
clima & tempo
Sertão
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,009 (compra) R$ 2,011 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,930 (compra) R$ 2,070 (venda)
EURO   R$ 2,590 (compra) R$ 2,591  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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l Procissão de Nosso Senhor dos Passos acontece hoje à tarde no Centro de JP

l Alunos de Música da UFPB participam de recitais dias 25, 26 e 27 no campus I

l Receita Estadual prorroga prazo de vencimento do IPVA para 5 de abril 

l Escurinho e Val Donato fazem show hoje no Vila do Porto no Centro Histórico

Ano CXX
Número 042

R$ 1,00

R$ 160,00
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Altura

Ricardo autoriza obras e libera 
crédito do Empreender no Sertão

O governador Ricardo Cou-
tinho liberou ontem R$ 645,2 
mil para o Empreender PB, 
assinou ordens de serviço para 
obras de esgotamento sanitário 
e reforma de estádios em Patos 
e Sousa. Hoje ele autoriza obras 
em Cajazeiras. PágInA 17
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Acusados da 
morte de Asfóra 
são absolvidos 
pela Justiça

Ações conjuntas 
já flagraram mais 
de mil motoristas 
embriagados

eM CaMPiNa

TRâNSiTO

Os réus Marcelo Marcos 
da Silva e Gilvanete Vidal 
de Negreiros Asfóra foram 
absolvidos por maioria de 
votos dos jurados do 2o 
Tribunal do Júri. PágInA 4

Desde que o Detran e BP-
Tran integraram as ações de 
fiscalização do cumprimento 
da Lei Seca, 1.036 motoristas 
foram flagrados dirigindo 
embriagados. PágInA 25

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

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

2oCaderno

Esportes

Luta contra o preconceito
e pela inclusão social

SíNDRoME DE DowN

PágInA  11

PágInAS  9 E 10

Uso de novos materiais para 
construção é discutido em JP

Governo realiza 
ações de 
conscientização 
em defesa do 
uso racional
dos recursos 
hídricos
na Paraíba

Os Croods conta a história de 
família pré-histórica em busca 
de um novo lar PágInA 5

Rapper Essyaga Torres lança 
clipe no Teatro de Arena do 
Espaço Cultural PágInA 8

Brasil sai na frente com dois 
gols, mas acaba permitindo o 
empate da Itália PágInA 24

A partir de domingo pesquisadores de 30 países vão debater 
tecnologias não convencionais para a construção civil. PágInA 14

Água = Vida

 Paraibano ganha 
título no Japão 
com a Seleção 
de Futebol de 5

PágInA 21

Ricardo Coutinho visitou obras de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas em Patos



A abundância gera desperdício. 
Essa lógica nefasta vale para um dos 
bens mais preciosos não só para a hu-
manidade, mas para todas as formas 
de vida na Terra, por ser essencial à 
sobrevivência das espécies vivas. A 
tanta importância deveria correspon-
der, necessariamente, um zelo espe-
cial com a substância.

Mas em vários países, incluindo 
o Brasil, não é isso o que acontece. O 
desperdício, aliado às questões cli-
máticas, como as estiagens, continua 
colocando o desabastecimento no 
quadro do futuro, caso as medidas 
destinadas ao uso racional não avan-
cem a galope na vida prática. 

Estudos indicam que mais de 70 
por cento da superfície terrestre são 
coberto pela água, principalmente a 
substância salgada dos oceanos. O de-
senvolvimento econômico melhorou o 
acesso de populações à água potável 
em várias regiões do globo, uma con-
quista bastante significativa.

Mas outros estudos também indi-
cam que mais da metade da popula-
ção planetária enfrentará escassez de 
água potável dentro de mais ou menos 
dez anos. O consumo de água cresce 
na mesma proporção em que aumen-
ta a população mundial, hoje estimada 
em cerca de sete bilhões de pessoas.

O desenvolvimento econômico 
também implica em mais consumo de 
água, pois a indústria, por exemplo, 
é grande consumidora da substância. 
Some-se a isso o fato de que aproxima-

damente 70 por cento de toda a água 
doce do mundo é consumida pela agri-
cultura.

Na Paraíba, o Governo do Estado 
trabalha para melhorar o abasteci-
mento de água para a população em 
geral, e, no momento, está empre-
gando inúmeros recursos técnicos e 
financeiros no sentido de garantir o 
abastecimento nas cidades afetadas 
pela maior estiagem das últimas dé-
cadas.

A Aesa, por meio do programa 
“Água Doce”, está instalando dessali-
nizadores em várias comunidades. A 
Sudema monitora o uso industrial da 
água para evitar a poluição dos ma-
nanciais. Já o controle de qualidade da 
água utilizada para consumo humano 
tem como principal parceiro a Cagepa.

Hoje se comemora o Dia Mundial 
da Água. Uma data importante para 
cada cidadão e cidadã refletir sobre 
a maneira pessoal com que cada um 
lida com a água, principalmente no 
ambiente doméstico. O uso racional 
da substância é um fator valiosíssimo 
para garantir a perenidade do abaste-
cimento.

Cada indivíduo daria uma expres-
siva demonstração de respeito à natu-
reza e preocupação em relação ao bem-es-
tar do próximo, adotando medidas 
simples, como, por exemplo, não lavar 
calçadas e aguar a rua, reparar vaza-
mentos e passar menos tempo sob o 
chuveiro. Hoje é um bom dia para co-
meçar.

Notícias dão conta de que auto-
ridades e instituições, vez por outra, 
negligenciam ações quanto à prote-
ção dos seus acervos, quer sejam eles 
históricos, artísticos ou literários. Ainda 
bem que nossos arquivos públicos ou 
privados estão sendo cuidados, diante 
do reconhecimento de que são registros 
indispensáveis para a perpetuação da 
nossa História.

Sem qualquer tipo de preconceito 
com relação à adoção de novas práticas 
no manejo e guarda dos acervos, essa 
transição há de ser feita com cautela, a 
fim de que não haja solução de continui-
dade na construção desse importante 
trabalho em favordo nosso patrimônio 
imaterial. Ademais, senão para ou-
tro objetivo, ao menos para atender 
eventuais pesquisas das gerações por 
vindouras. 

Na Paraíba, estamos atentos quanto 
às nossas responsabilidades na preser-
vação da nossa Memória. Em Campina, 
se inaugurou um novo Museu destina-
do a abrigar obras culturais de cunho 
popular, para onde serão transportadas- 
espera-se - as peças que integravam o 
Museu de Luiz Gonzaga. No Rio de Janei-

ro, brada-se para se descobrir por onde 
anda o valioso Acervo da antiga Revista 
Manchete, que marcou época no Brasil, 
e, hoje, não se sabe quem o guardou.

Os familiares do Presidente Jânio 
Quadros estão a exigir igualmente a pos-
se e guarda do seu acervo pessoal que se 
encontra em lugar incerto e não sabido. 
Da mesma forma, a Paraíba indaga o des-
tino dos arquivos de os jornais O Norte 
e Diário da Borborema, desativados, há 
alguns anos.

A Assembleia Legislativa fez seu 
Memorial, obra de equipe capitaneada 
pela jornalista Cida Lobo. O Governo do 
Estado envida esforços para construir, 
em Aparecida, o Museu Armorial Ariano 
Suassuna. O Tribunal de Justiça perpetua 
a memória de Epitácio Pessoa, e tem, em 
recentes publicações, editado os perfis 
de paraibanos ilustres que ocuparam 
posições de relevo no Poder Judiciário, 
bem como os Processos por ele julgados, 
através dos tempos. A Fundação José 
Américo e o UNIPÊ guardam os acervos 
de governadores e intelectuais. Apoie-
mos as ações das Instituições históricas 
e culturais que preservam nossos acer-
vos! A História agradece!

 

Editorial

Um
A tragédia do século

Bom dia para mudar

Instituições & Acervos
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Quero crer, por benevolência, que as declarações de Nikolás Maduro 
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cida, o Museu Armorial Ariano Suassuna.”
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O presidente em exercício da Vene-
zuela, Nikolás Maduro, disse na semana 
passada que a morte de Hugo Chávez foi a 
maior tragédia do século 21.

11 de setembro de 2001. Quase 3 mil 
pessoas foram mortas nos ataques terro-
ristas coordenados pela Al-Qaeda contra 
os Estados Unidos. Um dia que ficou na his-
tória do mundo e que certamente não será 
esquecido, mas o presidente da Venezuela 
acha que a maior tragédia do século 21 foi a 
morte de Hugo Chávez.

12 de janeiro de 2010. A cidade de Por-
to Príncipe, capital do Haiti, foi totalmente 
devastada pelo maior terremoto dos últi-
mos 200 anos. A catástrofe tirou a vida de 
230 mil pessoas e deixou outras 3 milhões 
desabrigadas. Mas o bigodudo venezuela-
no, que está no governo interino daquele 
país, acredita que o câncer que matou Hugo 
Chávez é uma catástrofe sem precedentes 
na história.

11 de março de 2011. No nordeste do 
Japão, um tsunami com ondas de 30 metros 
varreu prédios, casas e moradores de várias 
províncias da região. Cerca de 20 mil pesso-
as morreram, outras 315 mil ficaram sem 
abrigo. Mas isso é pouco, não diz quase nada 
perante a grande tragédia da morte de Hugo 
Chávez, levando-se em conta as recentes 
declarações do presidente Maduro.

Seria preciso todas as páginas deste 
jornal para elencarmos as tragédias do 
século 21. Chegamos ao fim da primeira dé-
cada com uma série de acontecimentos que 
deveriam ser ponderados, e respeitados, 
naquele instante em que Nikolás fez o seu 
discurso. Em 2004, na Ásia, ondas velozes 
e gigantes arrastaram cidades da Índia, 
Blangladesh, Mianmar, Tailândia, Malásia e 

Indonésia, deixando uma faixa de 280 mil 
pessoas mortas. Na China, em 2008, um 
terremoto na província de Sichuan deixou 
um saldo de 87 mil mortos. E em 2005, em 
New Orleans, mais de um milhão de pessoas 
deixaram suas casas e outras perderam a 
vida no famoso furacão Katrina.

São fatos inesquecíveis, que estão na 
memória da humanidade. Aqui no Brasil, 
para não citarmos todos, basta evocar a 
mais recente tragédia do início deste ano: o 
incêndio da boate Kiss, na cidade de Santa 
Maria, que tirou do mundo quase 250 
jovens numa das tragédias mais irresponsá-
veis em nosso país.

Quero crer, por benevolência, que 
as declarações de Nikolás Maduro foram 
apenas força de expressão. Exacerbadas, 
mas quero realmente acreditar nisso. E não 
vêm ao caso, aqui, os eventuais serviços 
prestados por Hugo Chávez ao povo vene-
zuelano, tampouco a sua revolução ou seu 
simbolismo histórico. A morte de Hugo não 
foi tragédia, foi apenas morte. Ele não foi 
atacado, não foi executado injustamente e o 
seu país muito menos. Chávez não arrastou 
outras mortes nessa morte única e particu-
lar. Apenas foi vítima de uma doença, como 
tantos que o são nas mesmas circunstâncias, 
e que vão embora deste plano de vida sob as 
asas ingratas do anonimato.

Em nome desses anônimos, dos que 
morreram nas tragédias de um século ainda 
incipiente, o presidente interino da Vene-
zuela deveria ter tido um mínimo de respei-
to. Está no direito de reverenciar o seu líder, 
e dele se aproveitar para a sua campanha de 
presidente efetivo. Mas com aquela declara-
ção, lamentavelmente, o presidente Maduro 
não foi nada maduro.

