de do atleta. Além de João Pessoa 
serão realizadas, no total, outras 
sete seletivas. 

O campo da Maravilha do Contorno fica localizado na bairro do Cristo Redentor

FOTO: Marcos Russo

Tássio e Isaque no Pan-Americano de Luta Olímpica
A prática da luta olímpi-

ca é recente na Paraíba, mas 
o pouco tempo em que a mo-
dalidade está sendo difundi-
da no Estado já foi suficiente 
para revelar grandes talen-
tos, a exemplo dos paraiba-
nos Tássio Lima e Isaque 
Conserva, atletas pré-sele-
cionados para o Campeonato 
Pan-Americano Sênior 2013. 
A competição de luta olím-
pica está programada para 
acontecer entre os dias 5 e 7 
de abril, no Panamá.

Tássio e Isaque foram 
anunciados pela Confede-
ração Brasileira de Lutas 
Associadas (CBLA), como 
integrantes do grupo de lu-
tadores que participarão do 
período de treinamentos 
que antecede a disputa do 
Pan-Americano. 

Os treinos estão sen-
do realizados no Centro de 
Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (Cefan), 
na cidade do Rio de Janei-
ro, desde segunda-feira e 
devem terminar no dia 2 de 
abril. Neste período de pre-
paração, a comissão técnica 
da CBLA definirá os nomes 
que disputarão o torneio 
continental.

Mesmo antes do anúncio 

oficial da Confederação, os 
dois paraibanos já eram espe-
rados na lista de selecionados 
para o período de treinos por 
conta da participação de am-
bos no Brasileiro Sênior, re-
alizado nos dias 8 a 10 deste 
mês, em Osasco-SP.

Na competição nacional, 
Isaque sagrou-se campeão 
brasileiro da categoria até 
120kg, estilo livre, ao bater o 
baiano Luis Oliveira na final 
do evento. Já Tássio chegou à 
final do Brasileiro, mas per-
deu para o amazonense Allan 

Matos e ficou com o segundo 
lugar da categoria até 74kg, 
estilo livre.

“Eu me sinto muito 
honrado em representar 
todo o povo Paraibano por 
realmente amar o Estado 
que nasci e me criei. Com 

isso, eu espero mostrar que 
a Paraíba, um Estado muitas 
vezes discriminado, é um 
lugar de guerreiros bata-
lhadores e vencedores. Essa 
interpretação discriminató-
ria não passa de uma mera 
falta de conhecimento por 
parte de algumas pessoas”, 
disse Tássio.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Luta Olím-
pica, Adjailson Fernandes 
Coutinho, destacou o suces-
so dos atletas da Paraíba na 
modalidade, apesar do pou-
co tempo de atuação da enti-
dade no Estado.

“A Federação tem quatro 
anos de fundada. De três anos 
pra cá, a gente vem ranque-
ando atletasno Campeonato 
Brasileiro. A luta está sempre 
subindo ao pódio. Nas olim-
píadas escolares do ano pas-
sado, etapa de 12 a 14 anos, 
a luta foi responsável por ses-
senta por cento das medalhas 
da Paraíba”, afirmou o presi-
dente da Federação.

Adjailson, que também 
é presidente da Federação 
Paraibana de Judô, enfatizou 
a importância do judô na po-
pularização da luta olímpica 
e nos resultados alcança-
dos tão precocemente pelos 

paraibanos que competem 
nesta segunda modalidade.

“Todos os atletas parai-
banos da luta olímpica ba-
sicamente saíram do judô. 
Na verdade, o pessoal do 
judô se adapta muito bem 
em competições das outras 
lutas e principalmente da 
olímpica, que é derrubar 
e segurar. Na luta olímpi-
ca, segurou três segundos 
você ganha. No judô são 20 
segundos, então favorece 
muito os judocas. A adapta-
ção é muito fácil”, declarou 
Adjailson.

Quanto aos dois lutado-
res paraibanos pré-selecio-
nados para o Pan-America-
no, Adjailson encarou com 
normalidade a notícia da 
convocação deles para o trei-
namento no Rio de Janeiro.

“Tássio está há três 
anos treinando no Centro 
de Treinamento da própria 
Confederação. Ele já foi 
pra Sul-Americano e repre-
sentou o Brasil em alguns 
outros eventos. O Isaque 
começou agora e com o pé 
direito, porque foi campeão 
brasileiro. Isaque tem po-
tencial para chegar até em 
uma equipe olímpica”, disse 
Adjailson.

FOTO: Divulgação

O paraibano Tássio Lima (camisa azul) foi pré-selecionado para o Campeonato no Panamá em abril



Paraibano de Vôlei de Praia 
inscreve atletas até amanhã
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Os ingressos para o jogo 
Botafogo x Auto Esporte no 
próximo domingo começam a 
ser vendidos amanhã, segun-
do informou o presidente do 
Botafogo, Nélson Lira, que já 
definiu os preços em comum 
acordo com a torcida. Na ar-
quibancada sombra, o torce-
dor vai pagar R$ 20 e R$ 10 na arquibancada sol, se 
comprar de forma antecipada, caso contrário, no dia 
do jogo, os valores serão dobrados. Nas cadeiras, o 
valor é de R$ 50. A intenção do presidente do clube 
é levar o maior número de torcedores ao estádio 
e já está fazendo desafio a torcida de Campina 
Grande de que o Botauto vai dar mais gente que o 
clássico entre Campinense e Treze.

Botauto

Enfim, a tão esperada 
estreia do Campinense

O Campeonato Paraibano de 2013 começou no dia 
seis de janeiro, antecipado em função das disputas da 
Copa do Nordeste, competição que emocionou a Paraíba 
com a conquista inédita do Campinense. Já se passaram 
75 dias e só agora o rubro-negro de Campina Grande, 
atual campeão do Estado, estreia na competição e na 
cidade de Cajazeiras, diante do Atlético, um adversário 
que tá louco para tirar uma “casquinha” da Raposa de-
pois da brilhante conquista de domingo passado.

Vai ser um jogo bonito, não tenho nenhuma dúvida e 
com o Perpetão lotado, afinal quem não quer ver alguns 
dos campeões do Nordeste, porque o técnico Oliveira 
Canindé resolveu poupar os principais jogadores, entre 
eles o meia Bismarck, os atacantes Zé Paulo e Jefer-
son Maranhão, além do goleiro Pantera. No entanto, o 
zagueiro Roberto Dias está entre os relacionados, assim 
como Tiago Granja, Panda, Ricardo Maranhão, Glaybson, 
entre outros. Não deixa de ser uma grande atração.

O Atlético faz uma boa campanha e derrotou o 
Treze na segunda rodada. Tem tudo para complicar o 
rubro-negro que passa a ser o time a ser batido neste 
campeonato, afinal todo o elenco foi mantido e o Cam-
pinense vai em busca de garantir o calendário no segun-
do semestre. E quem garante que o Campinense da Copa 
do Nordeste vai ser o mesmo do Paraibano?

Sinceramente, não sei. O Campeonato Paraibano é 
um dos mais difíceis do Brasil, onde os clubes do in-
terior complicam bastante e até tira equipe de ponta 
da decisão, como fez o Sousa no ano passado com o 
Treze. Atuar em Cajazeiras, Sousa e Patos é bem mais 
complicado que jogar no Castelão, no Arruda, no Rei Pelé 
ou na Ilha do Retiro, como fez a Raposa. Uma coisa não 
se pode negar: o time está entrosado e bem armado.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O presidente do Sport, Luciano 
Bivar, mudou a sua versão 
sobre o suposto pagamento 
pela convocação do volan-
te Leomar para a Seleção 
Brasileira em 2001. No STJD, o 
cartola negou e disse ter feito 
apenas um lobby.

Caso Leomar

O campeão da Copa de Seleções de Bairros 2013 lançada, on-
tem, em João Pessoa, será premiado com o valor de R$ 2 mil. 
O segundo lugar receberá a quantia de R$ 1,5 mil, o terceiro 
colocado ganhará R$ 1 mil e o quarto R$ 500. As inscrições 
vão do dia 25 de abril a 5 de maio e deve ter 50 times.

O meio-campista Gil Bala 
teve uma entorse no 
menisco do joelho direito e 
passará por uma artrosco-
pia, mas a notícia boa para 
o jogador é que o trata-
mento o deixará recupera-
do em um mês.

Gil Bala

Seleções de Bairros

A nova dupla do vôlei de praia tem tudo para dar certo, pois 
junta-se a experiência do baiano Ricardo, vivendo na Paraíba 
há anos, com a juventude de Álvaro, uma das maiores pro-
messas desse esporte. A diferença de idade entre Álvaro Filho 
e Ricardo é de 16 anos. Eles já treinam em João Pessoa.

Ricardo/Álvaro

Competição vai ser 
disputada em duas 
categorias: Sub-15 e 19

Termina amanhã o prazo 
de inscrição para a segunda 
etapa dos Campeonatos Parai-
banos de Vôlei de Praia, nas 
categorias Sub-15 e Sub-19. 
As disputas serão no final de 
semana na Praia de Cabo Bran-
co, em João Pessoa. As compe-
tições são uma realização da 
Federação Paraibana de Vôlei, 
através do Departamento de 
Praia.

Os jogos começam no pró-
ximo sábado pela manhã, com 
a categoria Sub-15, no mascu-

lino e feminino. A expectativa 
do diretor da PPV, Giovanni 
Marques, é de uma competição 
de alto nível e muito acirrada. 
"Esta é uma categoria que vem 
crescendo muito. Nós espera-
mos a participação de cerca de 
12 ou 15 duplas dos dois se-
xos", afirmou. 

Na primeira etapa dispu-
tada no mês de janeiro, a du-
pla masculina vencedora foi 
Renato/Rafael. Já no feminino 
a vitória foi de Júlia /Anninha. 
Estas duplas são favoritas 
também para levar o título 
desta segunda etapa. Nesta 
categoria, o Campeonato Pa-
raibano terá ao todo 6 etapas, 
faltando portanto mais qua-
tro, para o final da temporada.

As disputas da categoria 
Sub-19 acontecerão no pró-
ximo domingo, também no 
masculino e feminino. Nesta 
faixa etária, a Paraíba tem al-
gumas das melhores duplas 
do país. Na primeira etapa 
disputada em janeiro, George 
e Pedro Henrique (este últi-
mo filho de Ricardo Santos, 
campeão olímpico) foram os 
vencedores.  No feminino, a 
dupla campeã foi Andrezza/
Katarina. Estas duplas foram 
destaques também no Cam-
peonato Brasileiro Sub-19, 
que foi disputado recente-
mente em João Pessoa. Geor-
ge e Pedro Henrique foram os 
campeões, desbancando du-
plas da Seleção Brasileira. Já 

Andrezza e Katarina ficaram 
em segundo lugar.  O campe-
onato prossegue até o final do 
ano, com a realização de mais 
quatro etapas, além desta 
deste final de semana.

Para Giovanni Marques, 
o nível do vôlei de praia de 
base aqui da Paraíba vem 
crescendo muito e é um dos 
melhores do país. "Olha, de-
pois que estes garotos passa-
ram a disputar regularmente 
as competições estaduais 
e regionais, nossas duplas 
cresceram muito e a cada 
ano que passa, os paraibanos 
chegam com mais facilidade 
nas finais das competições 
nacionais e até internacio-
nais", afirmou.

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) realizou, no iní-
cio desta semana, avaliação 
cinemática dos movimentos 
de três atletas brasileiras 
de pentatlo moderno, entre 
elas a medalhista de bronze 
nos Jogos Olímpicos Londres 
2012, Yane Marques. Além 
de Yane, Larissa Lellys e Pris-
cila de Oliveira foram avalia-
das pelo Departamento de 
Ciências do Esporte do COB 
na piscina da Escola Naval, 
no Rio de Janeiro. 

Na semana passada, as 
pentatletas já haviam passa-

do por avaliações bioquími-
cas. Desde o início de 2013, 
as atletas já se submeteram 
a 21 exames clínicos. O ob-
jetivo é identificar caracte-
rísticas pessoais e elaborar 
um plano de treinamento 
específico para cada atleta. 
Ontem, Yane, Larissa e Pris-
cila se juntaram a outros 17 
atletas brasileiros que dis-
putarão a segunda etapa da 
Copa do Mundo da modali-
dade, no Centro Nacional de 
Pentatlo Moderno (CNPM), 
em Deodoro, na Zona Oeste 
do Rio. Na primeira etapa 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A categoria Sub-15 é uma das atrações do Campeonato Paraibano de Vôlei de Praia que acontece no final de semana na Praia do Cabo Branco

Larissa Lelys é paraibana e está sendo submetida aos testes

da competição, realizada há 
pouco mais de um mês nos 
Estados Unidos, Yane Mar-
ques conquistou a medalha 
de bronze.

No trabalho realizado na 
última segunda-feira, as atletas 
foram filmadas enquanto nada-
vam. Depois as imagens foram 
analisadas através do Dartfish, 
um software através do qual 
várias imagens em sequência 
evidenciam onde o movimento 
pode ser aperfeiçoado. 

“Estamos oferecendo a 
estas duas atletas os mesmos 
serviços de Ciências do Es-
porte que ajudaram a Yane a 
conquistar uma medalha em 
Londres. Desde 2010, damos 
suporte a modalidade com 
avaliações científicas e apoio 
para participação em compe-
tições internacionais. Agregar 
novas atletas a este projeto 
proporciona um salto de qua-
lidade ao pentatlo moderno. 
O objetivo dessas avaliações 
é encontrar subsídios para 
individualizar o treinamento 
de acordo com as característi-
cas específicas de cada atleta. 
Este investimento direto do 
COB nessas três atletas cer-
tamente dará mais condições 
para que elas se classifiquem 
para os Jogos Olímpicos Rio 
2016”, disse Júlio Noronha, 
especialista em preparação 
esportiva do COB.

As avaliações fazem 
parte do trabalho de supor-
te com base nas Ciências do 
Esporte que o COB realiza, 
em conjunto com as Confe-
derações Brasileiras Olím-
picas, visando otimizar, de 
forma individualizada, o 
treinamento e o processo de 
recuperação dos principais 
atletas brasileiros. “O grande 
diferencial da preparação de 
Yane no ciclo passado foi a 
implementação de um traba-
lho forte desenvolvido pelo 
COB em Ciências do Esporte. 
Agora, já com a avaliação dos 
resultados desse trabalho, 
estamos ampliando a outras 
atletas.  Estamos buscando 
um diferencial e para isso te-
mos que apostar na Ciência 
do Esporte”, disse Alexandre 
França, treinador de Yane 
Marques e das outras duas 
atletas.

Na análise bioquímica, 
realizada na semana passada, 
através de uma amostragem 
sanguínea, foram avaliados, 
por exemplo, individual-
mente os níveis de estresse, 
esforço e recuperação. Hoje 
em dia, através da chamada 
enzima creatina (CK), mar-
cadora do dano muscular, é 
possível identificar o grau de 
esforço a que o atleta se sub-
mete e seu risco imediato de 
desenvolver uma lesão.