Evaldo Gonçalves - egassociados2011@ig.com.br
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Os “patrões” devem colocar no orça-
mento, a partir de abril, a elevação 
dos custos com empregada domés-
tica. Em média, um acréscimo de 
20% - sendo 8% a serem recolhidos 
ao Fundo de  Garantia do Tempo de 
Serviço, comando-se a  12% dos 
INSS, provisionamento de férias, 
além do 40% sobre o FGTS em caso 
de demissão.
Como essas garantias foram asse-
guradas em Proposta de Emenda 
Constitucional que deverá voltar a 
ser votada em segundo turno, no 
Senado, dia 26, passa a vigorar ime-
diatamente, por ter força de lei, não 
necessitando de sanção presidencial. 
Hoje, se a doméstica ganhar o salário 
mínino - R$ 678  - custará, ao final do 
mês ao patrão, R$ 1.235,04.

O paraibano Luiz Augusto,  
um dos donos do Spazzio, 
famosa Casa de Show de 
Campina Grande, e também, 
sócio do Chevrolet Hall, de 
Recife, meteu-se numa ba-
talha espinhosa. 
Está tentando negociar a vin-
da  da cantora Beyoncé, para 
o show de abertura da Arena 
Pernambuco.

Ainda não tem nada certo, mas 
o ministro Fernando Bezerra, 
da Integração, deixou escapar 
que o governo federal estuda 
a possibilidade de liberar uma 
quota-extra do FPM para os mu-
nicípios que estão sob estado 
de emergência. Por enquanto, 
expectativa.

Quem estiver  inconformado 
com o próprio partido, uma 
luz no fim do túnel. Inte-
grantes da bancada gover-
nista na Câmara dos Deputa-
dos estão trabalhando para 
abrir uma janela de 30 dias, 
em agosto, para permitir 
que deputados, senadores, 
governadores e vereadores 
troquem de partido sem per-
der o mandato.

CUSTO-DOMéSTICA

MISSÃO

FPM EXTRA

JANELÃO

CAMPINA - BOOM OU BOLHA?

EXPANSÃO

Pelo menos até agora, a deso-
neração dos impostos sobre os 
produtos que compõem a cesta 
básica não chegou às prateleiras 
dos supermercados, como prome-
teu a presidente Dilma. Muito pelo 
contrário. Os preços continuam 
subindo, para desespero do con-
sumidor.

NÃO VINGOU
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As lojas do Café São Braz 
vão ganhando o interior 
do Nordeste. A mais nova 
unidade foi inaugurada em 
Gravatá, interior pernambu-
cano, oferecendo o mesmo 
mix de produtos das lojas 
de cafeteria distribuídas em 
inúmeras cidades.

Campina Grande também está acelerando firme no vão do desenvolvi-
mento imobiliário que percorre estado. A Construção Civil vai de vento 
em  popa. So este mês foram concedidas mais 60 licenças para cons-
trução de prédios comerciais e residenciais. O valor de imóvel está nas 
alturas. Resta saber se a demanda do mercado comporta a oferta.

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato



Cleunice de Arruda
Psicóloga e escritora

Puxando as rédeas 
da própria vida

rimeira autora brasileira indicada ao prêmio na Feira do Livro Hispânico de 
Nova Iorque, com o livro “Surtei! Tirei as Máscaras e Agora Tenho Rédeas 
da Minha Vida”. A escritora e psicóloga clínica Cleunice de Arruda Castro 
revela que a sua obra é a primeira de uma série de seis a serem lançadas 
abordando o mesmo tema e observando os comportamentos feminino, 
masculino, idoso, sociedade, paciente e sobre o psiquiátrico no hospício. Ela 
explica na entrevista a seguir que a obra indicada ao prêmio é na verdade 
um romance narrando a história de uma mulher chamada Joana, que não 
se considerava feliz, não se sentia livre e, em razão das pressões da vida 
moderna, rompeu com o passado e saiu em busca da felicidade. A personagem 
é uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer e o médico disse que ela 
não iria sobreviver de maneira nenhuma. Então, após passar por uma situação 
de choque, ela, vendo o seu marido com outra mulher, no estacionamento de 
um shopping, tem uma consulta definitiva com a terapeuta durante a qual ela 
surta e quebra todo o consultório. Daí por diante a personagem decide mudar 
totalmente e viver a sua vida da maneira que ela quer.

A publicação do seu livro 
“Surtei! Tirei as Máscaras e 
Agora Tenho Rédeas da Minha 
Vida”, lhe transformou na pri-
meira mulher brasileira indicada 
a concorrer ao prêmio literário 
na Feira do Livro Hispânico de 
Nova Iorque. O que o livro rela-
ta?

Esse título, por ser uma pala-
vra em moda, dá margem a muitas 
interpretações. Pode ser o surto 
psicótico, como profissionalmen-
te usamos a expressão, porém 
essa palavra é usada popularmen-
te como qualquer gesto que fuja 
ao controle da pessoa, porque é 
aquela que de repente está estres-
sada e que não estava aguentan-
do a situação e coloca para fora 
de qualquer jeito. No livro está 
explicado em linguagem popular, 
definindo como enlouquecer mo-
mentaneamente sobre pressão do 
estresse o que faz a pessoa tomar 
atitudes anormais aos olhos de 
pessoas equilibradas. Quer dizer, 
qualquer comportamento que 
seja diferente pode ser traduzido 
hoje como surto.

Essa obra foi baseada em 
algum fato?

Na verdade esse livro é um 
romance. Eu completei no ano 
passado 60 anos e queria me dar 
de presente um agradecimento as 
pessoas que eu conheci em minha 
vida profissional como psicóloga, 
uma série de livros que falassem 
sobre a história de vidas das pes-
soas e de como elas vivem, seus 
problemas e tal. Então, eu iniciei 
pelas melhores, porque esse é um 
projeto composto de seis livros 
e esse foi o primeiro lançado em 
setembro do ano passado. Na ver-
dade é uma série com o mesmo 
titulo, sendo o primeiro no com-
portamento feminino, o segundo 
eu já estou em fase de elabora-
ção que diz respeito ao compor-
tamento masculino e depois eu 
irei trabalhar na elaboração dos 
comportamentos da criança, ido-
so, sociedade, paciente e sobre o 
psiquiátrico no hospício.

Muito embora o título do 
seu livro esteja mais voltado 
para o estresse, a senhora fa-
lou que ele é um romance. Expli-
que um pouco sobre a obra?

Eu já tenho oito livros publi-
cados mais este é o primeiro ro-
mance que escrevo. Na verdade 
esse livro narra a história de uma 
mulher cujo problema vivenciado 
é o mesmo de várias mulheres, 
sendo eles situações reais onde 
eu dei apenas um tratamento pro-
fissional e o meu olhar de sensi-
bilidade de ser humano ao per-
sonagem. Esses problemas estão 
relacionados à obesidade, filhos, 
desemprego, relacionamento com 
o marido, traição, problemas com 
câncer, enfim, são várias situa-
ções que acontecem no dia a dia 
da mulher. É tanto que quem lê 
o livro costuma se identificar em 
várias situações ocorridas na vida 
da personagem, porque na vida, 
muitas vezes, lamentamos a falta 
de liberdade, a interferência de 
terceiros em nossas decisões e em 
nossas escolhas. Chegamos a atri-
buir aos outros a culpa por tudo 
o que não dá certo, inclusive, pelo 
fato de não nos sentirmos felizes.

De que maneira esses pro-
blemas são vividos pela perso-
nagem?

“Surtei!” conta a história de 
uma mulher chamada Joana, que 
não se considerava feliz, não se 
sentia livre e, em razão das pres-
sões da vida moderna, rompeu 
com o passado e sai em busca da 
felicidade. A personagem é uma 
pessoa que teve um diagnóstico 
de câncer e o médico disse que ela 
não iria sobreviver de nenhuma 
maneira. Então, no livro ela, após 
passar por uma situação de cho-
que, vendo o seu marido com ou-
tra mulher no estacionamento de 
um shopping, tem uma definitiva 
consulta com a terapeuta onde ela 
surta e quebra todo o consultório. 
Quando ela sai do consultório diz 
que não quer mais viver aquela si-
tuação e sai dali decidida a mudar, 

P

partindo do princípio 
de que durante toda 
a sua vida ela foi so-
mente o que as pes-
soas queriam que ela 
fosse e parte para viver como 
ela realmente é. Na verdade, Joana 
é o próprio leitor da obra, levado 
ao limite e que finalmente se tor-
na livre, descobrindo soluções e 
empreendendo voos plenos e feli-
zes sem escudos e sem máscaras, 
sendo apenas ela própria.

Em que local a personagem 
do livro vive a sua história?

Essa obra é uma homenagem 
a mulher nordestina e a história se 
passa no Litoral. Então ela chega a 
uma praia e vê à beira do mar um 
pescador preparando a sua pe-
quena embarcação para ir pescar. 
Ela se dirige a ele e diz que quer 
ir também para o mar, faz vários 
argumentos e ele revela que não a 
levará, porque é desconfortável e 
que ele tem que cuidar da pesca e 
não vai poder dar atenção. O pes-
cador alerta ainda que na jangada 
não existe banco e que ela terá 
que se sustentar com os próprios 
pés. Então, quando ele fala essa 
palavra ela lembra imediatamente 
do médico e de tudo que ele falou. 

A partir daí então, ela deci-
de quer quer ficar linda. Coloca 
um aplique já que não tinha mais 
cabelos por conta da quimiotera-
pia, se maquia, coloca um vestido 
novo e vai para o consultório. Ao 
chegar lá, quando o médico abre 
a porta ela faz a pose e pergunta 
assim: “Doutor que tal eu estou?”. 
Então o médico responde: “o que 
estraga a senhora é a esperan-
ça de vida”. Isso é muito chocan-
te mais é uma realidade nos dias 
atuais, fato este que eu escutei de 
uma pessoa.

O livro traz uma mensagem 
de conforto para as pessoas 
que lutam contra o câncer?

Na verdade o livro traz ao lei-
tor todo o simbolismo de como 
mudar a vida e “se sustentar pelos 
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

próprios pés” em uma linguagem 
muito simples baseada em fatos 
vivenciados por diversas pessoas. 
O livro culmina mostrando que a 
mulher atravessa três fazes, po-
rém, eu não direi quais são essas 
fazes, porque este é o segredo 
dessa obra. Existem passagens 
reais no livro, onde a personagem 
é convidada para ir a uma seresta 
em um determinado lugar que ela 
estava anônima, conhecendo no-
vas pessoas. E quando ela chega 
à festa, que ela era artesã naque-
la localidade, uma senhora chega 
para ela e diz “não é o vestido que 
é lindo, o vestido é que tem que 
está lindo em você, porque o que 
tem beleza é o que tem a vida”. 
Ou seja, se você estiver se sentin-
do linda por dentro, toda a roupa 
que você colocar ficará linda. En-
tão, as coisas são explicadas dessa 
maneira no livro e a minha inspi-
ração, é claro, porque eu já traba-
lho há 37 anos clinicando em con-
sultório, convivendo e dialogando 
sobre os problemas das pessoas.

Ao iniciar a entrevista a se-
nhora falou que a próxima obra 
da série “Surtei!”, será a mascu-
lina. O livro já tem nome e previ-
são de lançamento?

Ele tem um nome provisório 

que é “Surtei sim eu também te-
nho limites”. Eu estou pensando 
neste título para a obra, porque o 
homem, apesar de nós mulheres 
nos queixarmos, porque eles não 
nos dão atenção, carinho e tudo 
que as mulheres gostariam de 
ter, eles aprenderam a fazer isso 
de outra forma. A mulher, quan-
do conhece um homem no inte-
resse de formar uma família, ela 
geralmente acredita que vai tirar 
ele dos seus hábitos diários que 
pode ser uma cerveja com amigos, 
jogo de futebol, entre outros. Isso 
não existe, muito pelo contrário. 
Quando um homem olha para mu-
lher, achando que ela poderá ser 
a mãe dos seus filhos, ele quer 
aquela mulher exatamente como 
ela é naquele momento que ele 
conhece. O grande problema é que 
a mulher muda com o tempo e a 
toda a hora, enquanto que o ho-
mem se conserva por toda a sua 
vida como é. Então, as mudanças 
femininas são muitas e rápidas, 
enquanto que o homem muda 
pouco e lentamente, além do que 
o seu pensamento é muito radical 
e rígido em comparação ao da mu-
lher que tem o dom de contornar 
diversas situações. Ou seja, o ho-
mem age sempre em uma deter-
minada direção.
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Em cima da hora

Júri absolve acusados da morte
CASO RAymundO ASfORA

Vice-governador foi encon-
trado morto dentro de casa, 
no dia 6 de março de 1987

Por maioria, o corpo de 
jurados do 2º Tribunal do 
Júri de Campina Grande ab-
solveu Gilvanete Vidal de Ne-
greiros e o fotógrafo Marcelo 
Marcos da Silva, acusados 
pela morte do então vice-go-
vernador Raymundo Asfora, 
encontrado morto em casa, 
no dia 6 de março de 1987, 
dez dias antes de tomar pos-
se como vice-governador do 
Estado. O crime é um dos 
maiores mistérios policiais 
da história da Paraíba e teve 
sua investigação marcada 
por teses conflitantes da 
polícia e dos peritos, com 
versões assegurando tanto 
a ocorrência de homicídio 
quanto a de suicídio. 

Gilvanete era a segunda 
esposa de Asfóra e o fotó-
grafo Marcelo Marcos, seu 
amigo. Além dos dois, tam-
bém foi acusado pelo crime 
o caseiro João da Costa, já fa-
lecido. Os réus haviam sido 
absolvidos em um primeiro 
julgamento, quando preva-
leceu a tese de suicídio, mas 
o júri foi anulado pelo Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. 
Desta vez, o julgamento foi 
presidido pelo juiz Alberto 
Quaresma.

O promotor de Justiça 
Osvaldo Lopes defendeu a 
tese de homicídio, susten-
tando que o crime teria ocor-
rido por razões políticas, 
de forma premeditada, mas 
afirmou que não tinha como 
apontar os responsáveis pela 
morte de Raymundo Asfora. 
Diante da posição do Minis-
tério Público, a defesa pediu 
a absolvição dos acusados. 

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

O corpo de jurados do 2º Tribunal do Júri de Campina absolveu Gilvanete Vidal de Negreiros e o fotógrafo Marcelo Marcos da Silva, acusados pela morte de Raymundo Asfóra

FOTO: Roberto Guedes

O julgamento, iniciado pela 
manhã e encerrado no final 
da tarde de ontem, foi rápido 
porque não ouviu testemu-
nhas, resumindo-se apenas 
a apresentação de vídeos, ao 
depoimento dos acusados e 
às exposições da defesa e da 
promotoria. Além disso, de 
acordo com o juiz Alberto 

Quaresma, o representante 
do Ministério Público abriu 
mão da réplica. Para o magis-
trado, “o veredícto do júri é 
soberano e representa o de-
sejo da sociedade”.

No último dia 6, quando 
a morte do vice-governador 
eleito completou 26 anos, 
seu filho do primeiro casa-

mento, o advogado, ex-depu-
tado e coordenador de Arti-
culação Polícia da Prefeitura 
de Campina Grande, Gilbran 
Asfóra, pediu, em seu blog, 
que o júri absolvesse os acu-
sados. “Tomei a decisão de 
vir a público, acompanhando 
o sofrimento que se arrasta 
durante a vida toda dos meus 

irmãos (...). Peço a absolvição 
de Gilvanete Vidal de Negrei-
ros. Na mesma oportunidade 
e pelos mesmos motivos ale-
gados, venho pedir a absol-
vição de Marcelo Marques 
da Silva, pois não encontrei 
um porquê para tal atitude. 
Vi, sim, que ele sofreu e só 
perdeu com o passamento 

de Raymundo Asfora”, escre-
veu Gilbran. 

Sobre a polêmica a res-
peito da morte do pai, Gilbran 
preferiu não opinar publica-
mente. “Mesmo hoje, após 
tantos anos de sua morte, não 
haverei de posicionar-me em 
relação ao que houve, se ho-
micídio ou suicídio”.

A Secretaria de Estado da Receita 
(SER) prorrogou o prazo de vencimen-
to do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para 
até o dia 5 de abril. O adiamento foi 
solicitado à Receita Estadual pelo De-
tran-PB para promover os testes nas 
alterações introduzidas no número de 
dígitos do código Renavan, que acon-
tecem até o dia 1º de abril. A portaria 
com a nova data foi publicada ontem 
no Diário Oficial do Estado. 

Com o adiamento, os proprietários 
de veículos de final de placa 5, que te-
riam até o dia 28 de março para efetuar 
o pagamento com desconto de 10% no 
pagamento da cota única, ganharam 
mais uma semana de prazo sem perder 
a garantia da redução. Para aqueles 
que optarem pelo parcelamento em 
três vezes, deverá efetuar a 1ª parcela 
também sem qualquer acréscimo de 
multa ou juros até o dia 5 de abril. 

Segundo dados estatísticos do De-
tran-PB, mais de 96,767 mil veículos en-
tre carros de passeios, comerciais leves 
(picaup), motos, ônibus e caminhões 
têm final de placa 5 na Paraíba.  

 A prorrogação também alcança os 
proprietários de veículos de finais de 

placas 1, 2; 3 e 4 que decidiram parcelar 
o tributo nos meses de janeiro e feve-
reiro. A 3ª e última parcela dos proprie-
tários com finais de placa 1 e 2 podem 
efetuar o pagamento do IPVA também 
até o dia 5 de abril, enquanto os veícu-
los das placas finais 3 e 4 poderão efe-
tuar a 2ª parcela nessa nova data. 

Isenção
A prorrogação do prazo do IPVA 

atinge também o prazo de entrega de 
documentos de isenção do tributo para 
os proprietários de veículos com placa fi-
nal 5. Eles haviam solicitado a isenção do 
imposto no ano passado, mas, agora, eles 
têm até o dia 5 de abril para apresentar 
a documentação e garantir o benefício. 

Os portadores de deficiência, ta-
xistas, transporte escolar com até 16 
passageiros e os proprietários rurais de 
motos agrícolas de até 200 cilindradas 
precisam comprovar os requisitos para 
terem direito à isenção. Quem com-
prou veículo este mês (novo ou usado) 
com placa final 5 e também se encontra 
dentro das categorias isentas têm direi-
to ao benefício, mas precisam preen-
cher o formulário e entregar a docu-
mentação até o dia 5 de abril.

Receita prorroga prazo de 
vencimento para 5 de abril

IPVA

O Coletivo Mundo, em 
parceria com a ong CHP- Es-
cola Viva Olho do Tempo, rea-
lizam hoje, a partir das 16h, 
no Centro Cultural Espaço 
Mundo, localizado na Praça 
Antenor Navarro, 53, Vara-
douro (Centro Histórico), 
João Pessoa-PB, uma mobili-
zação em prol do Mestre Gra-
mame do Vale.

Paraibano, nascido no 
município de Pedras de Fogo, 
trabalhou como agricultor, 
pescador, remador e nas fá-
bricas da região. Grande con-
tador de causos, mitos e his-
tórias, pai de muitos filhos. 
Tinha o hábito de navegar to-
dos os dias até o mar, porém 
atualmente está impedido de 
fazê-lo livremente.

Campanha
Na campanha “Mestre 

Gramame do Vale que viver 
em águas limpas”, como foi 
denominada, houve uma 
grande mobilização nas re-
des sociais, alguns de seus 
filhos criaram um perfil no 
Facebook (https://www.fa-
cebook.com/gramame.dova-
le) visando sensibilizar cada 
vez mais pessoas para o esta-

do crítico de seu pai.
Hoje, serão promovidos 

debates e apresentações cul-
turais com artistas da cidade 
de João Pessoa e da comu-
nidade do Vale do Grama-
me, como Milton Dornelas, 
Anderson França e Adeildo 
Vieira, todos sensibilizados 
com o estado de saúde do 
Mestre. 

Debates 
Os debates serão trans-

mitidos através de PosTV, 
uma proposta diferenciada 
de televisão com programas 
ao vivo pela web. As trans-
missões são amplamente di-
vulgadas nas redes sociais e 
podem ser conferidas através 
do endereço www.postv.org.

A ação visa também 
convidar a todos para com-
parecerem na 8ª Caminhada 
de São José, que ocorrerá 
amanhã, às 5h na comuni-
dade de Gramame, onde o 
Mestre vive.

Vale a pena conferir e se 
solidarizar com esse grande 
Mestre que há tempos exerce 
influência direta ou indireta-
mente em toda a população 
pessoense.

Entidades fazem ação 
pelo “Mestre Gramame” 

mOBILIZAÇÃO Justiça sequestra 
R$ 100 mi em 
bens do grupo 
de Cachoeira

Brasília – A Justiça Federal 
em Goiás decretou o sequestro 
de mais de R$ 100 milhões em 
bens registrados em nome do 
grupo do contraventor Carli-
nhos Cachoeira. O objetivo é 
reaver produtos resultantes da 
atuação criminosa da quadri-
lha, que explorava ilegalmente 
jogos de azar no Distrito Fede-
ral e em Goiás.

A determinação do se-
questro de bens saiu neste 
mês, após intervenção do 
Ministério Público. Os procu-
radores haviam recorrido da 
decisão que, no final do ano 
passado, condenou Cachoeira 
e seu grupo por formação de 
quadrilha armada, corrupção 
ativa, peculato e violação de 
sigilo de servidores públicos.

De acordo com o Ministé-
rio Público, a decisão não havia 
deixado claro os efeitos finan-
ceiros das condenações. O órgão 
alega que, embora ainda esteja 
apurando o valor total dos bens 
adquiridos pela quadrilha, o 
sequestro de bens servirá para 
quitar parte da dívida.

Débora Zampier
Da Agência Brasil
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Bruno Gaudêncio
lança livro de poesia
em Campina Grande
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Ambientada na pré-história, Os Croods, produção mais recente dos estúdios 
DreamWorks promete agradar crianças e adultos com visual impressionante

Trupe Artetude apresenta 
espetáculo nos bairros 
de João Pessoa

Rapper Essyaga Torres
lança videoclipe hoje 
no Teatro de Arena
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De encher os olhos
André Luiz Maia
Especial para A União

FoToS: DreamWorks

O desabamento da caverna 
é o despertar dos Croods 
para as belezas do mundo 

exterior 

noite, ignorando os alertas do pai, e 
conhece Guy, um jovem solitário e cheio 
de ideias modernas. Ela fica impressio-
nada com o fogo que Guy consegue fazer 
e quer aprender mais sobre a técnica. 
Ao se separarem, Grug encontra Eep, 
depois de procurá-la desesperada-
mente. Ao retornarem para a caverna, 
descobrem que um terremoto soterrou 
a morada deles, literalmente abalando 
a estrutura familiar, forçando-os a sair 
em busca de outro local para viver.

A partir daí, Grug e Eep, junto com 
a esposa Ugga, a filha mais nova Sandy, 
o filho Thunk e a ranzinza sogra Gran se 
deslocam e descobrem uma nova terra, 
muito diferente do cenário rochoso e 
inóspito que estavam acostumados. 
Ao serem atacados por furiosos pássa-
ros peludos, Guy aparece e assusta as 
aves com uma tocha. A partir daí, uma 
relação entre a conservadora família 
Crood e o misterioso Guy começa, en-
tre ciúmes por parte do pai e fascínio 
pela inteligência do jovem pelo resto 
da família.