COB faz avaliação em pentatletas 
COPA DO MUNDO
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Campinense estreia no Estadual
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Primeiro desafio do 
rubro-negro é hoje
contra o Atlético

O Campinense inicia 
hoje, contra o Atlético de Ca-
jazeira, às 20h30, no Estádio 
Perpetão, a participação da 
equipe no segundo turno do 
Campeonato Paraibano. A 
partida isolada foi em virtude 
da conquista na Copa do Nor-
deste, que encerrou no último 
domingo, com a vitória rubro
-negra (2 a 0), na final contra 
o Asa de Arapiraca/AL, que 
ocorreu no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. 

Ainda comemorando o 
título regional os rubro-ne-
gros estreiam com um time 
misto, com a maioria dos 
atletas que não vinham atu-
ando, poupando a maioria 
dos titulares para o clássico, 
diante do Treze, marcado 
para o domingo (24), às 16h, 
no Amigão, pela quarta ro-
dada da disputa. Para o trei-
nador Oliveira Canindé um 
descanso merecido para os 
jogadores que conseguiram 
um título inédito para o clu-
be e o futebol paraibano. 

Segundo ele, o Campi-
nense conta com jogadores de 
qualidade no banco de reser-
vas, que podem corresponder 
a expectativa, apesar de reco-
nhecer que atuar fora de casa, 
contra um time tradicional 
sertanejo é sempre compli-
cado. "Será outra história e 
mais um desafio que iremos 
encarar na temporada. Vamos 
colocar um time misto, com 
atletas que não vinham atu-
ando no Nordestão, mas que 
podem dar conta do recado. 
Iremos poupar a maioria dos 

titulares, visando o clássico 
contra o Treze", avaliou. 

Sobre o Estadual o co-
mandante rubro-negro sabe 
que não será moleza e es-
pera muita dificuldade para 
buscar o bicampeonato, re-
conhecendo a força de todos 
os concorrentes, em especial 
dos rivais, Treze e Botafogo, 
que estão reforçando as equi-
pes para brigar pelo título. "O 
Campeonato Paraibano sem-
pre foi acirrado, com os clu-
bes tradicionais e as equipes 
do interior surpreendendo 

na disputa. Vamos com calma 
tentar manter o nível que con-
seguimos no Nordestão para 
que possamos obter o bicam-
peonato", disse Oliveira. 

Disposto a colocar água 
no chopp do Campinense o 
Atlético reforça o lado emo-
cional para buscar a reabi-
litação em seus domínios. A 
equipe vem de uma derrota 
para o Auto Esporte (2 a 1), 
no último domingo, no Es-
tádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas. Para o difícil 

compromisso contra o cam-
peão da Copa do Nordeste 
o treinador Adelmo Soares, 
prepara o time, que ocupa 
a terceira posição, com três 
pontos ganhos, para vencer 
a Raposa e encostar no Sou-
sa, que está na segunda co-
locação, com sete. 

"Temos que somar para 
ficar mais próximo dos pri-
meiros colocados. Iremos 
encarar um adversário que 
vem de uma conquista im-
portante e motivado para 
começar bem no Estadual", 

comentou. O Trovão Azul 
não terá o meia Léo Olinda, 
vetado pelo Departamento 
Médico. Paulo Ceará ou Le-
andro são as opções para 
ocupar a vaga. Em compen-
sação, quem retorna é o vo-
lante Tita, após ser liberado 
pelo DM. "Pretendo manter 
a base, com possíveis mu-
danças na equipe. O grupo 
sabe da responsabilidade 
de vencer um concorrente 
de peso para dar mais moti-
vação nos próximos jogos", 
observou Adelmo. 

Raposa quer repetir o sucesso do ataque do jogo de domingo passado, com jogadas como a que Zé Paulo cruzou e Jeferson Maranhão balançou a rede do ASA-AL

Time sertanejo 
garante que 
vai botar água 
no chopp do 
campeão 
da Copa do 
Nordeste no 
Estádio Perpetão

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

"Não tenho palavras para pessoas 
que não tem palavras". A declaração é 
do presidente do Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP), Josivaldo Alves, sobre o 
comportamento do presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, que deseja ficar 
com a vaga do campeão da Copa Paraí-
ba Sub-21 do ano passado, na Copa do 
Brasil/2013. Josivaldo ficou indignado 
com a posição do dirigente sousense, 
que conversou  anteriormente para 
mudar a partida do domingo para a 
segunda-feira - o azulão perdeu para o 
Dinossauro (3 a 2), no Estádio Marizão 
- aceitando a proposta da equipe sou-
sense, afirmando que não estava pro-
penso a brigar na Justiça pela vaga na 
disputa nacional. "Não entendo as pes-
soas que falam uma coisa no dia e no 
outro muda totalmente o discurso que 
afirmou. Aldeone deveria fazer uma 
reflexão e avaliar que o CSP garantiu a 
vaga por merecimento", disse. 

Com o aval da Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) o Tigre tem o direito 
de participar da competição, que tam-
bém contará com o Campinense, cam-
peão estadual do ano passado, que en-
frentará o Sampaio Correia/MA, no dia 
4 de abril, Amigão, com jogo de volta 
para o dia 17 do mesmo mês. A estreia 
do CSP está programada para acontecer 
no dia 4 de abril, no Estádio Presiden-
te Vargas, em Campina Grande, com a 
partida de volta no dia 18 de abril, no 
Estádio Couto Pereira, no Paraná. Já Al-
deone Abrantes, protocolou na última 
segunda-feira, um documento para fa-
zer uma consulta a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), sobre a possibi-
lidade de ficar com a vaga do time da 
capital na disputa nacional. 

O dirigente sertanejo alegou que o 

Josivaldo diz que o CSP ganhou 
a vaga disputando no campo

torneio seletivo que classificou o time de 
João Pessoa para a competição nacional 
não respeitou o regulamento. Ele revelou 
que pode levar o caso até o Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva (STJD), caso 
a entidade nacional não acate o pedido. 
"Nossa briga não é com o CSP, mas o re-
gulamento que não foi respeitado. Envia-
mos um pedido e estamos aguardando a 
resposta da CBF. Caso não tivermos êxito, 
poderemos ir para o STJD", avaliou. 

Josivaldo Alves conversa com Ramiro Sousa

Indiferente a confusão 
quanto ao local do clássico 
de domingo contra o Bota-
fogo, o time do Auto Esporte 
segue treinando em um clima 
de tranquilidade. A excelente 
campanha no segundo turno 
mostra que a equipe está em 
plena ascensão no campeona-
to e vai para o Botauto com-
pleta, já que nenhum jogador 
está no Departamento Médi-
co, nem cumprindo suspensão 
por causa de cartões.

Para o técnico Jairo San-
tos, o local da partida não 
importa, porque o time está 
preparado para jogar em qual-
quer lugar, mas condena a for-
ma com que está sendo con-
duzida a coisa pelo Botafogo. 

"Acho que poderíamos ter 
combinado tudo direitinho, 
afinal é um clássico, os dois 
clubes têm um bom relacio-
namento e não precisava ser 
da forma atropelada com que 
as coisas estão caminhando. 
Hoje, quarta-feira, ainda tem 
gente discutindo se o jogo será 
ou não no Almeidão. O mando 
de campo é deles e não quero 
me meter nisto, mas acho que 
será um risco que poderia ser 
evitado", disse.

Indagado se o Auto Es-
porte vai mudar a forma que 
vem dando certo nos últimos 
jogos, Jairo despistou. "Cada 
jogo é uma história. Contra o 
Atlético tivemos de mudar a 
forma de jogar porque preci-

Técnico alvirrubro diz que o
local da partida não importa
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

sávamos da vitória e tínhamos 
jogadores muito habilidosos 
e experientes como Fernando 
Sá e Samir e o time sentiu um 
pouco, mas conseguiu o seu 
objetivo. Contra o Botafogo, 
de repente podemos voltar a 
jogar como antes. Depende 
muito das circunstâncias da 
partida", acrescentou.

Quando o assunto é favo-
ritismo, o técnico Jairo Santos 
trata logo de jogar a respon-
sabilidade para o adversário. 
"Nós encontramos uma forma 
de jogar que deu certo com a 
presença de jogadores mais 
experientes, mas ainda somos 
uma equipe em afirmação no 
campeonato. Já o Botafogo 
tem uma grande equipe e pe-
ças de reposição, além de ser 
dirigido por um técnico muito 
competente. Por este motivo, 
o Botafogo é o grande favorito 
e nós corremos por fora para 

tentar conseguir uma vaga 
para a fase final."

Indagado sobre qual seria 
o segredo para o sucesso tão 
grande do Auto neste segundo 
turno, o treinador respondeu 
que foi a chegada de jogado-
res experientes e a união do 
grupo. "Fui jogador por muito 
tempo e conheço os limites de 
cada atleta. procuro conversar 
muito com o plantel e mostrar 
aos jogadores os caminhos 
mais fáceis para se chegar a vi-
tória, em cada jogo. Já atingi-
mos nosso primeiro objetivo 
que foi livrar o time do rebai-
xamento e agora queremos ir 
mais longe, brigando por uma 
vaga na fase final do campeo-
nato. Vejo o Campinense, Sou-
sa e CSP como adversários 
muito difíceis na luta pela 
vaga para a final. Vamos deva-
gar, e assim podemos chegar 
lá", concluiu. 

O Auto Esporte empatou sem gols com o Botafogo no último jogo
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Amistoso acontecerá às 
16h30 (horário de Brasília), 
em Genebra, na Suíça

Brasil terá teste de fogo hoje
CONTRA A ITÁLIA

A Seleção Brasileira terá 
um teste de fogo hoje, às 16h30 
(horário de Brasília), quando 
enfrenta a Itália, em Genebra, 
na Suíça, em amistoso de pre-
paração para a Copa das Con-
federações que acontecerá este 
ano no Brasil. O técnico Luiz 
Felipe Scolari praticamente 
definiu a equipe durante o trei-
no de ontem, em Genebra. O 
time canarinho vai enfrentar a 
Itália com apenas dois zaguei-
ros: Dante e David Luiz. Thiago 
Silva começou a atividade tá-
tica na reserva, mas também 
foi utilizado no time principal. 
Porém, sua vaga não está as-
segurada. Quem ficará mesmo  
no banco será o meia-atacan-
te Kaká, do Real Madrid. Além 
disso, o comandante confir-
mou que o time canarinho vai 
atuar com três atacantes: Fred, 
Hulk e Neymar.

O próprio treinador con-
firmou a informação na coleti-
va de ontem, minutos antes do 
início da atividade. Com isso, a 
seleção vai entrar em campo 
com a seguinte formação: Ju-
lio César, Daniel Alves, Dante 
(Thiago Silva), David Luiz e Fi-
lipe Luís; Fernando, Hernanes 
e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

“Vamos iniciar a partida 
com três atacantes. Normal-
mente, o meu time é o que 
inicia as atividades”, revelou 
Felipão.

O treinador também falou 
que Kaká iniciará a partida no 
banco de reservas.

“A ideia é utilizá-lo no de-
correr do jogo e quem sabe não 
iniciar a partida da próxima 
semana, contra a Rússia. Va-
mos ver o transcorrer do jogo. 
Queremos que ele mostre o seu 
potencial, se está em condições 
ou não. Observar o ambiente 
dele com os outros jogadores e 
a característica dele com os ou-
tros jogadores”, ressaltou.

A outra surpresa foi a pre-
sença de Thiago Silva no início 
da atividade entre os reservas. 
O jogador, recém-recuperado 
de um problema muscular, fez 
apenas duas partidas pelo PSG 
desde que retornou aos grama-
dos. Em entrevista o defensor 
admitiu que teria uma con-
versa com o médico do time 
canarinho, José Luís Runco. Na 
segunda parte da atividade, 
Felipão escalou o “Monstro” 
ao lado de David Luiz no time 
principal.

Quem ganhou mesmo a 
confiança de Felipão foi o vo-
lante Fernando. O jogador foi 
confirmado pelo treinador en-
tre os titulares e ganhou elo-
gios.

“A chance não caiu no colo 
dele. Ele está fazendo por me-
recer. Quando ele jogou contra 
o Fluminense, ele foi muito 
bem. Na Copa do Brasil, eu era 
o treinador do Palmeiras, e sei 
bem como ele jogou contra 
nós. Independentemente das 
lesões de A, B ou C, ele seria o 
titular absoluto nessa partida. 
Quero dar essa chance e acho 
que ele tem condição de prote-
ger bem a minha zaga e deixar 
a minha equipe mais tranquila. 
Se jogar o que tem jogado no 
Grêmio, ele será de uma utili-
dade muito grande para nós”, 
concluiu Felipão.

No segundo treino coletivo-tático 
comandado por Jorginho e Aílton neste 
início de semana, o treinador começou as 
atividades ontem com o mesmo time que 
treinou na terça-feira, no Ninho do Urubu. 
Durante o trabalho, o treinador realizou 
alguns testes na equipe.

Jorginho comandou um treinamen-
to em campo reduzido, com três traves, 
onde um dos times atacava para dois gols. 
No primeiro e segundo tempos de treino, 
com seis minutos cada de duração, o time 
foi mantido. Porém, na terceira parte, Alex 
Silva voltou ao time no lugar de Renato 
Santos, João Paulo saiu para a entrada de 
Ramon, Ibson entrou na vaga de Renato, 
Cleber Santana assumiu a posição de Car-
los Eduardo e, no ataque, Nixon deu lugar 
a Rodolfo. Com as mudanças, o esquema 
ficou mais próximo ao 4-3-3.

Sempre dentro de campo e indicando 
o posicionamento correto de cada jogador, 
Jorginho conversou bastante. Já o auxiliar 
técnico Aílton ficou do lado de fora do cam-
po observando a atividade, sempre passan-
do algumas informações para o treinador.

No intervalo da terceira para a quarta 
parte do treino, o treinador esbravejou:

Jorginho mantém as mudanças em 
treino, mas faz testes no Flamengo

Mário Gobbi 
Filho garante 
técnico Tite 
no Corinthians

O contrato de Tite termina 
no fim deste ano, mas ele não sai 
do Corinthians antes de 2014. 
Quem garante é o presidente 
do clube, Mário Gobbi Filho. Em 
entrevista, o dirigente rasgou 
elogios ao treinador campeão 
mundial de clubes na tempo-
rada passada e ainda reclamou 
daqueles que usam o Corin-
thians para aparecer, citando a 
ação popular que causou a sus-
pensão do pagamento da Caixa 
ao clube pela cota principal de 
patrocínio.

“Foi só patrocinar o Corin-
thians que surgiu isso. É isso 
que cansa, esse mel que o Corin-
thians tem. Todo mundo quer 
mamar na teta do Corinthians, 
quer ser o herói. Entraram com 
uma ação, uma coisa esdrúxula, 
sem eira nem beira. Às vezes, a 
gente se destempera, mas é por 
causa disso. É uma mediocrida-
de. Fazer nome em cima do Co-
rinthians”, protestou.

No fim de fevereiro, base-
ado numa ação popular, o juiz 
Altair Antonio Gregório, da 6ª 
Vara do Tribunal Regional Fede-
ral do Rio Grande do Sul, deter-
minou, por meio de uma limi-
nar, a suspensão do pagamento 
da Caixa Econômica Federal ao 
Corinthians. A ação popular foi 
ajuizada pelo advogado gaúcho 
Antônio Beiriz, com a alegação 
de que o pagamento seria lesivo 
ao patrimônio público da União.

Gobbi não foi enfático ape-
nas com esse caso jurídico. O 
presidente corintiano afirmou 
que irá manter Tite até o fim de 
seu mandato à frente do clube, 
em dezembro de 2014. O atual 
contrato do treinador termina 
neste ano, mas Gobbi não cogita 
perdê-lo tão cedo.

“O Tite não vai sair daqui. 
Enquanto eu for presidente, 
não. (...) Tite colocou uma re-
gra, que o ciclo de um técnico 
é de três anos. Aprendi com a 
vida, nos bancos acadêmicos, 
que toda regra tem exceção. Ele 
é uma exceção. Ele não vai sair. 
Estamos contentes com ele, com 
o trabalho dele. É uma grande 
pessoa, grande líder, grande co-
mandante, técnico que conhece 
profundamente o futebol. Foi 
um casamento que deu certo. 
Não tem a menor chance de 
sair”, decretou.

O presidente revelou ainda 
que o Corinthians deve ceder 
três jogadores para a Seleção 
Brasileira no amistoso contra a 
Bolívia, no dia 6 de abril. O jogo 
foi marcado para que parte da 
renda seja revertida à família de 
Kevin Espada, garoto boliviano 
de 14 anos que morreu durante 
o jogo entre Corinthians e San 
José, em Oruro, no dia 20 de fe-
vereiro. Ele foi atingido no rosto 
por um sinalizador disparado 
do setor ocupado pela torcida 
corintiana no estádio.

“Falei com o Felipão, ele me 
disse que o projeto é levar um 
pouco de cada time, e do Corin-
thians sairiam três nomes. Eu 
aceitei, achei justo, então acho 
que nós também, numa hora 
dessas, de solidariedade, temos 
de abrir um pouco mão das nos-
sas prioridades. O fato surgiu 
em um jogo do Corinthians, en-
tão nada mais justo estarmos de 
mãos dadas em prol do jovem 
Kevin”, ressaltou.

Hulk está confirmado no ataque do Brasil que encara hoje a Itália, em amistoso que serve de preparação para a Copa das Confederações

FOTOS: Divulgação

“Vamos fazer o último tempo 
de 6 minutos e temos que dar o má-
ximo. Não adianta entrar forte no 
companheiro, mas estou gostando 
da conversa de vocês em campo. 
Temos que entrar para ganhar!”, 
disse.

Tirando Cáceres e González, 
que estão à disposição das respec-
tivas seleções, para as Eliminatórias 
da Copa do Mundo, Mattheus sen-

tiu dores no joelho no trabalho de 
terça-feira e não participou de mais 
um treinamento. O filho de Bebeto 
deve se transferir para a Juventus(I-
TA), e apenas aguarda uma docu-
mentação do time italiano para 
concretizar a negociação. O próximo 
desafio do Rubro-Negro é contra o 
Boavista, pela segunda rodada da 
Taça Rio, às 18h30, no próximo sába-
do, no Engenhão.

Jorginho comandou um treinamento no Ninho do Urubu em campo reduzido 

Questionado por sua tor-
cida após a atuação fraca na 
vitória por 1 a 0 sobre o Audax, 
o Fluminense terá vários desfal-
ques para a segunda rodada da 
Taça Rio. Entre lesionados e con-
vocados para suas seleções, o 
técnico Abel Braga corre o risco 
de ter até oito ausências contra 
o Duque de Caxias na partida do 
próximo sábado, às 16h (horário 
de Brasília), em Volta Redonda. 

Sete desfalques já estão 
confirmados. O goleiro Diego 
Cavalieri, os volantes Valencia e 
Jean, e o atacante Fred estão de-
fendendo as seleções de Brasil e 
Colômbia. Enquanto isso, o trio 
formado pelo zagueiro Ander-
son, pelo lateral direito Wellin-

gton Silva e pelo meia Thiago 
Neves se recupera de lesões. Já 
o também lateral-direito Bruno, 
que foi poupado do treinamen-
to desta segunda-feira, é dúvida 
com dores na coxa direita. Em 
compensação, Abel terá o retor-
no de Deco, poupado na última 
partida.

Contra o Duque de Caxias, 
Abel deve levar a campo a se-
guinte escalação: Ricardo Berna, 
Bruno (Wallace), Gum, Leandro 
Euzébio e Carlinhos; Edinho, Di-
guinho e Deco; Rhayner (Wag-
ner), Wellington Nem e Samuel 
(Rafael Sobis).

Com três pontos, o Flumi-
nense é um dos líderes do Grupo 
B da Taça Rio. 

Flu pode ter até oito 
desfalques no sábado

TAÇA RIO

O Santos não terá Neymar 
e Montillo, convocados para 
suas respectivas seleções, além 
de Cícero, suspenso com três 
amarelos, para enfrentar o Mi-
rassol, hoje, às 21h, na Vila Bel-
miro, pela 13ª rodada do Pau-
listão. Encontrar os substitutos 
para esses jogadores é o desa-
fio do técnico Muricy Ramalho. 
Questionado sobre quais seriam 
os atletas ideais para suprir es-
tas ausências, o volante Renê 
Júnior usou bom humor e saiu 
pela tangente.

“Procuro não me envolver. 
O Muricy ganha bem para re-
solver esse “pepino” (risos). Ele 
ainda não falou o que vai fazer. 
Cada um vai fazer a sua parte. 

Independentemente da forma-
ção, vou fazer a minha. O grupo 
é muito bom e quem entrar dará 
conta do recado”, disse Renê.

Os possíveis substitutos de 
Montillo são Felipe Anderson, 
Patito Rodriguez e Pinga. Mar-
cos Assunção é a opção provável 
para ganhar o lugar de Cícero, 
enquanto Miralles, recuperado 
de edema na coxa esquerda, 
e Giva disputam a vaga de 
Neymar. Mesmo com os desfal-
ques, Renê admite o favoritismo 
do Peixe diante do Mirassol.

“O Santos sempre entra 
para vencer, ainda mais em casa. 
É time grande. Vamos fazer um 
bom jogo e sairemos vitoriosos”, 
completou.

Santos pega o Mirassol 
pelo Paulistão 2013

NA VILA
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Recolhidos mais de 7,2 mil litros de 
suco com comercialização suspensa

O Procon-PB já recolheu 
mais de 7,2 mil litros de su-
cos Ades na Paraíba desde a 
terça-feira (19). Ontem, as 
equipes de fiscalização do 
órgão se dividiram entre os 
municípios de João Pessoa 
e Guarabira, no Brejo do Es-
tado. Ao todo, 20 estabeleci-
mentos já foram fiscalizados. 

As ações estão sendo 
realizadas em atendimento 
à Resolução 1.005 da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), publica-
da no Diário Oficial da União 
da última segunda-feira, que 
determinou a suspensão da 
comercialização, em todo o 
país, de determinados sabo-
res e tipos de sucos da marca 
Ades. Segundo a Anvisa, estes 
produtos podem oferecer ris-
cos à saúde dos consumido-
res, tendo em vista que existe 
a suspeita de que eles não 
atendem às exigências legais 
da Agência de Saúde. 

Em todos os estabeleci-
mentos os gerentes são aler-
tados sobre a proibição da 
comercialização até que uma 
nova orientação da Anvisa 
seja emitida. “Os produtos 
ficam guardados no próprio 

estabelecimento, mas se eles 
voltarem para as prateleiras 
antes de uma nova decisão 
da Anvisa, o estabelecimen-
to será multado e o respon-
sável pode ser preso por cri-
me contra a saúde pública”, 
alertou o secretário execu-
tivo do Procon-PB, Marcos 
Santos, acrescentando que 
as fiscalizações continuarão 
nos próximos dias. 

A medida da Anvisa de 
suspender a venda de sucos 
Ades em embalagens de 1 li-
tro e de 1,5 litro foi tomada 
após a identificação de uma 
falha no processo de higieni-
zação das máquinas de uma 
linha de produção em Minas 
Gerais, que teria ocasionado 
o envase de algumas emba-
lagens com solução de lim-
peza, em um lote do produto 
com sabor maçã. Por precau-
ção, a agência ampliou a sus-
pensão para outros sabores 
até que um inspeção deta-
lhada seja realizada. 

Fiscalizações
Também nessa terça-fei-

ra, o Procon-PB autuou dois 
supermercados no municí-
pio de Guarabira. No local, 
foram encontradas irregula-
ridades, entre elas, produtos 
fora do prazo de validade 
sendo disponibilizados para 
venda.

Procon-PB fiscalizou 20 
estabelecimentos em João 
Pessoa e Guarabira

 Os alunos matriculados no 1º 
ano do ensino médio do Colégio 
da Polícia militar da Paraíba ga-
nharam uma nova ferramenta de 
estudo.  esta semana, os estudan-
tes, cujas turmas estão inseridas 
no Programa Brasil Profissionali-
zado e cursam de forma integra-
da com o ensino médio os cursos 
Profissionalizantes Técnico em 
Programação de Jogos Digitais 
ou Técnico em Informática para 
Internet, receberam tablets para 
auxílio das atividades em sala e 
extraclasse.

No total, foram distribuídas 150 
unidades entre alunos e professo-
res. Os investimentos somam apro-
ximadamente R$ 69,3 mil oriundos 

do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da educação (FNDe) e Go-
verno do estado. Os equipamentos 
possuem 9,7 polegadas, 16 gigas 
de memória, acesso à rede sem fio 
(Wi-Fi) e sistema operacional An-
droid 4.0.

“Acho muito importante o 
estudo com os tablets, por causa 
do desenvolvimento tecnológico 
que ajudará no aprendizado dos 
alunos. Os professores podem uti-
lizar os tablets para melhorar a 
didática das aulas, fazendo com 
que elas fiquem mais dinâmicas”, 
disse o pai de uma das alunas, Jai-
ro Barros Sena.

Além dele, a mãe de um dos 
alunos beneficiado, Andréa Cara-

muru de Souza Ribeiro, elogiou a 
iniciativa. “esse novo instrumen-
to de estudo ajudará os alunos a 
guardarem os arquivos das aulas. 
A tecnologia faz parte da vida dos 
jovens e eles se identificaram me-
lhor com esses equipamentos”, 
observou. entusiasmados, os alu-
nos comemoraram a chegada dos 
tablets. “É muito importante, pois 
vamos aprender melhor e obter 
novos conhecimentos”, resumiu a 
aluna Glauciana Félix.

Ao longo desta semana, os ta-
blets estão sendo distribuídos tam-
bém para os professores, que se-
rão orientados e capacitados para 
utilizarem a nova ferramenta de 
forma didática.

Alunos recebem tablets do Governo 
Colégio da PolíCia Militar

Foram distribuídas 150 unidades do equipamento entre alunos e professores da rede estadual de ensino

Foto: Divulgação

Uma reunião realizada 
na manhã de ontem, solici-
tada pelo promotor da Saú-
de de João Pessoa, Flávio 
Wanderlei da Nóbrega Ca-
bral, que contou com a par-
ticipação  do diretor geral 
do Hospital Edson Ramalho, 
coronel Thaelman Quei-
roz, o gerente  do setor de 
reabilitação visual daquela 
casa de saúde, fonoaudió-
logo Fernando Cunha Lima 
Filho, e representantes da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, definiu as me-
tas para dinamizar a entre-
ga de aparelhos auditivos às 
pessoas com necessidades 
especiais.

Conforme informações 
do coronel Thaelman, exis-
te aproximadamente 2.500 
pessoas na fila com neces-
sidades especiais necessi-
tando urgentemente destes 
aparelhos, mas a verba do 
convênio é federal e os re-
cursos são repassados para o 
Hospital Edson Ramalho por 
intermédio da Prefeitura de 
João Pessoa o que não acon-
tecia há vários meses.

Após entendimento rea-
lizado na Curadoria da Saúde 
que teve a participação de 
representantes dos órgãos 
envolvidos na questão, ficou 
acertado que já a partir do 
próximo mês serão forneci-
dos mensalmente, aproxi-
madamente 250 aparelhos 
auditivos por mês no sentido 
de solucionar o problema de-
finitivamente.

Viabilidade
Para melhorar ainda 

mais a situação dos porta-

dores desta necessidade 
especial, o diretor-geral do 
Hospital Edson Ramalho, co-
ronel Thaelman Queiroz, na 
oportunidade, anunciou um 
mutirão já a partir do próxi-
mo mês para atender toda a 
demanda existente.

Ele ainda informou que 
os interessados em adqui-
rir um aparelho auditivo 
devem procurar o gerente 
do Serviço de Habilitação 
Auditiva do Hospital Edson 
Ramalho, fonoaudiólogo 
Fernando Cunha Lima Fi-
lho, para que sejam realiza-
dos todos os procedimentos 
necessários  e o problema 
seja resolvido de forma 
que o paciente tenha aten-
dimento que atinja as suas 
expectativas.

Mutirões
Conforme informações 

ainda repassadas pelo coro-
nel Thaelman, os mutirões 
serão realizados preferen-
cialmente nos dias de sába-
do para facilitar a vida de 
quem trabalha e de quem 
reside em  outras cidades 
do interior. 

Reunião define metas 
para entrega a pacientes 

aParElHoS aUditiVoS

Marcos Tadeu
Mtleao@gmail.com

O Hemocentro da Paraí-
ba elaborou uma programa-
ção especial para marcar o 
encerramento da campanha 
de doação de sangue alusiva 
ao mês da mulher. As ativida-
des serão realizadas das 10h 
às 17h, na próxima quarta-
feira (27). Nesse dia, as mu-
lheres que comparecerem ao 
Hemocentro serão recebidas 
com música e terão à disposi-
ção vários serviços de beleza, 
a exemplo de corte de cabelo, 
além de um lanche especial.   

De acordo com a diretora 
geral do Hemocentro, Sandra 
Sobreira, desde que a campa-
nha foi iniciada o Hemocen-
tro registrou aumento no nú-

mero de doações femininas. 
A chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas do Hemocentro, 
Divane Cabral, destacou que 
as ações programadas para o 
próximo dia 27 ainda preten-
dem agradecer a mobilização 
do público feminino.  

A campanha de doação 
de sangue alusiva à mulher foi 
lançada no último dia 8 com o 
tema “Você, Mulher, Seja Tam-
bém Doadora de Sangue”. San-
dra Sobreira explicou que do 
universo de doadores de san-
gue da Hemorrede da Paraíba 
(mais de 200 mil) somente 
23% são mulheres. Esse per-
centual está abaixo da meta 
proposta pelo Ministério da 

Saúde a todos os Hemocentros 
que é de 30%.  

“Nesse mês de março, 
aproveitando que a mulher é a 
grande homenageada pelo seu 
dia lançamos essa campanha 
de doação feminina estimulan-
do as mulheres a doarem san-
gue e quebrar tabus e precon-
ceitos”, disse Sandra Sobreira. 

Outra atividade que está 
sendo realizada neste mês são 
as coletas externas. A ação já 
aconteceu nos municípios do 
Conde e Cruz do Espírito Santo, 
no Hospital de Trauma de João 
Pessoa, no conjunto Funcioná-
rios III, na Central da Constru-
ção, no Grupamento de Enge-
nharia e na Empresa Compel.