Grug representa a figura do pai que 
tenta manter a família a salvo de todos 

os perigos, mesmo que tenha que limi-
tar a liberdade deles. Alguns críticos 
não apresentaram o roteiro como um 
dos destaques da produção, sendo mais 
uma experiência visual que textual, pois 
a analogia do fogo que Guy produz e o 
medo que o pai tem que sua filha co-
nheça o mundo são parábolas usadas 
exaustivamente para mostrar o choque 
entre o conservador e o moderno. En-
tretanto, o filme é uma boa pedida para 
crianças e adultos, pelo visual belo, que 
também pode ser conferido em 3D

 
Produção
Os Croods foi escrito e dirigido por 

Kirk DeMicco e Chris Sanders, produ-
zido por Kristine Belson e Jane Har-
twell.  Inicialmente o filme foi feito 
pela Aardman Animations, como parte 
de um acordo de cinco filmes com a 
DreamWorks Animation. Anunciado em 
2005, sob o título provisório de Crood 
Awakening (O Despertar do Crood, em 
tradução livre), era uma produção em 
stop-motion. Com a saída da Aardman, 
no início de 2007, os direitos do filme 
voltaram para a DreamWorks e, no 

mesmo ano, Chris Sanders, o diretor de 
Lilo & Stitch, entrou para a equipe de 
direção, com a intenção de reescrever 
o script de forma significativa.

Em setembro de 2008, foi relatado 
que Sanders assumiu Como Treinar 
Seu Dragão, adiando mais uma vez a 
produção de Os Croods. Após uma sé-
rie de adiamentos, levando a data de 
lançamento para março de 2012, 1 de 
março de 2013, chegando à data final, 
hoje, estreando em 19 países simulta-
neamente.

 

Uma relação entre a 
conservadora família 
Crood e o misterioso 
Guy começa, entre 
ciúmes por parte do pai 
e fascínio do resto da 
família pela inteligência 
do jovem

Os cinemas pessoen-
ses recebem a partir 
de hoje a mais nova 
animação do estúdio 
Dreamworks, a mesma 
produtora responsável 
por sucessos como a 
franquia Shrek e Vida 

de Inseto. Os Croods (The Croods, EUA, 
99 min) é situado na era pré-histórica e 
conta a história da família que dá nome 
ao filme. Eles sempre viveram dentro 
da caverna, pois Grug, o pai, teme que 
o mundo exterior de alguma forma os 
atinja. Só que, um dia, a caverna onde 
eles moram desmorona e um incrível 
novo mundo se abre para eles. É a 
chance que a adolescente Eep tanto 
aguardava, já que assim ela poderia, 
enfim, conhecer novas possibilidades, 
para o desespero de Grug.

Como toda filha adolescente, Eep 
se manifesta e vai de encontro às ideias 
do pai. Entediada com a rotina maçante 
dentro da caverna, ela sai no meio da 
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Vivências

Mário Mendonça vive para a pintura há 
mais de meio século.  Suas obras notáveis, 
especialmente sob a inspiração de D. Qui-
xote, correm mundo, com um estilo pessoal 
que valoriza também a arte sacra.  Adotado 
pela cidade mineira de Tiradentes, nela ins-
talou o incrível Museu Mário Mendonça, com 
preciosidades em quadros e esculturas de 
valor internacional. Isso não exclui paisagens 
belíssimas, que constam da sua obra, como as 
que pintou na Bulgária.

Com uma generosidade ímpar, Mário 
Mendonça entendeu que, nas instalações da 
sua bonita e ampla residência, deveria criar 
o “e spaço Arnaldo Niskier”, onde colocou 
todas as inúmeras ilustrações que fez para o 
livro D. Quixote para Crianças”, editado pela 
Consultor, e que já tem várias edições vendi-
das.

Numa tarde ensolarada, na histórica Tira-
dentes, reuniu muitos amigos para abrir esse 
espaço e ainda deu aos presentes a alegria de 
mostrar, pela primeira vez, o magnífico tra-
balho de Evandro Carneiro, que é um D. Qui-
xote originalíssimo, com o Rocinante fazendo 
um inédito movimento que parece dar vida à 
escultura.  Não foram economizados aplausos 
a essa obra.

Mário Mendonça é considerado o maior 
artista brasileiro de arte sacra contemporâ-
nea, com mais de 20 exposições individuais 
no Brasil e na Europa.  A sua paixão pela 
ideia é tão grande que foi ele um dos prin-
cipais defensores, no Conselho Cultural da 

arquidiocese do Rio de Janeiro, da criação do 
Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro, hoje 
uma realidade que deu muitas alegrias ao 
então Cardeal D. Eugênio Sales.  Funcionana 
Avenida Chile.

Premiado no Brasil e no exterior, Mário 
tem verdadeiro fascínio pela cidade de Ti-
radentes, um pequeno município de 83km2, 
fundado em 1702, e que ainda guarda carac-
terísticas do seu começo de vida.  A comida, 
no local, herdada de índios e escravos, tem 
uma enorme variedade de sabores, enrique-
cidos mais tarde pela influência europeia, es-
pecialmente dos colonizadores portugueses, 
com o seus originalíssimos temperos.

A cidade entrou no circuito histórico há 
cerca de 30 anos, depois de um longo período 
praticamente de abandono. Mas sua arquite-
tura foi preservada, atrás da conhecida Serra 
de São José.  Hoje, ela é frequentada por jo-
vens de todas as partes do Brasil, encantados 
com as suas confortáveis e tradicionais pou-
sadas, mantidas sob a orientação superior do 
Iphan. Há inúmeras casastombadas, além das 
atenções com os seus museus e os  que estão 
sendo cuidadosamente reconstruídos, como é 
o caso da Igreja de N. S. de Sant’Anna, que tem 
o carinhoso apoio  de Angela Gutierrez.

Um detalhe que chamou nossa atenção: ao 
chegar à cidade, encontramos uma histórica 
Maria Fumaça em plena atividade, preparan-
do-se para levar passageiros curiosos para 
a vizinha São João del Rei, onde também há 
monumentos históricos de tirar o fôlego.

Causou-nos indignação a 
notícia publicada pela mí-
dia alguns dias atrás. O fato, 
descoberto pela polícia, que 
tomou as providências cabí-
veis, se relaciona com a ati-
tude fraudulenta de alguns 
médicos de uma cidade de 
São Paulo. O ponto de pre-
sença é marcado 
pela colocação 
da digital do 
dedo indicador 
no respectivo 
aparelho. Os 
seis médicos 
apontados, para 
fraudarem e fal-
tarem ao expe-
diente, fizeram 
fabricar dedos 
de silicone com 
as digitais. Re-
sultado: somen-
te um comparecia e marcava 
os pontos dos outros. A que 
ponto se chegou a inteligên-
cia da fraude, em desrespei-
to ao doente, ao Estado e a 
todos os cidadãos que pa-
gam seus impostos! 

Atualmente, as fraudes 
são encontradas em to-
dos os níveis da sociedade. 
Felizmente estes crimino-
sos são as exceções, pois a 

maioria dos profissionais é 
confiável. Mais isto abala a 
confiança naquela profissão. 
Existem determinadas cate-
gorias de pessoas que não se 
admite de maneira nenhuma 
a quebra de confiança. Como 
confiar sua vida em um 
médico desonesto? Como 

confiar em um 
policial corrupto? 
Como confiar em 
um padre pedófilo 
ou em um pastor 
desonesto? São 
pessoas que fazem 
parte de seu coti-
diano e nas quais 
você deposita sua 
própria vida. A 
confiança é funda-
mental para estes 
tipos de relaciona-
mento e a sua que-

bra abala nosso equilíbrio 
mental e emocional. Como 
salientei anteriormente, os 
profissionais desonestos 
são pouquíssimos em rela-
ção à totalidade deles, mas 
não deveria existir nenhum. 
Mas tais atitudes acabam se 
estereotipando. Lembro-me 
certa vez, em um ônibus, 
ouvi duas senhoras comen-
tando que os maiores con-

sumidores de cachaça eram 
os funcionários de determi-
nada empresa. Logicamente 
que isto não era verdade, 
mas elas estavam generali-
zando o conceito pelo fato 
de que possuíam um vizi-
nho, funcionário daquela 
empresa, que exagerava no 
consumo de tal bebida. São 
muito injustos e perigosos 
os conceitos estereotipados, 
mas eles existem. Por isto, 
é necessário não generali-
zarmos, mas sim ficarmos 
atentos para não sermos 
enganados e para que os 
desonestos sejam colocados 
sob a mira da lei.

Recordo-me ainda de ou-
tro fato publicado na mídia, 
esta semana: Um funcionário 
da TV Globo, recém-demiti-
do, teria postado na internet 
que os resultados do BBB 
Brasil são combinados entre 
os diretores da emissora. 
Divulgou ele alguns dados, 
que depois foram realmente 
com firmados. O povo sendo 
novamente enganado. Mas aí 
há um fator importante: tal-
vez este público que se pres-
ta a acompanhar este tipo 
de programa mereça isto. Ou 
não?

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Dorgival, voz firme 
do Sertão

José
NunesArte e cultura em Tiradentes

Confiança em baixa

Atualmente, 
as fraudes são 
encontradas em 
todos os níveis 
da sociedade. 
Felizmente estes 
criminosos são 
as exceções, 
pois a maioria 
dos profissionais 
é confiável 
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Artigo

Procuro na memória uma passagem que marque 
os primeiros encontros com Dorgival Terceiro Neto. 
Recorro às conversas no terraço de Nathanael Alves, 
na dobra de quatro décadas passadas, mas não atino 
senão ao som de palavras que Gonzaga Rodrigues pro-
nunciava, tomando conta do ambiente, quando apon-
tava os feitos de suas administrações na prefeitura da 
capital ou no Governo da Paraíba.

Minha admiração por este paraibano se deu 
quando de nosso encontro, a mais de uma década, 
durante uma festa cultural na Academia Paraibana de 
Letras.

– Este é Zé Nunes, cria de Nathan, lá das bandas 
de Arara – apontou-me Gonzaga a ele.

Estendeu-me a mão, com profundo olhar ao 
meu semblante de brejeiro encabulado, ao qual 
respondi:

– Na realidade, sou de Serraria...
Nos encontros repetidos constatei aquilo que 

ouvia sobre ele no terraço do meu conterrâneo. Coube-
me ampliar a amizade no prolongamento de troca de li-
vros, porque dele me aproximei para embriagar-me de 
seus ensinamentos, como recomendava Nathan.

Como homens das brenhas, escorraçados pela 
seca, nos renovamos ao menor sinal do veranico de 
janeiro, construímos caminhos com litania. Tornei-
me habitante de seu escritório porque carente do seu 
abraço e ansioso por ouvir suas histórias. Contou-me 
passagens da vida do Sertão, de cangaceiros e cantado-
res de viola que conheceu.

Este homem embriagado pelo Sertão, incluso no 
silêncio da Caatinga, agarrado a terra, trouxe a sina 
do sertanejo que a poeira do tempo transformou num 
apaixonado pela paisagem esturricada do lugar onde 
nasceu e se fez porta-voz do lamento de sua gente.

Estava no verdor de minha vida literária, quando 
esse homem sisudo encheu-me de esperança pela ma-
neira com que tratava os livros, abrindo veredas que as 
pesquisas preenchem.

Suas narrações e seus ensinos de homem telúrico 
e apaixonado pela terra aumentaram minha estima por 
ele e por sua terra.

Cativou-me com seu puríssimo patriotismo e com 
seus gestos telúricos. Sua imortalidade está na estátua 
moral de sua personalidade de cidadão respeitado.

Nunca arredou pé de Taperoá e quando pôde, 
fez o que não tinha prometido por sua castigada 
região.

Esse excelso homem tornou visível o humanismo 
cristão por onde passou, cumprindo os deveres de 
consciência limpa, sem nunca abocanhar a glória. Com 
gestos régios ajudam arrastar consigo admiradores, 
pela sinceridade do abraço.

Confessou, ao completar oitenta anos, que os 
ganhos e as vitórias acalentam sonhos. Sem projetos 
nem sonhos a pessoa definha.

Numa crônica sobre seus oitenta anos, afir-
mei que “na sua vida ele teve períodos com estio, 
e também inverno com trovoadas. Mas venceu as 
tormentas. A suave brisa da noite sertaneja alimenta 
os sonhos”. 