Encerramento de campanha 
tem programação especial

doação dE SangUE

os interessa-
dos em adquirir 
um aparelho 
auditivo devem 
procurar a ge-
rência do Servi-
ço de Habilita-
ção Auditiva do 
Edson Ramalho

novas tecnologias 
em debate na UFPB

João Pessoa será palco da 
Conferência Internacional sobre 
Materiais e Tecnologias não Con-
vencionais de Construção (14ª 
IC-NOCMAT), o maior evento da 
área, que acontece a partir deste 
domingo (24) até o dia 27 deste 
mês, no Centro de Tecnologia. Na 
edição 2013 a conferência irá tra-
zer representantes de 28 países 
que apresentarão 150 trabalhos 
científicos.

Realizado pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) numa 
parceria com a Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio), além de CNPq e Capes, 
entre outras instituições públicas 
e privadas, a conferência terá na 
programação, palestras, sessões 
técnicas e seminários, tendo como 
principais apresentadores os con-
vidados estrangeiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00004/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM 
DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABCFARMA, COM SOLICITAÇÃO PERIÓDICA - DIARIA-
MENTE E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELAS SECRETARIAS 
DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO 
CARENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276 / 9946-0272
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com

Queimadas - PB, 20 de Março de 2013
SANDRO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE
PROCESSO LICITATORIO 012/2013

PREGÃO 007/2013
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, por meio da Comissão Permanente de Licita-

ção, Nomeada pela Portaria nº. 025/2013, de 08 de Janeiro de 2013, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados no Departamento de Licitações o Pregão nº. 007/2013, referente 
à CONTRATAÇÃO PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELO CAPS, CEO, SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO E A FUNDAÇÃO 
MÉDICO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB, com data de abertura marcada para 
o dia 04 de abril de 2013 às 09:00 horas, nas dependências do IPSOL – Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Soledade, maiores informações na Prefeitura Municipal, no horário 
das 07:00 ás 12:00, ou  pelo fone (83) 3383 1589.

 SOLEDADE - PB, 19 de Março de 2013.
Felipe Rafael de Sousa Cordeiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 027/2013
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material odontológico, 

destinada a atender as necessidades da Secretaria de saúde do município de Patos (PB), conforme 
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital, o qual é parte integrante 
do mesmo.

ABERTURA: 04/04/2013 ás 08hs:00min
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 
231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos (PB), 19 de março de 2013.
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00011/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, às 08:00 horas do dia 01 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos administrativos de utilidade pública, 
através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes ao dia de domingo a segunda-
-feira, totalizando até 450 inserções por mês(esse tempo poderá ser utilizado de forma cumulativa), 
conforme solicitação da Secretaria de Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/2003. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35641008.
Email: cplprefeiturapjm@gmail.com

Poço de José de Moura - PB, 20 de Março de 2013
NELSON LOPES GONÇALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00003/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E 
CÃMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276 / 9946-0272
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com

Queimadas - PB, 20 de Março de 2013
SANDRO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00002/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES TIPO CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276 / 9946-0272
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com

Queimadas - PB, 20 de Março de 2013
SANDRO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00015/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

CORONEL JUVENCIO CARNEIRO, 253- CENTRO - Cajazeiras - PB, às 14:30 horas do dia 09 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
de controle Especial destinados à Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 0000-0000.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVEIA

Pregoeiro Oficial

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.  
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06 - NIRE 2530000029 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 

Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente, às 10 horas do 
dia 22 de abril de 2013, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-
970, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da 
Administração, Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2012, e do parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos 
Administradores; e na AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da socieda-
de. AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 20 de março de 2013. Almiro Carlos 
Ferro – Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00012/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção e recargas de 
tonner de máquinas de reprodução dos documentos do município de Uiraúna. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 20 de Março de 2013

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N0 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
os serviços de Varrição, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliar. 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) 35342808.
Uiraúna - PB, 20 de Março de 2013

JOANA DARC QUEIROGA
Presidente da Comissão

CPF/CNPJ....: 716312914-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            568,68
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014803
Responsavel.: EDIJAILSON LACERDA SANTOS
CPF/CNPJ....: 021582614-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            836,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014801
Responsavel.: FRANCISCO NOE ESTRELA
CPF/CNPJ....: 263134484-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015093
Responsavel.: JOSE RONALDO MARTINS
CPF/CNPJ....: 788447034-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,28
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016333
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,  21/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALECSANDRA BARROS CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 840947374-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            439,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014718
Responsavel.: ALEXSANDRO SANTANA FONTES
CPF/CNPJ....: 982070674-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            467,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014728
Responsavel.: ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 012232552/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016348
Responsavel.: ANDRE MARTINS SANTOS
CPF/CNPJ....: 032923844-27
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            570,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014759
Responsavel.: CARLOS JOSE DE QUEIROZ MARINHO
CPF/CNPJ....: 033452204-82
Titulo......: CHEQUE           R$            237,30
Apresentante: SUPERMERCADO LATORRE LTDA
Protocolo...: 2013 - 014783
Responsavel.: EDILEUSA AUGUSTA BEZERRA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
NIRE 25 3  00010169 - CNPJ 04.833.238/0001-59

Lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Balneário Novo Mundo
Conde – Paraíba – Brasil - CEP 58.322-000.

COMPANHIA FECHADA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas  da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

DE TURISMO S/A., assim como investidores do empreendimento hoteleiro,  denominado  MUSSULO 
RESORT, para se reunirem em Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-ão na 
sede do BAI – Banco Angolano de Investimentos, sito à Rua Major Kanhangulo,  n. 34, 4o. andar, 
Luanda, Angola, no dia 15 (quinze), do mês de Abril (04), do ano de dois mil e treze (2013), às 09:00 
horas,  em primeira convocação, e as 09:15 horas, em segunda convocação, onde as matérias serão 
deliberadas por decisão da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de 
forma contrária, na sua sede social, que constituirão a Ordem do Dia, a saber:

1 – Leitura e homologação da Ata das Assembleias Geral e Extraordinária realizadas em data  
01/12/2012, na sede da companhia. 

2 – Apreciação dos relatórios de gestão administrativa e financeiro relativos ao exercício de 2012, 
assim como os resultados compreendidos no período de 01/01/2013 a 31/03/2013.

3 – Transmissão de Ações a Investidores.
4 – Outros assuntos de interesse da companhia.
Somente poderão participar das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas 

cujas ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) 
dias antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada 
a situação de realização de investidores regulares na sociedade anônima, a diretoria e os seus 
procuradores, assim como, a administração, contadores e advogados da companhia. 

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima. Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia 
Geral ficarão suspensos os serviços de transferência de ações.

Em, João Pessoa – Paraíba – Brasil, 10/03/2013
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira

SINDIMÓVEIS-PB
SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DA PARÁIBA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
O SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA PARAÍBA – SINDIMOVEIS/PB, CNPJ. 

09.295.916/0001-90 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍ-
CIO 2012 E EXERCICIOS ANTERIORES – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias e atentando ao que dispões ao art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho –com-
preendida por todos os municípios do Estado da Paraíba, estabelecidas na sua base territorial, que 
estará realizando a cobrança das CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO  relativas aos anos 
de 2012/2011/2010/2009/2008, prevista nos arts. 578, 579, 585 e 600 da CLT, com a observância 
a Nota Técnica/SRT/TEM/Nº 201/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, dos corretores de 
imóveis, sindicalizados ou não, sob pena das sanções legais de acordo com o art. 599 da CLT. 
João Pessoa, 12 de março de 2013. Ass. UBIRAJARA MARQUES DE ALMEIDA LIMA JUNIOR – 
PRESIDENTE SINDIMOVEIS/PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N0 DP00005/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2013, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES), A SEREM DISTRIBUÍDOS 
ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA - R$ 24.000,00.

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2013
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES), A SEREM DISTRIBUÍDOS 

ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM, ICMS, RECURSOS DIVERSOS. 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00020/2013 - 11.03.13 - FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA - R$ 24.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2013.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES), A SEREM DISTRIBUÍDOS 

ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/03/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 019/2013 
e  Tomada de Preços  nº  012/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ANA PAULA VICENTE DE LIMA – ANA CONSTRUÇÃO  –  CNPJ Nº  

03.168.519/0001-71 
OBJETO: Aquisição de material de construção.    
VALOR DE: R$ 46.373,44 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 20  de  Março de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 019/2013 
e  Tomada de Preços  nº  012/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: IZAURA PEREIRA RAMALHO – LUNA CONSTRUÇÕES –  CNPJ Nº  

02.110.599/0001-41 
OBJETO: Aquisição de material de construção.    
VALOR DE: R$ 85.026,51 (oitenta e cinco mil, vinte e seis reais e cinqüenta e um centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB,  20  de  Março de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 00004/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: Locação de veículos 
para o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual, pelo período de 210 dias letivos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J & C CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 1.601.880,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Março de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículos para o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual, 

pelo período de 210 dias letivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: 2.08 Secretaria de Educação 12.361.2007.2033 - Manter as Atividades de Ensino - 

MDE 33.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica - Convênio

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00030/2013 - 04.03.13 - J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 1.601.880,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N0 DV00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em evento para o Lançamento do Projeto 
Habitacional “Minha Casa Minha Vida”.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - R$ 7.900,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Fevereiro de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS

Secretária 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em evento para o Lançamento do Projeto 

Habitacional “Minha Casa Minha Vida”..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2013.
DOTAÇÃO: 1.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.1011.2160 

- MANTER AS ATIV. DA SEC. DE CIDAD. E PROM. SOCIAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00003/2013 - 21.02.13 - JOSE CID MOREIRA MAGALHAES - R$ 7.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em evento para o Lançamento do Projeto 

Habitacional “Minha Casa Minha Vida”..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 21/02/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 11 de Abril de 2013, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Materiais de 
Expediente e Didáticos, para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais, Gabinete 
da Prefeita e outros Programas, até dezembro de 2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e 
demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos 
no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 20 de Março de 2013.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0005/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 14h00min, do dia 11 de Abril de 2013, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando aquisições parceladas de Materiais de 
Construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais 
nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e demais Legislações vigentes. 
Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencio-
nado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 20 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0001/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medica-
mentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S, CAP’S 
AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250. Horário de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 19 de Março de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0002/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 05 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Policlínica, 
Neurofuncional, CAP’S, CAP’’S AD, Bolsas de Colostomia e Urostomia destinadas a distribuição 
com pacientes  do Município  e de Municípios referenciados para Guarabira até o fim do exercício 
de 2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250. Horário 
de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 19 de Março de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0003/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 09 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em 
pacientes do Município de Guarabira e de Municípios circunvizinhos através do PPI (Programação 
Pactuada Integrada). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 
3271-4250. Horário de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 19 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0004/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 09 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Clinica 
especializada para realizações de exames para diagnósticos por imagem na área de saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250. Horário de 
expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 19 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 0005/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 09 de Abril de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-4250. Horário de expediente: 13h00min 
as 18h00min.

Guarabira - PB, 19 de Março de 2013.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 16:00 horas do dia 05 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
peças e serviços para atender a frota municipal de São João do Rio do Peixe. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 20 de Março de 2013

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 15:00 horas do dia 05 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcela 
de pneus para atender as necessidades da frota municipal de São João do Rio do Peixe. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 20 de Março de 2013

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N0 001/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na moda-
lidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 05 de abril de 2013 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABAS-
TECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 19 de março de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N0 002/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 05 de abril de 2013 as 14:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 19 de março de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N0 005/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 10 de abril de 2013 as 14:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 19 de março de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N0 004/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 10 de abril de 2013 as 10:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 19 de março de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 14:00 
horas do dia 05 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 88278231.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 19 de Março de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materias de informática para atender as diversas secretarias 

do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00023/2013 - 20.03.13 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME - R$ 111.797,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00013/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materias de informática para atender as diversas secretarias do município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA 
ME - R$ 111.797,50.

Poço Dantas - PB, 20 de Março de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.981,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016284
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016283
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015473
Responsavel.: KLEYTON FERREIRA DA COSTA - ME
CPF/CNPJ....: 015509492/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015370
Responsavel.: MERCADINHO JP LTDA
CPF/CNPJ....: 012616827/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            874,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016322
Responsavel.: PAULO SERGIO N. MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 753686174-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016270
Responsavel.: PEREIRA CALAADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008036332/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016452
Responsavel.: RIBEIRO E GUERREIRO LTDA
CPF/CNPJ....: 005904203/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 012498
Responsavel.: SANDRA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 002776231/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.796,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015326
Responsavel.: TEF CONNECT SERVICOS DE IN-
FORMATICA
CPF/CNPJ....: 008273622/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            642,65
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015343
Responsavel.: TEF CONNECT SERVICOS DE IN-
FORMATICA
CPF/CNPJ....: 008273622/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            596,09
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015342
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/03/2013
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALUISIO APOLINARIO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 050715424-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.040,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015408
Responsavel.: ALEXANDRA NEVES DA LARANJEIRA
CPF/CNPJ....: 014425452/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            975,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015455
Responsavel.: ADRIANA VERISSIMO LIMA SANTOS
CPF/CNPJ....: 841131544-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            659,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014707
Responsavel.: CAMILA DIST  E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ....: 012421561/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.785,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015481
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.950,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015303
Responsavel.: DANIELLE KATIUSCIA JUSTINO LIMA
CPF/CNPJ....: 023955904-52
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            481,68
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014778
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            631,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014918
Responsavel.: E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 003599971/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015480
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 000608048/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.798,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015168
Responsavel.: GISELLE CHRISTINNE LINS LOPES
CPF/CNPJ....: 067042154-50
Titulo......: CHEQUE           R$            430,00
Apresentante: KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECC
Protocolo...: 2013 - 012756
Responsavel.: GRUPO ESCOTEIRO CINDO DE 
NOVEMBRO
CPF/CNPJ....: 008604540/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            736,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016411
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47

PREFEITURA DE MARI
EXTRATO DO CONTRATO

N.° 001PP/2013
PREGÃO PRESENCIAL nO 001/2013.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL

CONTRATADA: SAPE AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 02.842.435/0001-09
PRAZO: 31.12.2013.
VALOR TOTAL R$ 528.069,30 (quinhentos e vinte e oito mil sessenta e nove reais e trinta 

centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2013:
02.010 – Gabinete do Prefeito –04.122.0200.2003 – Manutenção das atividades do gabinete 

do prefeito – 02.020 – Secretaria de Administração e Planejamento – 04.122.0210.2004 – Manu-
tenção das atividades da Secretaria de Administração -02.060 – Secretaria de Serviços Urbanos 
–15.451.2020.2014 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos – 02.050 – 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - 12.361.1880.2009 – Manutenção das Atividades do 
Ensino Fundamental Custeados MDE – 12.361.1880.2016 – Manutenção das Atividades – FUNDEB 
40% - 02.070 – Secretaria de Saúde - 10.301.4280.2019 – Manutenção das Atividades do Programa 
de Saúde vinculados ao SUS – 10.302.4280.2035 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
(Rec. Próprios) – 02.080 – Fundo Municipal de  Assistência Social – 08.244.4860.2020 – Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social – 02.090 – Secretaria de Transportes – 
26.782.0210.2023 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais 
– 33.90.30.00.00 – Material de Consumo. Cujos recursos são provenientes do Tesouro Municipal.

Mari, 07 de fevereiro de 2013.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 07:30 horas do dia 09 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00013/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 09 de 
Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJA-
ZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2013
A Gestora do Fundo de Saúde do Município de Belém torna público, que o Pregão Presencial 

n°004/2013, cujo objetivo é a Aquisição parcelada de medicamentos dispensados da Assistência 
Farmacêutica, fica ANULADO, por razão de ilegalidade, conforme prevê o art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
Ficando intimados da presente anulação,  as empresas: DROGAFONTE LTDA, A.COSTA CO-
MÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA , FARMAGUEDES COM. DE PROD. 
FARMA. MDE. E HOSPITALARES LTDA, JOSE NERGINO SOBREIRA, ALEXANDRE LOPES DO 
NASCIMENTO ME, RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, CIRUFARMA CO-
MERCIAL LTDA E EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. Publique-se novo procedimento 
licitatório com o mesmo objetivo.

Belém – PB, 20 de março de 2013.
LUZIA C.MACEDO OLIVEIRA

Gestora do Fundo

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
(dispensados da Assistência Farmacêutica). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 20 de Março de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
padronizados destinados à Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 
14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250 3121
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N0 00007/2013
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N – Centro – Solânea – PB, 

torna público que foi remarcada para às 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2013 a licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados ao transporte de 
estudantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea – PB, 19 de Março de 2013.
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00011/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de construções diversos para atender as necessidades do município de Uiraúna. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 20 de Março de 2013

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N0 00013/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de expediente e kit escolar para atender as secretarias diversas do município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02  . Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 20 de Março de 2013

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/13

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para conclusão da construção 
de Creche - Escola / Pró-Infância, deste município. EMPRESAS HABILITADAS: Atenas Construções Ltda 
- EPP; Bandeirantes Construção & Urbanismo Ltda. - ME; Construbrasil Construtora e Incorporadora Ltda. - 
ME; Construtora e Serviços de Limpeza CRC Ltda. - ME; Estructural Engenharia Ltda. - ME; LR Engenharia 
Ltda. - EPP; MCG Construções e Serviços Ltda. - EPP; NSEG Construções e Incorporações Eireli - ME; 
Seta Construções Ltda. - ME; e Trabes Construções e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: 
Construtora Edfficar Ltda. - ME; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Muralha Construtora Ltda. - EPP; 
Rangel e Sousa Construções e Serviços Ltda.; Serra Construções e Serviços Ltda. - ME; e Vidal Construções 
e Serviços Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 03.04.13, ás 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e 
vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua 
Assis Chateaubriand, s/nº - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 20 de março de 2013.
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00007/2013
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pernambuco, S/N – Centro – Solânea – PB, torna 

público que foi remarcada para às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2013 a licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados ao transporte de estudantes. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 007/2013. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea – PB, 19 de Março de 2013.
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

DIÁRIO = R$ 320,00
JORNAL = R$ 160,00
TOTAL = R$ 480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO – PB
ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013

O Pregoeiro Oficial do município de Assunção - PB, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 
torna público que no Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 014/2013, publicado no Jornal A União do 
dia 19.03.2013, na pg. 28 e no Diário Oficial do dia 19.03.2013, na pg. 34/35, no campo onde se lê: Data: 
29/03/2013. Horário: 08h:00min, Leia-se: Data: 01/04/2013. Horário: 08h:00min. Informações: Telefone: 
(83) 3466-1079

Assunção/PB, 19 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013
O Pregoeiro Oficial do município de Assunção - PB, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 

torna público que no Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 015/2013, publicado no Jornal A União do 
dia 19.03.2013, na pg. 28 e no Diário Oficial do dia 19.03.2013, na pg. 34/35, no campo onde se lê: Data: 
29/03/2013. Horário: 14h:30min, Leia-se: Data: 01/04/2013. Horário: 14h:30min. Informações: Telefone: 
(83) 3466-1079

Assunção/PB, 19 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013
O Pregoeiro Oficial do município de Assunção - PB, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 

torna público que no Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 016/2013, publicado no Jornal A União do 
dia 19.03.2013, na pg. 28 e no Diário Oficial do dia 19.03.2013, na pg. 34/35, no campo onde se lê: Data: 
29/03/2013. Horário: 17h:30min, Leia-se: Data: 01/04/2013. Horário: 17h:30min. Informações: Telefone: 
(83) 3466-1079 

Assunção/PB, 19 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.  
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06 - NIRE 2530000029 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias Gerais 

Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente, às 10 horas do dia 22 de abril 
de 2013, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-970, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, e do parecer 
dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos Administradores; e na AGE: I – Alterações 
Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 20 
de março de 2013. Almiro Carlos Ferro – Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL JURU
AVISO DE CANCELAMENTO  - PREGÃO PRESENCIAL N º. 008/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURU, Estado da Paraíba, torna 
público para conhecimento dos interessados O CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO na modalidade Pregão 
Presencial Nº. 008/2013, em razão da necessidade de adequação e correção do objeto.

Juru/PB, 15 de março de 2013
Sidney Ramos

Pregoeiro

Diário r$ 144,00
Jornal r$ 72,00
Total r$ 216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

O Prefeito Constitucional do Município de Natuba/PB, José Lins da Silva Filho, no uso das suas atribui-
ções legais, faz saber que foi negado Provimento ao Recurso Administrativo interposto pela empresa FIORI 
VEÍCOLO LTDA, relativo ao Pregão Presencial nº 003/2013, cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) veículos 
0Km, capacidade para 05 passageiros (incluindo o motorista), na cor branca, ano/modelo 2013/2013, 04 
portas, motor 1.4 FLEX, com potência mínima de 85CV e cambio de 05 marchas a frente e uma ré; Suspensão 
normal, pneus aro 14, opcionais mínimos: Ar condicionado e demais opcionais de série; para compor a frota 
mecanizada do  município de Natuba/PB. 

Natuba, 20 de março de 2013. 
José Lins da Silva Filho

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do dia 03 de Abril de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material médico hospitalar destinados à Secretaria 
de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250 3121
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Abril de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais e Insumos para a Implantação do 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 0000-0000.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 22 de Março de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires 

de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 15:00 horas do dia 08 de Abril de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Suplementos Nutricionais destinados à Secretaria 
de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503121.
Cabedelo - PB, 20 de Março de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pires 

de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 05 de Abril de 2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Instrumental e Equipamentos Odontológicos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Munici-
pal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250 3121.
Cabedelo - PB, 20 de Março de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVEIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADJAILSON BEZERRA QUINTINO 
- ME - R$ 23.910,00; ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO - R$ 113.764,65; C. MENDES FEITOSA - R$ 
29.268,80; MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 33.968,70.

Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA DES-

TINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013.
DOTAÇÃO: 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. 

E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 23 - TRANSFERENCIA DE 
CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 110301 - GASTOS COM SAÚDE 15% 
ART. 77 ADCT 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 14 - TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CAPS 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.2026.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-AD 14 - TRANSFERÊNCIAS 
DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.2026.2101 - MANUT. ATIV. DO SAMU - CONTR-PARTIDA DO ESTADO 23 - TRANS-
FERENCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2030.2090 - MA-
NUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2040.2146 - MANT. ATIV. DO DEPART. DE EPIDELIOLOGIA/ECD/
PEVA 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.2040.2147 - MANTER AS ATIVIDADES DO NASF 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE 
IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2026.2079 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLÍNICA 14 - 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2026.2100 
- MANUT. DAS ATIV. DO CEO - CENTRO DE ESP. ODONT. 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE 
IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. DO SAMU 2 - RECEITA 
DE IMP. E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00046/2013 - 20.03.13 - ADJAILSON BEZERRA QUINTINO - ME - R$ 23.910,00
CT Nº 00047/2013 - 20.03.13 - ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO - R$ 113.764,65
CT Nº 00048/2013 - 20.03.13 - C. MENDES FEITOSA - R$ 29.268,80
CT Nº 00049/2013 - 20.03.13 - MARIA DAS GRAÇAS LUCENA MESSIAS - R$ 33.968,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 15:00 horas do 
dia 05 de abril 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição parcelada 
de materiais de expediente diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde 
e Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados 
poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço 
supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de março de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N055/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/04/2013 às 09:00 horas para:

Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinado a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural da Paraíba – EMATER/PB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-00273-1
João pessoa, 20 de março de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

A Empresa Paraibana de Turismo S/A – PBTUR, CNPJ nº 08.946.006/0001-68, torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência do Meio Ambiente, Licença  Operação, Processo nº 2013-
001723/TEC/LO-4942, para Órgão Oficial de Turismo – AC: 2.714,38 m² - Tambaú, João Pessoa-PB.

Maria do Socorro Camelo Vieira
Coordenação do Patrimônio

Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba – SINDACS-PB
Rua da República, 288, 1º andar, Varadouro, João Pessoa-PB - Cep: 58.010-180

e-mail: sindacs.pb@hotmail.com  /  www.sindacspb.blogspot.com
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Coordenador Geral Estadual do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da 

Paraíba (SINDACS-PB) no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Agentes Co-
munitários de Saúde do Estado da Paraíba sócios desta entidade sindical, para Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 02 de abril de 2013, conforme o capítulo VI, seção I, artigo 
18º do Estatuto Social da Entidade, em 1ª convocação às 14:00hs com a presença de 50% mais 
01(um) dos sócios presentes e em 2ª convocação às 14:30hs com os presentes.

Local da Assembleia: Auditório da ASPLAN – Rua Rodrigues de Aquino, 267 - Centro  João 
Pessoa - PB, CEP: 58.013-030, FONE: 3241-6424

   
Pauta:
1. Discussão e Deliberação da categoria de Agentes Comunitários de Saúde do município de 

João Pessoa sobre o reajuste salarial 2013;
2. Discussão e Deliberação da categoria de Agentes Comunitários de Saúde sobre a política 

de convênios da entidade;
3. Discussão e Deliberação da categoria de Agentes Comunitários de Saúde sobre a regula-

mentação dos Agentes ainda precarizados;
4. Discussão e Deliberação da categoria de Agentes Comunitários de Saúde do município de 

João Pessoa sobre a mudança de regime jurídico da categoria;
João Pessoa /PB, 21 de março de 2013.

Marcelo Piraiba da Silva
Coordenador Geral Estadual

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, 
às 08:00 horas do dia 05 de abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para locação de palcos, equipamentos de som, gerador, estrutura de camarotes, tendas e 
banheiros químicos, destinados a eventos diversos a serem realizados em praça pública neste 
município. Recursos: Tesouro Federal, Estadual e Próprios do Município de Mamanguape, previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto 
Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir 
cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de março de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 
10:00 horas do dia 05 de abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para aquisição parcelada de materiais elétricos diversos - iluminação pública. Recursos: Próprios do 
Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os 
interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do 
certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de março de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede 
na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da 
CPL, às 14:00 horas do dia 05 de abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos. Recursos: FUNDEB, 
Programas do Governo Federal e Próprios do Município de Mamanguape, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 
724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do 
Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 20 de março de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA - Pregoeiro
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Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa foi programado manutenções na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia elétrica precisará ser interrompido nas datas e horários abaixo: 

 
DOMINGO, 24/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 5h30 às 6h – Alto Branco – Avenidas: Canal, Manoel 
Tavares, Ruas: Apolônio Amorim, Arnaldo de Albuquerque, Constancia Francisca Urtiga, Felix Carolino 
Barbosa, Francisco Abílio, Manoel Claudino de Lima, Manoel Palu, Salviano Costa Agra – 10h15 às 11h05 – 
Alto Branco – Avenidas: Canal, Manoel Tavares, Ruas: Apolônio Amorim, Arnaldo de Albuquerque, 
Constancia Francisca Urtiga, Felix Carolino Barbosa, Francisco Abílio, Manoel Claudino de Lima, Manoel Palu, 
Salviano Costa Agra; FAGUNDES – 8h às 12h – Ruas: Limão, Melancia, Moquém Fazenda, Pedra de Santo 
Antonio, Sítios: Café, Candeias, Canoas, Capivara, Casantanho, Catuca, Catuca de Baixo, Cercado, Cumbe, 
Engenho Velho, Fazenda Moquém, Francisco Reis, Jardim, Laranjeiras, Limão, Logradouro, Moquém, Olho D 
Água, Olho D’água do Meio, Pedra Santo Antonio, Recanto da Águia, Riacho do Meio, Trapiche, Zumbi. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/03/2012 – MASSARANDUBA – 8h às 10h – Sítio: Lagoa do Cumbe; QUEIMADAS 
– 8h às 11h – Ruas: Evaldo Gonzaga, Irineu Pereira de Melo, Sítios: Baixa Verde. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h30 – Conceição – Avenida: Presidente 
Epitácio Pessoa, Ruas: Frei Martinho, João da Silva Pimentel, Manoel Sergio Oliveira, São Francisco de Assis, 
Siqueira Campos – 8h às 11h – Sítios: Antas, Jenipapo, Pai Domingos; MASSARANDUBA – 8h às 11h – 
Sítios: Chupadouro, Onze, Tigre; QUEIMADAS – 14h às 17h30 – Sítio: Pedra do Sino. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 12h – Três Irmãs – Avenida: Francisco 
Lopes de Almeida, Ruas: Adma Tavares Araujo, Antonio Sales de Almeida, Augusto Soares Pedrosa, Aurora 
Diniz Pires, Ednaldo Rangel, Florianópolis, Francisco Lopes, Luciano José de Almeida, Manaus, Maria Neci 
Barbosa da Silva, Otavio Batista Cabral, Professor Edinaldo Rangel de Paiva, Venâncio Nogueira da Silva – 8h 
às 11h – Novo Bodocongó – Ruas: João Souto Maior, Joaquim Pereira dos Santos, Manoel Tenório Souza, Sítio: 
Santo Isidro – 14h às 17h30 – Nova Brasília – Ruas: Geni Barbosa Ferreira, Izabel Alexandre Bernardino, José 
Aranha, Juiz Orlando Tejo, Lucia Binda, Olga de Azevedo, Professor Iraildo Gomes de Abreu, Terezinha Garcia 
Ribeiro – 14h às 15h30 – Malvinas – Avenida: Francisco Lopes de Almeida, Ruas: das Juremas, das 
Umburanas, Gilson Bezerra de Souza, João Ernesto Batista de Holanda, Maria do Carmo de Oliveira, Mauricio 
Silva, Maurílio Silva Santos – 16h às 17h30 – Palmeiras – Ruas: 15 de Novembro, Capitão Manoel do O, 
Conde do Bonfim, Desembargador Azevedo, João Herculano Diniz, Professor Balbino, São Joao, Sinhazinha de 
Oliveira, Vereador Manoel Uchoa; QUEIMADAS – 8h às 11h – Ruas: Evaldo Gonzaga, Odilon Pereira, Sítios: 
Baixa Verde. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 10h30 – Jardim Paulistano – Avenida: 
Assis Chateaubriand, Ruas: Aprígio Pereira Nepomuceno, Claudino Gabino de Oliveira, João Batista da Silva, 
Pedro Otavio de Farias Leite, Prefeito Antonio Luiz Coutinho, Sergipe – 8h às 11h30 – Bodocongó III – Ruas: 
Adenis Irineu Freire, Caicó, Francisco Q de Alencar, Inácia Vitorino Araujo, Severino Matias Silva – 8h às 
11h30 – Bodocongó – Ruas: Eduardo Ferreira Ramos, Florípedes Coutinho, Francisco Melquiades, José 
Precipício, Rita Pereira de Araujo. 
 