Rememoro que não ficou envaidecido quando lhe 
falei que preferiu ficar aqui para melhor sentir o pulsar 
da terra esturricada, para ouvir vozes maviosas sobre 
as serras e baixios do Sertão durante o pôr do sol do 
que debandar para outras paisagens.

Sou grato porque atiçou minha candidatura 
ao IHGP, igualmente fazendo para a disputa de uma 
vaga na APL, ao qual respondia que tudo ao seu 
tempo.

Recorro ao que escrevi naquela crônica: “O 
mundo abissal onde nasceu não o brutalizou. Mágoa 
não acoita seu o coração, pois estar sempre com a 
mão estendida à caridade, oferecendo sombra para os 
expostos às intempéries da vida”.

Nunca tostou amizades para conquistar prê-
mios, nem precisou acochar ninguém para ser perce-
bido nas festas ou em outros aglomerados humanos. 
Tudo conquistou pelos seus méritos e pela capaci-
dade de liderança, liderança demonstrada quando 
ainda estava na Cada de Estudantes, aonde chegou 
em 1950.

Pergunto-lhe qual a lição que se tira da vida aos 
oitenta anos.

– Minha maior fortuna é a honestidade com que 
me conduzi em toda a vida. Nunca tomei de César um 
ceitil que lhe pertencia. Também nunca dei a César o 
que a ele não lhe pertencia.



Trupe Artetude faz três apresentações da 
peça Kaô que Show a partir de hoje na capital

Espetáculo
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Roteiro

Em prol da comemoração 
do mês do circo e do teatro, as 
artes cênicas invadem João Pes-
soa com as apresentações de 
Kaô que Show, da Trupe Circo 
Teatro Artetude, residente em 
Brasília. As encenações do espe-
táculo, que contam com o apoio 
da Funjope, acontecem gratuita-
mente, a partir das 18h30, hoje, 
na Praça da Amizade, no bairro 
do Rangel; amanhã, na Praça do 
Encanto Verde, no bairro Cidade 
Verde; e, no domingo, no Busto 
de Tamandaré, em Tambaú. 

A Cia está realizando a se-
gunda etapa do Projeto Difusão 
e Pesquisa do Circo Teatro Ar-
tetude que tem patrocínio da 
Petrobras e do Ministério da 
Cultura. O projeto inclui quatro 
cidades nordestinas em sua exe-
cução, englobando, além de João 
Pessoa, Cabo de Santo Agosti-
nho, em Pernambuco, Sobral, 
no Ceará, e Barreiras, na Bahia. 
A primeira etapa aconteceu ano 
passado e a Trupe circulou pelas 
quatro cidades com o espetáculo 
Grande circo dos irmãos saúde, 
promovendo ainda exibição de 
filmes e oficina de circo. Essa 
segunda etapa inclui as apresen-
tações de Kaô que Show e uma 
oficina de perna de pau, elemen-
to circense bastante trabalhado 
nesse espetáculo. 

A Trupe Circo Teatro Arte-
tude tem dez anos de atuação e 
desenvolve um trabalho de pes-
quisa para encenações de rua, 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Música para exportação

No ano 2000, durante as comemorações dos 500 anos do 
descobrimento do Brasil, diversos países da Europa deram desta-
que à música brasileira em suas programações culturais. Fugindo 
do estereótipo que resumia a música tupiniquim ao samba e bos-
sa-nova, centenas de artistas, dos mais variados estilos, puderam 
mostrar seus trabalhos em eventos de grande porte, chamando a 
atenção do público e da mídia mundial para a diversificada produ-
ção contemporânea brasileira.

No embalo das comemorações novos artistas independen-
tes se beneficiaram dessa plataforma, ganhando espaços cada vez 
maiores nas grades dos grandes festivais europeus como o Roskil-
de (Dinamarca) e o Sfinks (Bélgica), além das importantes feiras 
de música Midem (França), PopKomm (Alemanha) e Womex (Es-
panha). Nesse contexto, a associação BM&A (Brazilian Music and 
Arts) vem tendo um papel proeminente no processo de exporta-
ção dos artistas nacionais, capitaneando iniciativas – como peque-
nos selos, agências e produtoras –, dando suporte e criando um 
canal eficiente de troca entre os diversos elos da cadeia produtiva 
da música em todos os continentes.

Uma das iniciativas locais que fizeram coro a esse novo pro-
cesso de exportação da música brasileira foi o projeto “Brazil More 
than Samba – Sounds from Paraíba” (Brasil Mais que Samba – Sons 
da Paraíba), que em 2005, aprovado e financiado pelo FIC (Fun-
do de Incentivo a Cultura, Lei Augusto dos Anjos) produziu uma 
coletânea com participação de 20 artistas paraibanos que foi di-
fundida nas principais feiras de música do mundo. Foram dois mil 
discos distribuídos gratuitamente na Womex (edição Dinamarca), 
Midem (França) e Bafim (Argentina), entre produtores de festivais, 
agências de música, selos, gravadoras e imprensa do mundo todo.

O Governo do Estado, através da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba e sua Coordenação de Música, promovem agora mais 
uma importante ação para que os artistas paraibanos possam ex-
portar seus trabalhos. O Projeto “Music from Paraíba” selecionou, 
através de edital, 20 artistas que terão suas músicas incluídas em 
uma coletânea para distribuição gratuita em feiras de música do 
Brasil e do exterior. Entre os artistas contemplados estão: Socor-
ro Lira, Sandra Belê, Nectar do Groove, Brasis, Clã Brasil, Baião de 
Três, Paulo Ró, Sonora Samba Groove e Hazamat.

A produção musical paraibana contemporânea é tão fértil e 
diversificada quanto os espaços que se abrem mundo afora para 
receberem esses trabalhos. O que falta é aproximar a demanda lo-
cal ao crescente interesse do mercado internacional. Nesse senti-
do, as coletâneas musicais desempenham uma ponte fundamental 
ao intercâmbio cultural e estímulo à economia criativa.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Grupos do Rio Grande do Norte 
se apresentam no Espaço Mundo

As bandas The Sinks e Kung Fu Johnny, do Rio Grande do 
Norte, fazem show Together, hoje, às 23h, no Espaço Mundo (Praça 
Antenor Navarro, 53, Varadouro). A apresentação na capital inte-
gra a turnê Together, uma proposta das bandas de levar juntos e 
com força seu som para vários lugares – 12 cidades nordestinas 
foram incluídas no roteiro – e a apresentação faz parte do Projeto 
Quanto Vale o Show?, no qual o público contribui de forma livre 
com o valor que achar justo. A The Sink, fundada em 2007, tem 
quatro EP’s lançados, volta agora às atividades após quatro anos 
de recesso. Já a Kung Fu Johnny é considerada um dos maiores 
destaques da cena em 2012, devido a receptividade de público e 
crítica ao seu primeiro album Little Beers Gas Station.

Hoje o público pes-
soense pode conferir os 
shows de Val Donato e Os 
Cabeças juntamente com 
o cantor e compositor 
Escurinho e banda Laba-
cé, a partir das 23h, no 
Vila do Porto, no Largo de 
São Frei Pedro Gonçalves, 
no Centro Histórico de 
João Pessoa. Os dois artis-
tas firmaram parceria no 
ano passado, quando com-
partilharam o palco por 
diversas vezes. Val Donato 
e Escurinho prometem 
canções já conhecidas do 
público e ainda músicas 
que estarão em seus novos 
álbuns, que tem previsão 
de lançaamento ainda para 
este ano.

Escurinho e Val 
Donato fazem 
show no Vila Porto

A banda Sinfônica José 
Siqueira, regida pelo professor 
Sandoval Moreno, se apresenta 
hoje, às 20h, na Sala Radegun-
des Feitosa, no campus I da Uni-
versidade Federal da Paráiba 
(UFPB), em uma homenagem 
às mulheres. O concerto terá 
como solistas Alba Valéria, 
Aynara Silva, Danielly Dantas 
e Thayna Borba. A banda Sin-
fônica José Siqueira foi criada 
em 1986, no Departamento de 
Música da UFPB, com o objetivo 
de promover o desenvolvi-
mento dos alunos de sopro e 
percussão através da prática 
instrumental de conjunto. Além 
de alunos do curso de Música 
da UFPB, a banda conta com 
alunos da Escola de Música 
Anthenor Navarro.

Banda Sinfônica faz 
concerto hoje na Sala 
Radegundis Feitosa

Mídias em destaque

Drops & notas
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Em cartaz

A trupe brasiliense mescla teatro e circo no espetáculo que será apresentado na capital

Vanessa Queiroga 
vanessaqueiroga@gmail.com

utilizando o circo como um ins-
trumento para a construção da 
cidadania e reflexão sobre as te-
máticas abordadas em cada um 
dos cinco espetáculos já monta-
dos pelo grupo: Brincadeiras de 
Circo; Grande Circo dos irmãos 
Saúde; Patralhões; Clownbaré; e 
Kaô que show. Com um picadei-
ro itinerante, a Cia conta com um 
ônibus, meio por onde a Trupe 
viaja por todo o Brasil, equipado 
com som, luz e cinema, que se 
transforma tanto em camarim 
como em arena de apresentação. 

Kaô que Show, que estreou 
em 2012, tem texto coletivo e di-
reção assinada por Ankomárcio 
Saúde, que também interpreta o 

Vai que dá Certo

Comédia retrata um grupo de amigos planejando um assalto

     Cinco antigos parceiros da 
adolescência chegam a con-
clusão que não conseguiram 
realizar os sonhos que tanto 
falavam naquela época. Para 
mudar o cenário, o quinteto 
resolve botar em prática um 
plano muito louco: assaltar uma 
transportadora de valores.

FOTO: Divulgação / Globo Filmes
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 completar 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 1: 14h10, 
16h10, 20h10 e 22h .  Manaíra 8: 
14h45, 17h15, 19h45 e 22h10.

AS AVENTURAS DE PI (Life of Pi, EUA, 
2012). Gênero: Drama. Duração: 127 
min. Classificação: 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 sal-
va-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: 16h e 20h.

DEZESSEIS LUAS (Beautiful Creatures, 
EUA, 2013). Gênero: Fantasia. Dura-
ção: 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 perse-
gue a família dela há gerações. Tambiá 
4: 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 informa-
ções sobre o filho Jack, mas, com a 

ajuda de um amigo, ele descobre que 
Jack está preso na Rússia, acusado de 
assassinato. John vai ao país para rever 
o filho, mas o encontra em plena fuga 
do tribunal onde seria julgado. Tambiá 
3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

FRANCISCO BRENNAND (BRA, 2012). 
Gênero: Documentário. Duração: 75 
min. Classificação: Livre. Direção: Ma-
riana Brennand Fortes, com Francisco 
Brennand e Hérmila Guedes. Francisco 
Brennand é um artista de 85 anos 
que vive isolado em sua oficina num 
bairro distante do centro da cidade 
do Recife. O filme narra a trajetória a 
partir dos diários escritos pelo artista 
nos últimos 60 anos, onde ele recria 
sua vida de maneira ficcional. CinEspaço 
1: 18h10.

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 es-
palhadas pela casa, mas não imaginava 
que um hóspede fantasma começaria a 
aprontar, transformando a vida deles 
no mais louco dos pesadelos. Tambiá 1: 
14h10 e 18h20.

OS CROODS (The Croods, EUA, 2013). 
Gênero: Animação. Duração: 103 
min. Classificação: Livre. Dublado. 
Direção:  Chris Sanders,  Kirk De-
Micco. Na época pré-histórica de 
Croodacious, a Mãe Natureza ainda 
fazia experiências, a fauna e a flora 
eram muito diferentes de hoje em 
dia. Neste cenário, um homem das 
cavernas, líder da sociedade local, 
deve enfrentar a concorrência com 
um gênio pré-histórico, descobridor 
do fogo. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50 e 21h50. Manaíra 5:  
13h45, 16h15, 18h45 e 21h15. 
Tambiá 5: 14h15, 16h15, 18h15 e 
20h15.

OZ - MÁGICO E PODEROSO (Oz: The Great 
and Powerful, EUA, 2012). Gênero: 
Fantasia. Duração: 128 min. Classi-
ficação: Livre. Dublado 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 batalha entre três bruxas locais. 
Prelúdio de O Mágico de Oz (1939). 
CinEspaço 3/3D: 14h, 16h30, 19h, 
21h30. Manaíra 2: 13h30, 16h30, 
19h30 e 22h20 Manaíra 3: 14h30, 
17h30, 20h30. Manaíra 7/3D: 12h30, 
15h30, 18h30 e 21h30. Tambiá 6/3D: 
14h10, 17h10 e 20h10.

PARKER (EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 118 min. Classificação: 
14 anos. Legendado. Direção: Taylor 
Hackford, com Jason Statham, Jen-
nifer  Lopez.  Parker é um ladrão 
profissional que tem como regra 
não machucar quem não merece. 
Entretanto, sua equipe o trai, rouba 
sua parte e o deixa para morrer. De-
terminado a fazê-los se arrepender, 
ele se disfarça de um texano rico e 
faz uma parceria com Leslie, uma 
moça bonita, inteligente e ambicio-
sa. Juntos, eles montarão um plano 
para derrubar a equipe e pegar o 
dinheiro. Manaíra 1: 14h15, 16h45, 
19h15 e 21h45.

VAI QUE DÁ CERTO (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 87 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Maurício Farias, com Fá-
bio Porchat, Bruno Mazzeo, Danton Mello, 
Lúcio Mauro Filho. Cinco antigos parceiros 
da adolescência chegam a conclusão que 
não conseguiram realizar os sonhos que 
tanto falavam naquela época. Para mudar 
o cenário, o quinteto resolve botar em 
prática um plano muito louco: assaltar 
uma transportadora de valores. CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 
13h, 15h, 17h, 19h e 21h. Manaíra 6: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 e 20h50.

palhaço Chaubraubrau, compon-
do a cena juntamente com Rui-
berdan Saúde que faz o palhaço 
Raquaqua, Júlio César Macedo 
que dá vida ao palhaço Mandioca 
Frita, Marco Aurélio como o pa-
lhaço Tapioca, e o palhaço Espiga 
de Milho interpretado por Pablo 
Ravi. No espetáculo são abor-
dadas diferentes técnicas cir-
censes e de interpretação, além 
das linguagens da música e da 
dança, para tratar de temas que 
norteiam as escolhas cotidianas 
do ser humano como sexo, fé, au-
toridade, consumo, preconceito 
e educação. 

Em entrevista ao jornal A 
União, Ankomárcio Saúde expli-

ca que “o objetivo é estabelecer 
uma aproximação com o público, 
proporcionar um reconhecimen-
to das pessoas com as situações 
e temáticas abordadas no espe-
táculo. Por isso, Kaô que show é 
composto por pequenas cenas 
que podem ser reformuladas 
em cada cidade que o trabalho é 
apresentado. Procuramos inse-
rir dados de lugares e personali-
dades locais como uma forma de 
auxiliar na proposta de reflexão 
que queremos atingir para que 
cada pessoa pense sobre as suas 
escolhas diárias e possa trans-
formar a sua realidade. Tudo 
de forma leve e bem humorada. 
Esse é o nosso trunfo!”. 
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Música

Rapper paraibano Essyaga Torres lança vídeo clipe 
hoje à noite no Teatro de Arena do Espaço Cultural

O vídeo cl ipe oficial 
da música ‘Tipo Fênix’ 
será lançado hoje, pelo 
MC Essyaga Torres, em 
show gratuito que co-
meçará a partir das 
20h, no subsolo do Tea-
tro de Arena do Espaço 

Cultural, em João Pessoa, e vai reunir o VJ 
FM e artistas da cena hip-hop da Paraíba, a 
exemplo de Dialeto Negro, General Frank 
& Preta Sam, Dumatu & Camila e a atração 
pernambucana, o rapper Zum. O evento 
integra o Projeto Cultura de Acesso, de-
senvolvido pela Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), órgão do Governo do 
Estado. 

O rapper Essyaga Torres contou uma 
lenda para explicar o que o levou a se ins-
pirar para compor a música Tipo Fênix. “Na 
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O som de Fênix
Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com  

Além da carreira solo, o paraibano Essyaga Torres é lider do grupo Abiarap, que mescla rap, música regional e reggae

China antiga, a Fênix foi transformada no 
símbolo da felicidade, da virtude, da força, 
da liberdade e da inteligência. Na sua plu-
magem, brilham as cinco cores sagradas: 
roxo, vermelho, azul, branco e dourado. 
No início da era cristã, essa ave fabulosa foi 
símbolo do renascimento e da ressurreição. 
Nesse sentido, ela simboliza Cristo rece-
bendo uma segunda vida em troca daquele 
sacrifício”, disse o cantor, cujo nome de ba-
tismo é Sheyson da Silva Torres, nasceu em 
João Pessoa e participou de shows de aber-
tura para artistas reconhecidos da música 
brasileira, a exemplo do Racionais MC’s, B. 
Negão e Gabriel O Pensador. No momento, 
ele lidera o grupo Abiarap, que mescla rap, 
música regional, reggae e reggaeton.

No clipe, o espectador assiste a um 
paralelo com a história e a vida do próprio 
compositor, que afirma ter tido uma opor-
tunidade de mostrar superação. “A linha 
de pensamento que guia o vídeo mostra 
os lugares que vivi e onde pude renascer, 

como a Fênix, através da arte, da música 
e, principalmente, da fé”, confessou Essya-
ga. Durante o show, ele dividirá o palco 
com os seguintes convidados: o rapper 
pernambucano Zum, cujas músicas - em 
tom de desabafo - relatam sua vivência, as 
experiências, dificuldades enfrentadas e 
alegrias compartilhadas; a dupla Dumatu 
MC & Camila Rocha; o grupo Dialeto Negro, 
fundado em João Pessoa em 2012 e inte-
grado pelos rappers Black Soul e Lion Mc 
e o DJ Urb; o grupo pernambucano general 
Frank e a cantora paraibana de R & B e soul 
Preta Sam.

O objetivo do Projeto Cultura de Aces-
so é abrir espaço para artistas e grupos 
dos segmentos alternativos da cultura. O 
apoio da Funesc consiste em ceder o Tea-
tro de Arena e a estrutura para realização 
de ensaios e apresentações, bem como de 
oficinas, workshops e outras atividades que 
incentivem a profissionalização e recicla-
gem dos artistas amadores e profissionais. 

O cantor Bira Delgado é o artista que 
inaugura, a partir das 22h de hoje, no Terraço 
Brasil, localizado no bairro do Cabo Branco, 
em João Pessoa, o Projeto Forró no Terraço. 
O evento - em formato de festa dançante 
- é uma ação cultural produzida pelo músico 
Chico Ribeiro, que irá acontecer toda sexta-
feira e é resultante da inquietação de forro-
zeiros envolvidos pelo espírito de trabalhar 
em colaboração, organizados por meio do 
Coletivo Paraibano de Forró pé de serra (CPF), 
impulsionados por parcerias com o segmento 
empresarial da área de restaurantes da orla 
marítima da capital e por simpatizantes da 
cultura popular.

A cada edição do projeto, a animação 

no Terraço Brasil - restaurante localizado na 
Av. Cabo Branco, no 1870 - ficará por conta dos 
grupos associados ao CPF, ou então aos convi-
dados especiais, todos praticantes do autêntico 
forró pé de serra. O público, pelo pagamento de 
couvert, terá oportunidade para ouvir repertórios 
autorais, recheados de belas canções em ritmos 
como baiões, xote, machinhas e rojões.

A atração de hoje, o forrozeiro pernambucano 
Bira Delgado - que reside em João Pessoa há mais 
de 30 anos - já gravou um CD e um DVD, ambos au-
torais, cujas músicas são inspiradas, principalmente, 
nas lembranças e vivências do artista em sua terra 
natal, Moxotó, onde predomina o cenário de cactos, 
ramos da catingueira, jurema, angico, mandacaru, 
xique-xique e da macambira. Em suas canções, ele 
também declara - de maneira poética - o seu amor 
pelo Nordeste, por meio de composições de Luiz 
Gonzaga, Zé Marcolino, Bebê de Natércio, Zé Dantas, 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

Xico Bezerra, Bráulio Medeiros e Chico de Pom-
bal. E, ainda, participou em produções de outros 
artistas, a exemplo do CD Do Mato, de Bebé 
de Natércio; a Coletânea da Sociedade dos 
Forrozeiros da Paraíba - Só Forró - PB/2008, 
ao lado de Flávio José, Pinto do Acordeom, 
Clã Brasil, Biliu de Campina, Chico Ribeiro & Os  
Cabras de Mateus, assim como em trabalhos 
com Ariano Suassuna, Dominguinhos e os 
poetas Oliveira de Panelas, Daudeth Bandeira 
e Jessier Quirino.

“É com essa competência forrozeira 
que Bira Delgado promete muita animação, 
garantindo que vai botar todo mundo para 
requebrar as cadeiras, acompanhado por 
sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro, com 
um repertório selecionado especialmente 
para o Forró no Terraço”, garantiu o produtor 
Chico Ribeiro. 

O poeta Bruno Gaudêncio lança 
hoje, às 19h30, na Secretaria de Cul-
tura de Campina Grande, o livro Acaso 
Caos (Ideia, 93 páginas, R$ 15). A obra 
traz 43 poemas produzidos entre os 
anos de 2010 e 2012. Boa parte deles 
já foi publicada em coletâneas, blogs, 
sites e revistas culturais do Brasil e 
do exterior.

O livro é dividido em duas par-
tes: Ruídos do Efêmero e Elementos 
do Acaso, e representa, segundo 
Bruno Gaudêncio, uma tentativa de 
maturidade poética em relação ao 
seu livro de poemas anterior, O Ofício 
de Engordar as Sombras, publicado 
em 2009. “Acredito que acaso caos 
é uma coletânea de poemas mais 
consistente, mais preocupada com a 
linguagem e o fazer poético”. O poeta 
faz algumas homenagens no livro, de-
dicando poemas a amigos, a exemplo 
de José Inácio Vieira de Melo, Fidélia 
Cassandra e Mirtes Waleska, bem 
como a cidade de Campina Grande, 
onde nasceu e reside.

Acaso Caos tem capa e ilustrações 
do artista plástico campinense Flaw 
Mendes, que utilizou da técnica da 
“chamuscagem”, ou seja, impregnan-
do no papel a memória das chamas. A 
obra foi prefaciada por Luis Avelima, 
poeta, músico e tradutor paraibano 
radicado em São Paulo. Além disso, a 
produção poética conta com texto da 
orelha composto pelo poeta carioca 
Sérgio Bernardo e posfácio escrito 
pelo poeta e crítico literário paraiba-
no Weslley Barbosa.

Bruno Gaudêncio, 27 anos, é es-
critor, jornalista e historiador, natural 
de Campina Grande, Paraíba. Iniciou 
a carreira publicando em 2009 a 
coletânea de poemas O Ofício de 
Engordar as Sombras (Sal da Terra). 
Em 2011 estreou na ficção com a 
coletânea de contos Cântico Voraz 
do Precipício (Via Litterarum). Mes-
tre em História pela Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG) 
e graduado em Jornalismo e Histó-
ria pela Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Bruno Gaudêncio é 
coeditor da Revista Blecaute, de Lite-
ratura e Artes e membro do Conselho 
Estadual de Cultura.