SEXTA-FEIRA, 29/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h30 – Ruas: Bonifacio Gomes Araujo, 
Bonifacio Pedro Teixeira, Hipólito Araujo, Joaquim Amorim Jr, Jobe Araujo, Pedro Teixeira, Protássio Pereira, 
Severina Souza Sales, Severino Alves Albuquerque, Severino Ramos de Medeiros – 14h às 17h30 – Cruzeiro – 
Ruas: Absalao Emerenciano, Doutor Antonio Figueiredo Agra, Doutor Floriano Mendes Freire. 
 
SÁBADO, 30/03/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h às 11h – Bocongó III – Ruas: Antonio Vieira de 
Queiroga, Francisco Q de Alencar, João Amaro de Lima, Jornalista Evandro Barros, Rosantand Mota da Silveira 
Eulálio, Severino Marques de Oliveira. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia 
pode ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para 
antes ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

CENTRO: 
 
DOMINGO, 24/03/2013 – GUARABIRA - 08h00 às 11h00 – Ruas: Américo P De Brito, Antonio De Oliveira 
Moura, Antonio G De Oliveira, Carlos Moura, Joao Leitão V De Melo, Luis Porppino Da Silva, Osvaldo Miranda 
Pereira – 08h00 ÀS 12h00 – Sítio: Tamanduba; SALGADINHO - 08h00 às 12h00 – Sítio: Salgadinho. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/03/2013 – AROEIRAS - 09h00 às 12h00 – Sítio: 4 Cantos – 14h00 às 15h00 – Sítios: 
Encruzilhada, Massaranduba – 16h00 às 17h00 – Sítios: Mirador, Mirador III, Sabiá; BELÉM - 08h00 às 12h00 – 
Avenida: São Jose, Fazenda: Angico Bonito, Ruas: Bela Vista, Da Cruz rua Independência, Isau, Juvino Da Silva 
rua Jorge Luiz, Jorge Rodrigues, São Jose, Sítios: Tanque Dantas, Tanques; CUITÉ - 08h00 às 12h30 – Avenida: 
Canal, Ruas: 7 De Setembro, Antonio Marques Leite, Do Centro, Francisco Barbosa, Joao De Barros, Jose 
Cordeiro Sousa, Joventino Ferreira De Medeiros, Manoel Casado Nobre Sítio: Colina Da Lagoa, Sítio: Colina Da 
Lagoa; JUAZEIRINHO - 08h00 às 10h00 – Rua: Da Paz, Sítios; Alto Dos Madeiros, Alto Escurinho, Escurinho – 
13h00 às 17h00 – Sítio: Mendonça; POCINHOS - 08h30 às 11h30 – Sítio: Gravata; PRATA - 08h00 às 11h00 – 
Fazenda: Tapuio, Ruas: Pres Joao Pessoa, Sítios: Pereiros, Boa Sorte, Catuca, Cinco Vacas, São Francisco – 13h30 
às 16h30 – Sítio: Boa Sorte; SOLANEA – 08h00 às 12h00 – Sítios: Açude Velho, São Francisco, Poderosa – 
14h00 às 16h30 – Sítios: Mariana, Capivara. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/03/2013 – ALAGOA GRANDE – 08h00 às 10h00 – Ruas: Antonio Hipólito, Elísio 
Sobreira, Manoel Ferreira, Nova, Oliveira Uchoa, Sítios: Apera; AREAL – 08h00 às 12h30 – Sítios: Covão, 
Serrote Branco, Lagoa Comprida; CARAÚBAS – 14h00 às 16h30 – Sítios: Curralinho, Malhada Grande; CUITÉ 
– 14h30 às 15h30 – Sítio: Campo Comprido; DONA INÊS – 08h00 às 12h00 – Ruas: Alfredo Cantalice, Ana De 
Souza Maciel, Cicero Noé, Elba Maria Da Costa, Ernesto Ramos, Jose Fabiano Da Costa Teixeira, Major Augusto 
Bezerra, Manoel Alves De Lima, Pedro Paulino Da Costa; INGÁ – 08h00 às 12h00 – Sítio: Lagoa dos Cordeiros; 
JUAZEIRINHO – 08h00 às 11h00 – Sítio: São João – 12h30 às 17h30 – Sítio: Caubeira; MULUNGU – 08h00 
às 13h00 – Conjunto: Frei Damião, Rua: Achilles Leal; PRATA – 08h00 às 12h30 – Sítio: São Francisco; PICUÍ 
– 08h00 às 11h30 – Sítio: Pedra D’água; SÃO DOMINGOS DO CARIRI – 09h00 às 12h30 – Sítios: Cachoeira, 
Caiçara, Pau Ferro, Pedra D’água, Porteiras, Quixaba, Riacho Do Boi, Salgadinho, São Domingos. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/03/2013 – ALAGOINHA – 08h00 às 12h00 – Avenidas: Belo Horizonte, Liberdade, 
Moura Filho, Padre Afonso, Ruas: Antonio Carneiro, Aureliano Alves, Bela Vista, Belo Horizonte, Elogio Martins 
Araujo, Francisco Evaristo, Irene Martins, Moura Filho, Prefeito Jose Luzia, Presidente Médici, Presidente Beiro 
Josias Rodrigues, Tenente Moura – 14h00 às 17h00 – Ruas: Alexandrino Santos, Alice Carneiro, Antonio Dantas 
Figueiredo, Benedito Josias, Doutor Joao Pequeno, Jose Bezerra De Menezes, Padre Afonso, Sebastiana Guedes, 
Tereza Gondim; ALAGOA GRANDE – 08h00 às 12h00 – Ruas: Apolônio Zenaide, Dom Pedro Ii, Jose 
Cavalcante, Jose Ribeiro Agra, Santos Dumont; ALCANTIL – 09h00 às 12h30 – Fazenda: Divisa; CUITÉ – 
07h30 às 11h30 – Ruas: 1 De Maio, 25 De Janeiro, Bertulina Fialho Freire, Diomedes Lucas De Carvalho, 
Euclides Bezerra Cavalcante, Jorge Ferreira De Lima, Jose Cassemiro Dantas, Marcelino Fialho, Ministro Jose 
Américo De Almeida, Sebastião Marcelino; DONA INÊS – 08h00 às 12h00 – Sítios: Caco, Pimenta, Serol; INGÁ 
– 08h00 às 12h00 – Sítio: Pedra D’água; JUAZEIRINHO – 12h30 às 17h30 – Sítios: Alto Grande, Alto Grande 
De Baixo, Fidelis, Leitão, Pedra Preta; LAGOA DE DENTRO – 07h00 às 11h00 – Sítios: Alagoinha, Gravata; 
PRATA – 08h00 às 12h30 – Sítio: São Francisco;PICUÍ – 14h00 às 16h30 – Sítios: Lagoa Cercada, Mato Grosso. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/03/2013 – ARAÇAGI – 07h30 às 11h30 – Sítios: Balanço, Mercador, Mulungunzinho, 
Riacho Grande, Taumata, Taumata De Cima, Várzea De Jurema; ARARUNA – 08h00 às 11h30 – Ruas: Coronel 
Targino Pereira, Luiz Targino Moreira, Maria De Jesus Fialho Da Costa, Maria Do Carmo Brandao, Monsenhor 
Joaquim De Sousa Simoes, São Mateus – 14h00 às 16h30 – Ruas: Antonio Lucas De Araujo, Graciliano Pereira, 
Luiz Pinheiro Borges, Luiz Targino Moreira; BOQUEIRÃO – 08h30 às 12h30 – Sítios: Gonçalo, Gonçalo III, 
Capoeira; CAMALAÚ – 08h00 às 10h30 – Ruas: Abílio Alves Feitosa, Antonio Galdino Chaves, Antonio S 
Chaves, Cap Irineu Rangel, Duque De Caxias, Inacio Rafael, Ireno Rodrigues Pinheiro, Joao Galdino Chaves, 
Justiniano Bezerra De Sousa, Nominando Firmo, Reno Pinheiro, Sesquicentenário – 14h00 às 16h00 – Sítio: 
Camalaú; CUITÉ – 07h30 às 11h30 – Ruas: 25 De Janeiro, Miguel De Almeida, Sítio: Retiro – 14h30 às 16h00 – 
Sítio: Fortuna; JUAZEIRINHO – 12h30 às 17h30 – Sítio: Pendência; PEDRA LAVRADA – 08h00 às 12h00 – 
Sítio: Caiçarinha; POCINHOS – 08h00 às 12h30 – Sítios:  Lagoa Do Caju,  Mares Preto, Brava, Bravo, 
Chocalheira, Lagoa De Dentro, Mares Preto De Cima, Mares Preto De Pocinho. 
 
SEXTA-FEIRA, 29/03/2013 – ARARÚNA – 08h30 às 11h30 – Sítios: Camucar, Mara Velha; CAMALAÚ – 
08h00 às 13h00 – Fazenda: da Serra, Sítio: Roca Velha; CUITÉ – 08h00 às 11h30 – Sítio: Pocinhos; 
JUAZEIRINHO – 12h30 às 17h30 – Sítio: Alto dos Madeiros; PIRPIRITUBA – 08h00 às 12h00 – Sítio: 
Campineiro. 
 
SÁBADO, 30/03/2013 – BOQUEIRÃO – 11h00 às 12h30 – Sítio: Lages; BARRA DE SANTA ROSA – 08h00 
às 10h00 – Sítio: Poleiros; JUAZEIRINHO – 07h30 às 10h30 – Sítios: Escurinho, Escurinho do Meio, Escurinho 
da Serra; MONTEIRO – 08h00 às 11h30 – Sítio: Tamanduá; MULUNGU – 08h00 às 12h30 – Sítio: Tamuatá; 
TACIMA – 08h00 às 11h00 – Sítio: Olho D’água. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

LESTE: 
 
DOMINGO, 24/03/2013 – MAMANGUAPE – 4h às 11h – Sítios: Engenho Novo, Lagoinha – 11h às 13h – 
Ruas: Ambrozina Do Carmo, Da Areia, Do Bagaru, Leonel Tomaz Barbosa, Rivaldo Calixto; JACUMÃ – 8h às 
14h – Rua: São Jose, Sítios: Agrovila Do Porto, Guaxiduba, Ipiranga; JOÃO PESSOA – 7h às 12h – Manaíra – 
Avenida: Monteiro Da Franca, Ruas: Escola Sebastião De Azevedo Bastos, Jaime Carvalho Tavares De Melo, 
Juvenal Mario Da Silva; SANTA RITA – 11h às 17h – Avenidas: Ana Nery, Angola, Conde, Loteamentos: 
Castro Pinto, Prive Aeroporto, Ruas: Alzira Pereira Batista, Ana Iracema Ribeiro, Ana Nery, Ananeris Guedes 
Santiago, Antonio Felix, Antonio Ferreira Nunes, Capitão Viturino Carneiro Da Cunha, Chacho, Chico Mendes, 
Claudio Alves De Oliveira, Comendador Santos Tigre, Conde Deu, Cristovão Colombo, Dalva Cantalice Falcone, 
Damiao Marcelino, Dedinha Lopes, Delmiro Maia, Demócrito De Souza Filho, Deputado Antonio De Ávila Lins, 
Deputado Joao Ursulo, Deputado Orlando Cavalcante, Dona Joaninha, Doutor Manoel Joao Da Silva, Doutor 
Otavio Amorim, Eduardo Martins, Edvaldo Motta, Eitel Santiago, Elpidio De Almeida, Engenheiro Vicente De 
Paula Chianca, Ester Gonçalves Cavalcanti, Francisca Soares, Francisco Guimaraes, Francisco Soares, Governador 
Ernany Satiro, Governador Jose Targino, Heitor Santiago, Hilda Neto Peixoto, Intend Cordeiro De Melo, Iracema 
Ribeiro, Jerusalém, Joao Alves Dias, Joao Alves Dias, Joao Antonio De Mendonça, Joao G Medeiros, Joaquim 
Alves De Aquino, Joaquim Jose De Souza, Jornalista Fernando Ramos, Jornalista Tarso De Castro, Josa Leite 
Monteiro, Jose Miguel Do Vale, Juvino Jose Diniz, Lourdes Torres, Luiz Alves Bezerra, Luiz Alves Bezerra, Madre 
Flaviana Maroja, Mãe Joaninha, Mãe Sula, Major Belarmino Pereira De Melo, Maria Madalena Nascimento Souza, 
Maria Nazaré Cabral, Messias Oliveira Guimaraes, Milton Ferraz, Milton Veloso Borges, Movan, Nova, Nova 
Jerusalém, Otavio Amorim, Padre Geraldo Pinto, Prefeito Lourival Caetano, Pres. Joao Figueiredo, Rodolfo Bastos 
Da Silva, Rodrigo Santiago B Pereira, Rosiberto Santos Correia, Telesforo Onofre, Ursulo Ribeiro Coutinho, 
Veloso Borges – 13h às 17h – Santa Rita/Trecho Da Rodovia Br 101; Sítios: Engenho Novo, Árdua, Fazenda: 
Monte Alegre. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/03/2013 – BAYEUX – 14h às 17h – Imaculada – Ruas: Carlos Gomes, Circular 
Imaculada, Demóstenes Evangelista Santos, Doutor Joao Soares, Francisco Marques Da Fonseca, Marionaldo S 
Costa, Plácido De Oliveira Lima; CUITÉ DE MAMANGUAPE – 14h às 17h – Avenida: Severino Jorge De 
Sena, Ruas: Joao Vicente, Pedro Augusto, Severino Gorge De Sena, Sítios: Cuité, Cuité Mamanguape, Paulo; 
GURINHÉM – 9h às 11h – Sítios: Lagoa da Serra, Arroz; ITABAIANA – 14h às 17h – Avenidas: Daglaida 
Silva, Jose Pedro Da Silva, Ruas: Alfredo Nunes De Souza, Da ; Caixa D Água, Israel Elidio De Carvalho, Jose 
Pedro Da Silva, Maria Olindina Da Silva, Odilon Felipe Da Fonseca, Sítio: Brejinho; JOÃO PESSOA – 8h às 12h 
– Distrito Industrial – Avenida: Parque – 8h às 10h – Cristo – Ruas: Caetano Figueiredo, Dos Milagres, Elias 
Cavalcanti De Albuquerque, Heronides Meira De Vasconcelos, Julia Ribeiro, Morise Miranda Gusmao, Olivia De 
Almeida Guerra, Presidente Nereu Ramos, Severino Clemente De Souza, Venancio Correia – 10h30 às 12h30 – 
Cristo – Ruas: Horacio Trajano De Oliveira, Julia Ribeiro, Pres. Nereu Ramos – 14h às 16h – Varjão – Avenida: 
Mourão Rangel, Ruas: Felinto Arruda Escolástico, Jornalista Rafael Mororo, Vicente Costa Filho; SANTA RITA – 
7h às 12h – Jardim Planalto – Ruas: 1 De Maio, Amazonas, Antonio Dourado Azevedo, Antonio Veloso 
Azevedo, Ascendino Monteiro, Campos Sales, Cosma Lopes Dias, Do Sol, Doutor Joao Pimentel, Emidio Soares 
Da Silva, Enéas Flavio Soares De Morais, Flaviano Ribeiro Coutinho, Francisco Leocádia Ribeiro Coutinho, 
Francisco Tito Da Silva, Generino Honorato Silva, Graciliano Ramos, Joao Albino Meireles, Joao Francisco De 
Araujo, Luiz Barbosa De Franca, Manchete, Manoel Francisco Tito, Monte Castelo, Nossa Senhora Do Rosário, 
Paraíba, Pedro Pedrito De Morais, Pastor Inacio De Freitas, Rodolfo Lins Da Nobrega, Samuel Pereira Borba, 
Severina Nunes Padilha, Tenente Francisco Pedro, Tiradentes, Venancio Correia; SAPÉ – 9h às 13h – Sítio: Açude 
do Mato; SOBRADO – 8h às 11h – Sítios: Cordeiro, Areia de Sobrado, Areia Branca. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/03/2013 – CABEDELO – 9h às 13h – Intermares – Cabedelo/Trecho Da Rodovia Br 230, 
Ruas: Golfo De Danzig, Golfo De San Fernando, Golfo De Veneza, Golfo De Wash, Mar De Bering, Mar 
Vermelho, Avenida: Mar Das Antilhas; ITAPORANGA – 8h às 11h – Sítios: Leite Mirim, Leite Mirim II, 
Magalhães; JOÃO PESSOA – 5h às 7h – Ruas: Antonio Arantes, Deputado Petronio De Figueiredo, Emidio 
Marques Do Vale, Imperiano De Souza – 8h às 11h – Monsenhor Magno – Ruas: Agostinho Fonseca Neto, Arco 
Verde, Das Pitangueiras, Do Rosário, Dos Mamoeiros, Dos Sombreiros, Euclides Nunes Machado, Menino Jesus, 
Praia De Jacarai, Rosa Mística – 8h às 10h – Cristo – Ruas: Arnaldo Costa, Cromacio De Souza Arnaud, Elias 
Cavalcante De Albuquerque, Joao Barreto Filho, Jose Gomes Da Silveira, Vicente Costa Filho – 9h às 14h –– das 
Indústrias – Avenida: Marta Pacheco, Fazendas: Itabuna, Lagoa De Pedras, Granjas: Emanuel, Nossa Senhora 
Da Penha, Paraíso, Santa Terezinha, São Sebastião, Sonho Meu, Ruas: 19 De Marco, Dona Inês, Dos Azevedo, 
Esperança, Estrela Dalva, Florestal, Frei Damiao, Izabelle Chaves, Mini Granja São Geraldo, Nova Liberdade, 
Roseli, Santa Clara, Santa Maria, Santo Antonio, São Jose, São Rafael, Silveira, Sítios: Alagamar, Coqueirinho, El 
Shaddai, Morena, Mumbaba, Novo Mundo, Peniel, Planice De Saron, Riacho Doce, São Francisco, Terra Do Sol – 
10h30 às 12h30 – Cruz das Armas – Avenida: Silva Mariz, Ruas: 4 De Outubro, Abel Da Silva, Silva Mariz, 
Suzete Tavares – 14h às 16h – Cruz das Armas – Avenida: Doutor Joao Soares Da Costa, Presidente Felix 
Antonio, Ruas: 4 De Outubro, Dos Palmares, Monsenhor Severiano; MATARACA – 8h às 11h – Sítio: Uruba. 
 