Gaudêncio é poeta e ficcionista
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Gestão e uso racional conservam o recurso hídrico

A importância do uso racional 
da água ocupou o centro dos debates, 
na Paraíba, durante toda semana, em 
programação alusiva ao Dia Mundial 
da Água que acontece hoje. A Paraí-
ba vive um momento de escassez hí-
drica, por conta, principalmente, da 
estiagem. Todo o volume de água ar-
mazenado nos reservatórios é de 1,4 
bilhão de m³, apenas 37% de sua ca-
pacidade máxima de armazenagem, 
que chega perto de 4 bilhões de m³.

Segundo analisa o engenheiro ci-
vil e doutor em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental, Laudízio da 
Silva Diniz, para enfrentar a atual si-
tuação é preciso levar em conta, além 
da questão climática, que 87% do 
solo paraibano está assentado sobre 
o cristalino, não permitindo a retira-
da de grandes volumes de água. 

Além disso, a água subterrâ-
nea no cristalino tem um alto teor 
de salinidade e teria que passar por 
um processo de dessalinização para 
poder ser usada. Esse processo redu-
ziria em muito a disponibilidade de 
água subterrânea e com isso estaria 
descartado um socorro em grande 
escala nos momentos de diminuição 
das reservas hídricas dos mananciais, 
principalmente dificultando atender 
emergencialmente as cidades com 
deficiência no abastecimento de água.

A solução, de acordo com o es-
pecialista, seria trabalhar no viés da 
gestão dos recursos hídricos e inves-
tir em mão de obra de alto nível, em 
tecnologia e na mudança do uso da 
água para irrigação, que hoje deman-
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Preconceito contra pessoa 
portadora de Síndrome de Down 
não é mais o mesmo de outrora

Alexandre Nunes
Alexandrenunes.nunes@gmail.com

O reuso da água é apontado como 
uma boa alternativa contra o desperdício. 
Na opinião de Laudízio, o reuso está che-
gando numa boa hora, porque em termos 
de tecnologia já se pode dispor de um 
aparato satisfatório para promover o tra-
tamento das águas servidas. “O resultado 
será água tratada para a gente poder reu-
tilizar. Atualmente a gente não reutiliza 
para o abastecimento direto das comuni-
dades, mas principalmente na indústria e 
na irrigação, que são grandes consumido-
res de água. Então, nesses setores, o país 
já poderia estar na sua totalidade inves-
tindo em peso no uso direto desta água”, 
argumenta.

Ele cita que a Sabesp, em São Paulo, 
já vende para certos setores, como um 
dos seus produtos, a água advinda das 
estações de tratamento de esgoto. “Tem 
que se investir nesta questão do reuso, 
em tecnologia, em estudos, mas também 
na distribuição e na oferta destes produ-
tos como insumo para alguns setores”, 
enfatiza. 

Chuva
O pesquisador também explica que a 

água de chuva que hoje é utilizada ape-
nas na área rural, com o programa das cis-
ternas, no seu entender, poderia ser tam-
bém utilizada pelos grandes usuários no 
setor das indústrias e ainda nas periferias 
das cidades que é onde se tem maior difi-
culdade de chegar com as redes de água, 
principalmente nas áreas altas ou nas 
áreas urbanas afastadas do núcleo princi-
pal, que poderiam ser abastecidas com o 
uso da água de chuva, porque a água de 
chuva não é reuso. 

“Grupos de pesquisadores aqui das 
universidades da Paraíba e do Nordeste já 
têm refinadas essas tecnologias de uso da 
água de chuva. Já se sabe como aprovei-
tar, armazenar, tratar esta água e distribuí
-la ao longo do tempo, de forma que nos 

períodos de estiagem você possa utilizá-la 
e fazer que uma estação chuvosa possa al-
cançar a outra, com essa reserva que você 
mantém armazenada”, assegura.

Outra tecnologia usada na Paraíba 
é a dos tanques de pedras, reservatórios 
feitos aproveitando as fendas largas dos 
lajedos para acumular a água da chuva. 
Existe ainda a barragem de acumulação 
de areia, que seria você construir barra-
gens sem cimento, apenas amontoando 
pedras e essas barragens vão acumulando 
areia ao longo do tempo e essa areia vai 
servir no futuro para acumular água e aí 
você tem uma captação de água de chuva 
de forma indireta.

“As universidades têm publicado am-
plamente algumas alternativas tecnoló-
gicas para melhorar a captação da água 
da chuva. Uma delas seria que, ao ins-
talar a cisterna e perceber que não tem 
um telhado suficiente para captar água e 
armazenar no reservatório, você deveria 
construir os terraços que são chamados 
de microbacias de captação de água. Tam-
bém é possível fazer um melhoramento 
no solo, colocando lonas plásticas para 
fazer com que o terreno que era permea-
do fique impermeável e a água da chuva 
possa fluir livremente para um reservató-
rio de captação. Na verdade, existem mui-
tas opções nesta linha de armazenar água 
de chuva”, conclui.

Vilões
Com relação à gestão da demanda, se 

sabe que os grandes vilões do desperdí-
cio de água dentro das residências se cha-
mam as descargas e o banho de chuveiro. 
Esses dois equipamentos domésticos con-
somem 70% da água de uma habitação.

Para fazer uma gestão de demanda 
você teria que trabalhar primeiro a ques-
tão dos aspectos tecnológicos, ou seja, 
promover a substituição de equipamen-
tos atuais por outros de baixo consumo. 

“Em aeroportos já temos torneira com 
sensor de presença e, aqui em João Pes-
soa já existem, em alguns locais, descar-
gas de baixo consumo. Antigamente tí-
nhamos descargas que consumiam até 12 
litros. Hoje já temos descargas que conso-
mem 3,5 litros. Um simples aerador que se 
coloca numa torneira de cozinha já reduz 
em 35% o consumo de água”, acrescenta 
Laudízio Diniz.

Ele também considera como de ex-
trema importância a adoção de uma le-
gislação apropriada para gerenciar de-
manda. “Um exemplo disso você tem em 
João Pessoa, que já está praticando uma 
lei que obriga os prédios novos a fazer 
as medições individualizadas da água. 
Pegando um prédio já construído e habi-
tado e implementando a medição indivi-
dualizada, a demanda diminui de 30% a 
42%”, garante. 

Segundo mostram os estudos, quando 
você é responsável pelo pagamento de sua 
própria conta, você tende a resumir o con-
sumo, mas quando a conta é dividida entre 
todos, dá a impressão de que quem paga 
é a totalidade e você está fora. Aí a pessoa 
relaxa mais um pouco e consome mais.

Reuso é alternativa para evitar o despedício

Continua na página 10

da 70% de todo volume utilizado da 
água do Estado. Seria preciso investir 
ainda na redução de perdas e desper-
dícios e na questão de combater o fur-
to da água.

Entre algumas medidas para uma 
melhor gestão dos recursos hídri-

cos, ou seja, para cuidar bem da água 
existente, Laudízio Diniz inclui, como 
importante, reduzir as demandas e as 
perdas, substituir o sistema de irriga-
ção por inundação, por um sistema de 
microaspersão e gotejamento, além 
de substituir culturas que são irriga-

das com alto consumo de água, numa 
região que não dispõe de tanta água.

“Mas é preciso dar condições ao 
pequeno irrigante, hoje responsável 
por quase 90% de toda irrigação do 
Estado, para que ele possa fazer uma 
adaptação do seu sistema e mudar, 

quando necessário, os tipos de cultu-
ra. É também preciso disponibilizar 
energia elétrica para que ele possa 
promover a irrigação por microas-
persão e por gotejamento, porque ele 
teria que ter um sistema de bombea-
mento adequado ao terreno”, detalha.

Água não é abundante na Paraíba por conta de constante estiagem e também porque 87% do solo paraibano está assentado sobre uma grande base cristalina 
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Água de chuva poderia ser 

utilizada pelas indústrias e 

por usuários nas periferi-

as das cidades e também 

em áreas urbanas que se 

encontram afastadas dos 

núcleos habitacionais 

Acesso à água de boa qualidade. 
Este é o objetivo do programa “Água 
Doce”, coordenado pela Aesa - Agên-
cia Executiva de Gestão de Águas do 
Estado da Paraíba. O compromisso 
do Governo do Estado com o progra-
ma é instalar dessalinizadores em 
93 comunidades paraibanas atingi-
das pela seca até 2014.

O coordenador do projeto, Is-
naldo Cândido, que proferiu pales-
tras sobre o programa durante a 
Semana da Água, explicou que, em 
sua fase inicial, o “Água Doce” já 
recuperou 21 sistemas de dessali-
nizadores que estão em diversos 
municípios do Cariri e Curimataú. 

Foram implantados três unida-
des demonstrativas que estão loca-
lizadas em projetos fundiários ou 
em assentamentos do Governo do 
Estado e também do Incra. As uni-
dades demonstrativas estão loca-
lizadas nos municípios de Aroeira, 
Amparo e Sumé.

“Nesse contexto, nós atende-
mos com o sistema hoje, dando água 
de boa qualidade, cerca de vinte mil 
pessoas. E, com isso, as comunida-
des ganham uma fonte de renda 
com a criação de peixes e plantio de 
ração, como prevista nas Unidades 
Demonstrativas”, acrescenta.

No programa “Água Doce” 
cada família pode pegar, todo dia, 
quarenta litros de água. A água do 
dessalinizador é exclusivamente 
para beber, cozinhar, dar banho em 
recém-nascido e escovar os dentes.  
Outra etapa prevê que até 2014 o 
programa “Água Doce” vai instalar 
ou recuperar 93 sistemas. Esta se-
gunda etapa do projeto já se encon-
tra na fase de diagnóstico.

Aesa beneficia a
população rural
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Paraíba monitora os rios e açudes
água 

Fiscalização feita pela Sude-
ma evita que as águas sejam 
poluídas pelas indústrias 

A Sudema - Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente prioriza o 
monitoramento industrial 
para evitar que os rios pa-
raibanos, principalmente na 
Grande João Pessoa, sofram 
a ação de poluentes levados 
por esgotos industriais ao 
meio ambiente.

Segundo informa a 
química Andréa Fidele, da 
Coordenadoria de Medições 
Ambientais da Sudema, o 
trabalho de monitoramen-
to industrial consiste na 
visita dos técnicos às indús-
trias para analisar in loco 
os efluentes delas, através 
de sondas paramétricas, e 
verificar se elas se enqua-
dram dentro dos parâmetros 
legais. “A gente coleta uma 
mostra e leva para analisar 
mais parâmetros no labora-
tório. Se as indústrias estive-
rem com tudo ok, a gente vai 
para outra indústria”, explica.

 Andréa disse que não 
adianta só continuar monito-
rando os rios, é preciso ata-
car a poluição das águas na 
origem do problema. “Desde 
o ano passado que diminuí-
mos o monitoramento dos 
rios que estavam recebendo 
efluentes industriais e es-
tamos monitorando o tra-
tamento dos efluentes nas 
indústrias, para saber se o 
tratamento é eficiente ou 
não, até que o tratamento es-
teja adequado para evitar o 
acesso de cargas poluidoras 
dentro dos rios”, completa 
a coordenadora, revelando 
que só em João Pessoas já 
foram visitadas mais de 20 
indústrias, além de mais al-
gumas em Campina Grande. 

Já o monitoramento dos 
rios é feito de três em três 
meses para avaliar se novas 
fontes de coletas que já fo-
ram demarcadas, de acordo 
por onde o rio passa e se 
existem cidades que possam 

governo e portuários
 fecham acordo

FNSP apoiará a PF 
em conflito agrário

Brasília – Os trabalhadores 
do setor portuário saíram satisfei-
tos da reunião com o líder do gover-
no no Senado e relator da Medida 
Provisória 595/2012, a MP dos Por-
tos, Eduardo Braga (PMDB-AM), e ao 
anunciarem o acordo com o gover-
no, disseram que a greve prevista 
para o próximo dia 25 foi suspensa.