QUARTA-FEIRA, 27/03/2013 – CABEDELO – 5h às 8h – Renascer – Ruas: 24 De Julho, Joao Clementino 
Gomes, Jose Jerônimo Da Silva Filho, Santa Clara; JACUMÃ – 7h às 11h – Conde – Loteamento: Village 
Jacumã – 8h às 11h – Conde – Granja: Alvorada, Santa Tereza, Sítios: Pituaçu, São Joao; JOÃO PESSOA – 5h 
às 9h – Valentina – Ruas: Deputada Plinio Lemos, Doutor Mario Coutinho Sobrinho, Mariangela Lucena Peixoto, 
Universitário Paulo Rodrigues De Souza – 8h às 10h – Cristo – Avenidas: Brasil, Dom Bosco, Comunidade: 
Novo Horizonte, Rua: Dos Milagres – 10h30 às 12h30 – Cristo – Avenidas: Da Fraternidade, Francisco Lustosa 
Cabral, Ruas: Adelaide Novais, Industrial Joao Ursulo, Silvino Montenegro, Mercado Publico – 14h às 17h – 
Cristo – Avenidas: Antonio Lins, Cruzeiro Do Sul, Doutor Antonio Lins, Engenheiro Retumba, Jose Américo, 
Siqueira Campos, Ruas: Antonio Lins, Joao Gomes Coelho , Jose Américo De Almeida, Leopoldo Mesquita, 
Monsenhor Severiano, Praia De Jacarai, Professor Joao Gomes Coelho – 14h às 16h – Cristo – Avenidas: Da 
Fraternidade, Francisco Lustosa Cabral, Ruas: Fernando Cunha Lima, Jose Monteiro, Jose Tavares – 14h às 17h – 
Cristo – Ruas: Antonio Gomes, Arlindo Pereira Cabral, Irinete De Pontes Fagundes, Jadiel Aquino Duarte, Jose 
Fernandes Medeiros, Jose Lins Da Veiga Pessoa, Jose Lopes De Gusmao, Luiz Da Veiga Pessoa Junior, Orlando 
Soares, Padre Gino Novo, Roberto Monteiro Sampaio, Severino Alves Pessoa Neto, Severino Bezerra Cavalcante; 
SAPÉ – 8h às 11h – Avenida: Doutor Napoleão Laureano, Ruas: Alzira Soares De Melo, Carlos Alberto Soares 
De Melo, Felix Dantas De Freitas, Sítios: Alagoinha – 8h às 12h – Ruas: Adolfo De Azevedo Lima, Alves 
Barbosa, Clementino Barbosa, Hugo De Oliveira Lins, Joao Cabral Pinto, Joao Da Silva Melo, Joao Figueiredo 
Albuquerque, Jose Adolfo De Azevedo, Jose Bezerra De Lima, Jose Caetano Figueiredo, Jose Cosmo De Oliveira, 
Jose Honório Da Silva, Jose Lopes De Gusmao, Maria Das Dores Melo Holmes, Moacide Souza Maciel, Severino 
Alves Barbosa, Tarsso Cabral De Melo, Vera Lucia Cordeiro, Sítio: Bela Vista. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/03/2013 – ALHANDRA – 8h às 11h – Avenida: Governador Joao Agripino Filho, Ruas: 
Antonio Soares, Artur Gabriel Ribeiro, Elvira Tavares Oliveira, Francisco Guedes, Jardicelia L De Souza, Jose 
Albino Pimentel, Manoel Guedes, Professora Maria Margarida Lima, Rosemiro Ferreira Silva, Rosenward Carneiro 
Da Cunha; BAYEUX – 14h às 17h – Mario Andreazza – Ruas: Alice Cavalcante Souza, America Do Sul, 
Augusto Dos Anjos, Ayrton Senna, Celestino Barbosa, Clementino Henriques Da Costa, Coronel Simplício, Da 
Natividade, Da Vitoria, Joaquim Rodrigues Souza, Jose Paulino Filho, Manoel Bernardino Da Silva, Manoel 
Calixto De Lima, Manoel Gomes, Manoel Paulino Gomes, Manoel Pinheiro Santos, Oliveira Ledo, Orlando Lira 
Carvalho, Princesa Isabel, Santo Antonio, Vereador Dorgival Dantas, Vereador Noberto Paiva, Sítio: Santo 
Antonio; JOÃO PESSOA – 8h às 10h – Cristo – Ruas: 3 Lagoas, Alto Santo, Da Trindade, Fernando Cunha 
Lima, Joao Galdino Da Silva, Jose Gomes Da Silveira, Riviera – 8h às 12h – Jardim Oceania – Ruas: Agente 
Fiscal Paulo De Assis Mendonça, Albertino Alfredo Araujo Filho, Jose Ferreira Ramos, Luiz Raimundo Batista 
Carvalho, Marinesio Da Cunha Moreno – 10h30 às 12h30 – Cristo – Ruas: Antonio Pádua De Vasconcelos, Chile, 
Espanha, Estados Unidos, Fernando Cunha Lima, Industrial Joao Ursulo, México, Noruega, Paraguai, Suécia – 14h 
às 16h – Alto do Mateus – Ruas: Antonio Adelino De Lunas, Coronel Joça Velho, Comerciante Jose Francisco Da 
Silva, Doutor Jose Edson Hipólito Ribeiro, Francisca Morais De Lima, Francisco Jose Das Neves, Honorato Silva, 
Maria Pereira Da Silva, Ricardo Marques De Souza, Tarcisio Ribeiro Da Costa; JURIPIRANGA – 8h às 12h – 
Sítios: Barra, Cachoeira; MAMANGUAPE – 8h às 12h – Sítio: Açude; SANTA RITA – 7h às 12h – Sítios: 
Aterro, Mangabeira, Mangabeira De Baixo, Touro. 
 
SEXTA-FEIRA, 29/03/2013 – JOÃO PESSOA – 14h às 16h – Ruas: Alemanha, Antonio Pádua De Vasconcelos, 
Argentina, Domingos Figueiredo De Oliveira, Felinto Arruda Escolástico, Fernando Cunha Lima, Franca, Industrial 
Joao Ursulo, Inglaterra, Itália, Paraguai, Portugal, Uruguai. 
 
SÁBADO, 30/03/2013 – CAAPORÃ – 9h às 11h – Sítios: Cruz De Almas, Divisa; PEDRAS DE FOGO – 10h às 
16h – Ruas: Alemanha, Antonio Pádua De Vasconcelos, Argentina, Domingos Figueiredo De Oliveira, Felinto 
Arruda Escolástico, Fernando Cunha Lima, Franca, Industrial Joao Ursulo, Inglaterra, Itália, Paraguai, Portugal, 
Uruguai; PEDRO RÉGIS – 10h30 às 12h – Sítio: Cuité. 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 

 

 
 
Para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela Energisa, foi programada uma manutenção na rede. 
Sendo assim, o fornecimento de energia precisará ser interrompido na data e no horário abaixo: 

OESTE: 
 
DOMINGO, 24/03/2013 –  
PATOS - 06h30 às 11h30 – Ruas: Horacio Da Nobrega, Juvenal Ledo, Laurenio De Queiroz, Luis Jose, 
Moacileitao, Santa Luzia, Titico Gomes, Vereador Severino Fernandes De Assis, Vila: Joelma; SOUSA - 07h30 às 
13h30 – Ruas: Ana Cartaxo Da Nobrega, Arnobio Bezerra Silva, Benedito Ferreira De Lima, Doutor Carlos Pires, 
Francisco Antonio, Francisco Antonio De Sousa, Francisco Homero Duarte Pinto, Francisco Paulo Coelho, Jose 
Abrantes Filho, Jose Antonio De Figueiredo, Jose Gadelha Camarão, Jose Vieira Da Silva, Josias Vieira De 
Figueiredo, Katiane M Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, Severino Franca De Andrade, Sinfronio Nazaré, Vicente 
Damiao Sousa; CONCEIÇÃO - 08h00 às 13h00 – Rua: Coronel José Peixoto de Alencar; IBIARA - 08h00 às 
13h00 – Fazendas: Açude Velho, Caraco, Comunidade: Boa Sorte, Conjunto: Novo, Povoamento: Cachoeirinha, 
Sitio:  Barra, Açude Velho, Alves, Barros, Cachoeirinha, Calunga, Cipauba, Cruzinha, Fundão, Jose Bento, Lagoa 
Seca, Lagoa Seca De Cima, Malhada, Nova Cachoeirinha, Olho D’água, Paertado Ii, Paixao, Pedra, Piancozinho, 
Quintiliano, Riacho Do Flamengo, Riacho Do Porco, Riacho Dos Porcos, Santa Maria, Vajota, Várzea Da Ema, Zé 
Bento, Vila: Cachoeirinha; SANTANA DE MANGUEIRA - 08h00 às 13h00 – Avenida: Jose Nunes, Ruas: 5 De 
Novembro, Antonio De Souza Mangueira, Antonio Xavier, Dionizio Mangueira Nitao, Dionizio Tavares, Do 
Comercio, Doutor Nelson Ribeiro Lopes, Doutor Nelson Ribeiro Lopes, Eliza Ferreira Lima, Francisco Braga, 
Francisco De Assis Lustosa Ribeiro, Francisco Souza Mangueira, Frei Damiao, Ibiapino Mangueira, Joana Amélia 
Da Silva, Joao De Almeida, Jose Nunes, Jose Quintino De Magalhaes, Jose Vieira Lima, Machicheiro, Malhada 
Grande      , Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora De Fatima, Olegário De Sousa Mangueira, Ormicino 
Mangueira, Raimundo Quintino, Santo Expedito, Silvino Mangueira, Wilson Braga, Sítios:  Bargado,  Barra,  
Genipapo,  Serra Branca, Barra Da Onça, Barriguda, Barros, Cachoeira, Cachorro Velho, Cacimba, Caldeirão, 
Caldeirão De Aroeiras, Canoinha, Carnaúba, Carnaúba, Carnaúba Seca, Carranca, Cipó, Cipó Ii, Coruja, Diamante, 
Figueira, Fogueira, Icos I, Icos Ii, Lage Figueira, Lages De Figueira, Lajes, Logradouro, Madareia, Malhada 
Grande, Mamoeiro, Maniçoba, Marinho, Mata, Mateus, Maxixeiro, Paixao, Pau Ferro, Piancozinho, Picos, Poço Do 
Cachorro, Poço Redondo, Quandu, Riachão, Roca Grande, Roca Nova, Roca Velha, Santana Mangueira, Santo 
Expedito, Serra Verde, Serra Vermelha, Serrote, Serrote Preto Iii, Talhado, Tapuio, Tapuio Ii, Tranqueira, 
Umbuzeiro, Umbuzeiro Ii - 08h00 às 13h00 – Ruas: Antonio De Souza Mangueira, Doutor Nelson Ribeiro Lopes, 
Eliza Ferreira Lima, Francisco Souza Mangueira, Frei Damiao, Ibiapino Mangueira, Joao De Almeida, Nossa 
Senhora De Fatima, Ormicino Mangueira, Silvino Mangueira; UIRAUNA - 08h00 às 12h00 – Ruas: Floriano 
Peixoto, Adelino Correia De Queiroga, Alferes Antonio Francisco, Antonio Magalhaes, Coronel Alexandre Pinto, 
Floriano Peixoto, Francisco Euclides Fernandes, Francisco Evaristo, Jose Gomes De Galisa, Jose Josias De Brito, 
Jose Lopes De Oliveira, Juvino Fernandes Costa, Manoel Delmiro Fernandes, Presidente Joao Pessoa; SÃO 
BENTO - 08h00 às 13h00 – Ruas: Augusto Dos Anjos, Doutor Inacio Soares, Edgar Carreiro Cavalcante, 
Florêncio Candido Ramalho, Gonzaga Pedro Da Silva, Jackson Lucio Da Silva, Joaquim Ribeiro, Jose Cassimiro 
Da Silva, Presidente Joao Pessoa, Tupinambá Arnaud; IMACULADA - 08h00 às 12h00 – Ruas: Joaquim Alves 
Da Costa, Santo Antonio, São Concalo, São Jose, São Pedro, Sítios: Acudinho, Apertado, Barriguda, Cacimbinha, 
Canta Galo, Canta Galo, Dos Liberatos, Instaleiro, Mata Dos Liberatos, Matinhas, Morcego, Morcego Ii, Olho 
D’água, Pedra Lisa, Santo Agostinho, Santo Antonio, São Gonçalo, São Jose, São Jose De Belém, São Jose Do 
Canal Ii, São Pedro, São Pedro Cima, Saquinho, Serrinha, Sote, Vertentes, Viração; MAE D’GUA - 08h00 às 
12h00 – Sítios; 3 Serrotes, Amaro, Escondido, Ilha Das Covas, Imbe, Olho D’água, Rio Das Covas, Torre. 
 
SEGUNDA-FEIRA, 25/03/2013 –  
 
Cajazeiras - 08h00 às 13h00 – Ruas: Doutor Vicente Leite, Jeroncio V Meireles, Major Jose Leite, Modesto 
Maciel, Paulo Andriola, Vitoria Bezerra vila Menezes; APARECIDA - 08h00 às 11h00 – Sítio: Extrema; PATOS 
/ QUIXABA- 08h00 às 11h00 –  FAZENDA: PIA I, SÍTIO: PIA; PIANCO - 08h00 às 13h00 – SÍTIO:  BELA 
VISTA, BELA VISTA II; PRINCESA ISABEL - 08h00 às 13h00 – SÍTIO: TRINCHEIRAS; BELÉM DO 
BREJO DO CRUZ - 08h00 às 13h00 – Ruas: Afonso Lacerda Da Cunha, Alcino Olimpo Maia, Benicio Linhares, 
Clementino Linhares, Cônego Sergio Maia, Francisco Batista Dos Santos, Genival Lacerda Cunha, Joao Batista De 
Oliveira Fonte, Joao Dantas De Oliveira, Jose Barbosa De Oliveira, Maria Do Socorro Linhares, Miguel Batista, 
Moises Da Cunha Lima, Nova, Venancio C Linhares, Sítio: União; RIACHO DOS CAVALOS - 08h00 às 12h00 
– Fazenda: Jaleco, Sítio: Jaleco; CONCEIÇÃO - 14h00 às 16h00 – Sítio: Pé De Serra. 
 
TERÇA-FEIRA, 26/03/2013 –  
 
POMBAL - 07h30 às 10h00 – Sítio: São Joao; SÃO BENTO - 08h00 às 12h00 – Ruas: Antonio Junqueira 
Santos, Antonio Vieira Santos, Elvira Soares Barbosa, Evaristo Tome De Araujo, Francisco Alves De Almeida, 
Jose Candido Nascimento, Silvio Rodrigues Sobrinho, Sítio Boqueirão; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - 08h00 às 
13h00 – Ruas: São Luiz, Joao Artur De Melo,  Sítios: Baraúnas Cabaceiras, Açude Velho, Alagamar, Araçá, Baixa 
Funda, Barreiras, Branquinha, Cacimbas, Cruzeiro, Curtume, Enjeitado, Genipapeiro, Mulungu, Piranhas Velhas, 
Riacho Da Boa Vista, Riacho D’água, Saco Do Ubiratanha, São Luiz, Tiar, Vazante; CONCEIÇÃO - 08h00 às 
11h00 – Sítio: Campo Velho; ÁGUA BRANCA - 08h00 às 13h00 – Rua: Manoel Paizinho, Sítio: Paizinho; SÃO 
MAMEDE - 08h00 às 13h00 – Ruas: 7 Irmãos, Antonio Anastácio Pereira, Antonio Galdino De Medeiros, Felipe 
Nery Cabral, Francisco Elizeu De Medeiros, Francisco Emídio Nobrega, Francisco Medeiros Lucena, Francisco 
Nogueira Filho, Januncio Da Nobrega, Joao Agripino, Joao Fernandes De Lima, Joaquim Bento De Morais, Jose 
Gabriel Ramos, Manoel Francisco De Maria, Maria Silva De Oliveira, Nestoleal De Couto, Normando Araujo, 
Presidente Joao Pessoa, Sólon Da Silva Machado, Sítio: Campo Velho; BOA VENTURA - 14h30 às 17h30 – 
Ruas: Capitão Mamedes, Coronel Zuza Lacerda, Juviniano Gomes De Lima. 
 
QUARTA-FEIRA,27/03/2013 –  
 
TRIUNFU - 07h00 às 12h00 – Sítio: 2 Riachos ,Vila Macena; QUIXABA - 08h00 às 13h00 – Sítio: Aroeiras, 
Aroeiras Vi, Bom Baixas, Motorista; SÃO JOSÉ DE CAIANA - 10h00 às 13h00 – Fazenda: Massape, Sítios: 
Massape, Cachoeira Lisa, Gameleira, Panelas, Panelas Ii, Panelas Iii, Riacho Do Meio, Riacho Dos Porcos; 
LOCALIDADE SÃO JOSÉ DE MARIMBAS - 13h00 às 15h30 – Sítio: Redondo; TRIUNFO - 15h30 às 17h30 
– Ruas: 7 De Setembro, Antonio Alves Mangabeira, Antonio Jose Lisboa, Bela Vista, Boa Vista, Caboclo Manoel 
Bernardo, Eduardo Carlos Santos, Joao Neponuceno, Joaquim Teodoro Lisboa, Jose Alexandre Filho, Jose 
Claudino De Paula, Nepomuceno Claudino Anchieta, Tabelião Antonio Joaquim Lisboa, Valdevino Lisboa. 
 
QUINTA-FEIRA, 28/03/2013 –  
 
LASTRO - 07h30 às 10h30 – Sítios: Belo Monte , Boa Esperança, Cachoeirinha; SANTA LUZIA - 08h00 às 
13h00 – Rua: Jose Jaime Dos Santos; 
 
 
RIACHO DOS CAVALOS - 08h00 às 11h00 – Ruas: Alice Suassuna, Belo Horizonte, Do Alto, Isaura Juvino Da 
Silva, Joao Clementino Pereira, Josefa Olindina Da Conceicao, Nova; CAJAZEIRAS - 08h00 às 13h00 – Ruas: 
Arsenia Feitosa Cavalcante, Jose Alberto Lopes Rodrigues, Jose Vicente Da Silva, Sitio; Alagoinha; TAVARES - 
08h00 às 10h30 – Sitio : Pau Darco; UIRAUNA - 09h00 às 12h00 – Sítios: Olho D’água, Quixaba, Quixaba De 
Cima; PATOS - 13h00 às 17h00 – Rua: Avenida Pedro Firmino; SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - 14h00 às 
17h00 – Ruas: Adelino Antonio Pinto, Doutor Rosalvo Melo Galvão, Jacob Frantz, Jose Candido Dantas, Tabelião 
Jose Candido Dantas, Vidal De Negreiros, Sítio: Lagoa Do Pintado. 
 
 
Se surgirem dificuldades operacionais, pode haver cancelamento ou atraso no horário previsto, independente de 
outro aviso. E, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário agendado, o reestabelecimento da energia pode 
ser antecipado. 
 
Você tem alguma atividade importante que necessite de energia? Antecipe-se, agende seus compromissos para antes 
ou depois do Desligamento Programado. Assim, você poderá aproveitar cada momento plenamente!  
 
Qualquer dúvida, ligue para o Call Center (0800 083 0196) ou acesse o site da Energisa: www.energisa.com.br . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO
Comunicamos aos cooperados da Transtaxi que no dia 1° abril de 2013, haverá assembleia 

geral ordinária no São paulo de bayeux.
1° chamada as 9h 
2° chamada as 10h
3° chamada as 11:30

EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE - ETN S.A. - CNPJ Nº 14.029.911/0001-56, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação, cujo processo está registrado com nº 2013-001456/TEC/LI-2033, para implantação 
da Subestação (SE) Campina Grande III, 500 kV, 600 MVA; da Linha de Transmissão (LT) 230 kV 
Campina Grande II - Campina Grande III; e de dois trechos de LT 230 kV entre o seccionamento 
da LT Campina Grande II - Extremoz II e a SE Campina Grande III, todos situados no município 
de Campina Grande-PB.

SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.909.057/0001-97, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 737/2013 em João Pessoa, 18 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/47 Unidades Habitacionais. Na(o) – Av. Maria Elizabeth, Nº 87 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008166/TEC/LO-4162.

ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA - CNPJ: 11.317.808/0001-13, torna pú-
blico que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA 
DE OPERAÇÃO (L.O) Nº 519/2013, em João Pessoa no dia: 05 DE MARÇO DE 2013 – prazo: 
365 DIAS, para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, Situado na(o): RUA  
DR: JOÃO LÚCIO, S/N – CENTRO  - município de: NOVA OLINDA - PB.  Referente ao processo: 
2011-001335/TEC/LO-0426.

ELF EMPREENDIMENTOS SEM FRONTEIRAS LTDA - CNPJ: 11.317.808/0001-13, torna público 
que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO (L.A) Nº 550/2013, em João Pessoa no dia: 06 DE MARÇO DE 2013 – prazo: 365 
DIAS, para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DO PISO DA ILHA DE ABASTECIMENTO EM CON-
CRETO COM DRENAGEM PLUVIAL DIRECIONADA PARA CAIXA SEPARADORA DE AGUA E 
OLEO, SUBSTITUIÇÃO DOS TANQUES E SISTEMA POSTERIOR AO SAO, Situado na(o): RUA  
DR: JOÃO LÚCIO, S/N – CENTRO  - município de: NOVA OLINDA - PB.  Referente ao processo: 
2012-004004/TEC/LA-0200.

DUTRA CONSTRUÇÕES LTDA (RIVIERA RESIDENCE) – CNPJ/CPF: 11.304.254/0001-10, 
torna público que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: 
LICENÇA  PREVIA (L.I) Nº 617/2013, em João Pessoa no dia: 11 DE MARÇO DE 2013 – prazo: 365 
DIAS, para a atividade de:   CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMINIO VERTICAL MULTIFAMILIAR 
COM UM BLOCO DE 15 PAVIMENTOS E 50 APARTAMENTOS, Situado na(o): RUA ODILON 
MAIA, 420, BAIRRO - DÃO SILVEIRA - município de: SÃO BENTO - PB.  Referente ao processo: 
2013-001118/TEC/LI-1993.

RONILDO LEITE MANIÇOBA – CNPJ/CPF: 343.307.714-20, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA PREVIA (L.P) Nº 
494/2013, em João Pessoa no dia: 01 DE MARÇO DE 2013 – prazo: 312 DIAS, para a atividade 
de: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO PARA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, Situado 
na(o): RODOVIA PB 386 – NOSSA SENHORA DE FATIMA    - município de: CONCEIÇÃO - PB.  
Referente ao processo: 2013-00455/TEC/LP-1432.
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JOÃO JOSÉ DA SILVA – CPF Nº 176.993.204-68, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publicidade Volante 
Comercial e Serviços. Percurso: JOÃO PESSOA E SANTA RITA – PB. Processo: 2013-001624/
TEC/LO-4920.

NARCISO NUNES DA SILVA – CPF Nº 228.992.788-00, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Unifamiliar 
– AC: 82 m² - JACUMÃ, CONDE – PB. Processo: 2013-001726/TEC/LP-1519.

CONSTRUTORA FERREIRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.113.157/0001-47, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 501/2013 em João Pessoa, 1 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Escritó-
rio da Construção Civil. Na(o) – Sítio Barroquinha S/N – Zona Rural Município: LAGOA – UF: PB. 
Processo: 2012-006224/TEC/LO-3649.

J. ALENCAR & CIA. – CNPJ/CPF Nº 09.063.710/0001-35, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 662/2013 em 
João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio combustíveis 
gasolina, álcool e diesel e lubrificante. Na(o) – Rua José Barbosa, 369 – SÃO JOSÉ Município: 
UIRAUNA – UF: PB. Processo: 2012-004556/TEC/LO-3392.

J. ALENCAR & CIA. – CNPJ/CPF Nº 09.063.710/0001-35, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 675/2013 em 
João Pessoa, 13 de março de 2013 – Prazo: 60 dias. Para a atividade de: Implantação do piso 
da ilha de abastecimento em concreto com drenagem pluvial direcionada para caixa separadora 
de água e óleo, substituição dos tanques e sistema posterior ao SAO. Na(o) – Rua José Barbosa, 
369, Bairro de São José Município: UIRAUNA – UF: PB. Processo: 2012-004558/TEC/LA-0203.

SANDOVAL BEZERRA LIMA - CNPJ/CPF Nº 632.380.984-20. Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 716/2013 
em João Pessoa, 18 de março de 2013 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO COM 
31 LOTES E DUAS QUADRAS, COM ÁREA TOTAL DE 0,7 HA. Na(o) – CÓRREGO II – PERÍMETRO 
URBANO  Município: POMBAL - UF: PB. PROCESSO: 2013-000538/TEC/LI-1459.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação 3009/2008 para a Ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário AC: 40 m² CABEDELO CENTRO - PB. Município – CABEDELO UF: PB: 
Processo: 2013-001667/TEC/LI-2047

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA - Proc.2013-001478/TEC/
LP-1503, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 116 unidades, com esgotamento 
sanitário composto de fossa séptica e filtro, no município de CAJAZEIRAS - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA - Proc.2013-001477/TEC/
LP-1502, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 40 unidades, com esgotamento 
sanitário composto de fossa séptica e filtro, no município de CAJAZEIRAS - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - Proc.2013-
001638/TEC/LO-4924, para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 10 unidades, 
com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e sumidouro, no município de PEDRAS 
DE FOGO - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO - Proc.2013-001639/TEC/LO-4925 para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 
20 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município 
de SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO - Proc.2013-001641/TEC/LI-2044 para implantação do Conjunto Habitacional 
Popular com 406 unidades, com rede coletora de esgoto da CAGEPA, no município de CAMPINA 
GRANDE – Colinas do Sol - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - Proc.2013-001642/TEC/LO-4926 para implantação do Conjunto Habitacional 
Popular com 20 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e sumidouro, no 
município de MARCAÇÃO –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO - Proc.2013-001644/TEC/LI-2045 para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 333 
unidades, com rede coletora da CAGEPA, no município de CAMPINA GRANDE – Novo Cruzeiro –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO - Proc.2013-001701/TEC/LI-2051 para implantação do Conjunto Habitacional Popular 
com 100 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no 
município de SOUSA –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO - Proc.2013-001702/TEC/LI-2052 para implantação do Conjunto Habitacional Popular 
com 20 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no 
município de VISTA SERRANA –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO - Proc.2013-001703/TEC/LI-2053 para implantação do Conjunto Habitacional Popular 
com 60 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no 
município de SOUSA –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO - Proc.2013-001704/TEC/LI-2054 para implantação do Conjunto Habitacional Popular 
com 268 unidades, com esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no 
município de SOUSA –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - Proc.2013-
001705/TEC/LI-2055 para implantação do Conjunto Habitacional Popular com 50 unidades, com 
sistema de esgotamento sanitário composto de fossa séptica e filtro biológico no município de 
DONA INÊS –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 714/2013 
- Proc.2013-001252/TEC/LI-2005, para a do Conjunto Habitacional Popular com 104 unidades 
habitacionais e sistema de esgotamento sanitário composto de tanque séptico, filtro biológico de 
fluxo ascendente, leito de secagem e valas de infiltração, Distrito de Galante, no município de 
CAMPINA GRANDE - PB.
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