“Houve avanço significativo 
nas negociações. Entramos em acor-
do porque o documento apresentado 
pelo senador Braga contempla grande 
parte do que pedimos. Com isso, sus-
pendemos a greve do dia 25”, disse o 
presidente da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Vagner Freitas. O 
único ponto pendente é a definição de 
como serão feitos cadastro e registro 
de trabalhadores portuários. “Abri-
mos mão do Ogmo (Órgão Gestor de 
Mão de Obra) como órgão gestor, mas 
ficou acertado que os trabalhadores 
relacionados no órgão sejam os con-
tratados. As demais reivindicações 
foram atendidas”, disse o presidente 
da Força Sindical, deputado Paulinho 
da Força (PDT-SP). Ficou então acerta-
do que a presidência e a relatoria da 
MP na comissão mista preparem uma 
redação detalhando como funcionará 
esse novo cadastro e registro de 
trabalhadores portuários.

Brasília - O Ministério da Justi-
ça autorizou o envio da Força Nacional 
de Segurança Pública ao Estado de 
Mato Grosso. De acordo com portaria 
publicada na edição de ontem do Diá-
rio Oficial da União, a tropa vai apoiar 
a Polícia Federal nas ações de preven-
ção e repressão a conflitos agrários, 
inclusive os que envolvam terras 
indígenas. A Força Nacional deverá 
permanecer no Estado por 120 dias, 
a partir desta quinta-feira, para “exer-
cer patrulhamento ostensivo preven-
tivo no intuito de preservar a ordem 
pública e garantir a integridade física 
dos envolvidos nas operações conjun-
tas”. O prazo poderá ser prorrogado, 
caso haja necessidade. Há cerca de um 
mês, líderes indígenas das comunida-
des mundurukus de Mato Grosso e do 
Pará vieram a Brasília para exigir a 
apuração da morte do índio Adenilson 
Mundukuru, ocorrida em novembro 
de 2012, durante a Operação Eldo-
rado, da Polícia Federal, e para cobrar 
solução para problemas nas áreas de 
saúde, educação e infraestrutura 
em terras indígenas.

Nobel diz que papa 
não foi cúmplice

Brasília – O papa Francisco 
“não foi cúmplice da ditadura” no 
seu país, afirmou hoje o Prêmio 
Nobel da Paz de 1980, o argenti-
no Adolfo Perez Esquivel, depois 
de um encontro com Jorge Mario 
Bergoglio, no Vaticano. “O papa 
Francisco não teve nada a ver com 
a ditadura. Não foi cúmplice da di-
tadura e não colaborou”, explicou 
Perez Esquivel aos jornalistas. 
Após Bergoglio ter sido escolhido 
como o novo papa, ressurgiram 
acusações de que ele não teria 
feito o suficiente para proteger os 
padres sequestrados e torturados 
pela ditadura argentina. Segundo 
Perez Esquivel, o papa privilegiou 
uma ‘diplomacia silenciosa’ du-
rante aquele período, marcado 
pela sucessão de várias juntas 
militares no país (entre 1976 e 
1983), procurando notícias de 
desaparecidos e presos, mas nos 
bastidores. Na época, Jorge Mário 
Bergoglio não tinha uma posição 
privilegiada na hierarquia da Igreja 
argentina, sendo o superior pro-
vincial dos jesuítas da Argentina.
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O controle da qualidade da água uti-
lizada para consumo humano na Paraíba, 
importante para garantir a saúde da popu-
lação, é feito em parceria com a Cagepa, as 
regionais de Saúde e os municípios.

Segundo informações da gerente ope-
racional de Vigilância Ambiental da Secreta-
ria de Estado da Saúde - SES, Djanira Lucena, 
o papel do Estado é capacitar os técnicos dos 
municípios e também sensibilizar os gesto-
res municipais para que qualifiquem esse 
pessoal para uma boa execução do trabalho.

“O nosso trabalho não é de execução. 
São os municípios quem organizam os ser-
viços para fiscalizar, mensalmente, a qua-
lidade da água para consumo humano. O 
Governo do Estado capacita, oferece apoio 
e faz o monitoramento do trabalho execu-
tado”, explica. 

Periodicamente os municípios fazem a 
coleta da água e enviam para os laborató-
rios que são referenciados. Inicialmente, os 
técnicos municipais identificam as fontes de 
água, quer sejam elas de abastecimento pú-
blico, quer sejam das soluções alternativas, 
que são os poços individuais, poços coleti-
vos, ou seja, sistema coletivo de água que 
atende a uma determinada comunidade. 

“Então, eles cadastram essas fontes, 
identificam a população que se serve das 
fontes, e em seguida fazem um levantamen-

to das doenças que mais afetam os usuários 
e que tenham suspeitas de serem veiculadas 
pela água e acompanham isso permanen-
temente com a Vigilância Epidemiológica. 
Concluindo, os técnicos fazem uma avalia-
ção mensal dessas águas para consumo hu-
mano”, detalha.

O Estado oferece o suporte laboratorial, 
faz a análise microbiológica e psicoclínica e 
depois da análise laboratorial é que se veri-
fica se a água analisada precisa de uma in-
tervenção ou não.

Se for constatada alguma irregularida-
de, a recomendação é que a água seja usada 
apenas para consumo animal ou irrigação 
e, de imediato, o município é comunicado 
e os agentes de Saúde orientados a fazerem 
o tratamento da água à base de hipoclorito 
de sódio. Feito o tratamento, a água só deve 
ser usada para consumo humano depois de 
15 a 30 minutos.

Djanira Lucena esclarece que mesmo 
a água tratada que vem do abastecimento 
público pode sofrer uma contaminação num 
reservatório doméstico que não esteja bem 
conservado, bem vedado e com uma limpe-
za periódica. “A água já tratada pode se es-
tragar lá nesse reservatório, na própria casa. 
Não é interessante pagar por uma água tra-
tada para, em casa, eu mesma contaminar 
a água e adoecer. Então, é isso que temos 

que estar sempre conversando com a popu-
lação”, destaca.

Ela acrescenta que o Dia Mundial da 
Água é um dia de chamamento, de desper-
tar a população e os próprios municípios 
para que eles se organizem para proteger 
a água, principalmente os novos gestores 
municipais.

Cagepa e município fazem controle de qualidade 

Dia Mundial da Água

Chamar a atenção sobre a importância da 
água, sobretudo da água doce no planeta, e tam-
bém para as formas de como defender a qualida-
de desta água e promover o manejo do uso racio-
nal dos recursos hídricos. Estes são os objetivos 
do Dia Mundial da Água, criado pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, no ano de 1993.

No Ano Internacional da Cooperação pela 
Água, as ações de controle da qualidade da 
água se destacam na Paraíba, um Estado que 
vive uma situação bastante delicada do ponto 
de vista das suas reservas hídricas, por causa 
das grandes estiagens.

influenciar. A coleta de ma-
terial é feita de seis em seis 
meses para que se proceda a 
análise desses pontos, princi-
palmente para olhar se eles 
sofreram alguma alteração. 
“Se for detectada alguma al-
teração, a gente vai in loco 
procurar saber o que está 
acontecendo”, complementa. 

Andréa Fidele destaca a 
importância do trabalho em 
parceria. “Quando detecta-
mos alguma alteração nos rios 
resultante dos esgotos do-
mésticos urbanos, oficiamos 
o caso ao município envolvido 
e à Cagepa, ao mesmo tempo. 
Só que muitas vezes a ques-
tão requer um projeto de sa-

neamento básico da parte do 
município, então o processo é 
mais demorado. A gente às ve-
zes oficia até duas vezes, para 
dizer que o órgão ambiental 
está ali atuante”, justifica.

Com 98 estações de 
amostragem distribuídas, o 
monitoramento contempla 
34 rios que banham terras 
dos municípios de Mataraca, 
Rio Tinto, Baía da Traição, 
Lucena, Cabedelo, João Pes-
soa, Bayeux, Alhandra, Santa 
Rita, Conde, Pitimbu, Montei-
ro, Sumé, São João do Cariri, 
Taperoá, Barra de Santa Rosa, 
Itabaiana, Ingá, Campina 
Grande, Pilar, Cruz do Espí-
rito Santo, Sousa, Aparecida, 

Patos, São Bento, Paulista, 
Piancó, São Bento, Paulista, 
Pombal, Coremas.

A Sudema tem um labo-
ratório móvel e um laborató-
rio fixo em João Pessoa, onde 
é feita a análise de bacterio-
logia que identifica se a con-
taminação foi por esgoto e 
por bactéria. Se for química, a 
análise serve para ver o PH, a 
condutividade e a salinidade. 
Os laboratórios também têm 
condições de analisar metais 
pesados para identificar se 
são de origem industrial. 

A coordenadora de Me-
dições Ambientais informa 
que a Sudema também faz o 
monitoramento de 100 açu-

des, contemplando 81 muni-
cípios paraibanos. “Os açudes 
maiores são geralmente dire-
cionados ao abastecimento 
público de água e justamente 
para acompanhar a qualida-
de da água deles é que tam-
bém é feito semestralmente 
um monitoramento. Caso 
esses açudes não estejam de 
conformidade com a qualida-
de estabelecida pelas normas 
do Conama - Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente, que 
são usadas em todo o Brasil, 
a gente manda um ofício para 
a Cagepa e orienta a suspen-
são da coleta de água daquele 
manancial para abastecimen-
to público.

Cisterna de placa é uma das melhores alternativas para o aproveitamento das águas de chuvas por famílias do interior paraibano
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Preconceito diminui e inclusão social avança

Síndrome de Down
“Há vinte e três anos atrás era 

muito difícil receber a notícia que 
seu filho tinha nascido com uma 
síndrome que não tem cura. Foi 
muito difícil para mim não receber 
visitas quando ele nasceu porque as 
pessoas tinham receio de me visitar 
quando sabiam que o Arthur tinha a 
Síndrome de Down. Foi mais difícil 
ainda vê-lo recusado por quatro es-
colas por ele apresentar Down”, re-
lata, emocionada, Sônia Maria, mãe 
de Arthur Belarmino, de 23 anos, 
que, por causa do preconceito, hoje 
ele não é alfabetizado, mas graças a 
ações de instituições, como a Funad 
e a Apae, Belarmino faz parte de 
um grupo de dança, ama música e é 
apaixonado por futebol.

Como Arthur outras milhares 
de pessoas têm a síndrome, porém, 
não se sabe quantos exatamente 
são no país. É que o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) faz levantamento levando 
em conta a deficiência como sendo 
dividida em quatro: física, visual, 
auditiva e intelectual. E é justamen-
te nesta última que a Síndrome de 
Down se encaixa. Estima-se que 
na Paraíba existam 62 mil pessoas 
com alguma deficiência intelectual, 
ou seja, 1,65% da população.

 “Não sabemos quantos des-
ses 62 mil têm Down. Aqui na 
Funad temos 150 pessoas sendo 
atendidas, mas existem Apae’s 
em várias cidades, que também 
dão este atendimento”, comentou 
a presidente da Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência(Funad), Simone Jordão.

Para marcar o Dia Interna-
cional da Síndrome de Down, que 
ocorreu ontem, dia 21 de março, 
o Governo do Estado, através da 
Funad, realizou o II Seminário Pa-
raibano sobre Síndrome de Down 
para discutir as Diretrizes de Aten-
ção à Saúde da Pessoa com Síndro-
me de Down, bem como os desafios 
vivenciados por estas pessoas no 
que diz respeito à educação, sexu-
alidade e mercado de trabalho nos 
dias atuais.

A emocionante solenidade de 
abertura contou com uma mestre 
de cerimônia mais que especial. A 
adorável Cristina Lucca, de 14 anos, 
que tem Down, mas estuda em es-
cola regular, foi alfabetizada, adora 
seriados adolescentes na televisão 
e gosta de estar com os amigos da 
escola, ajudou a formar a mesa do 
evento e, também, convocou para 
uma apresentação de dança outros 
adolescentes e adultos na sua con-
dição. 

Um dos dançarinos foi Djair 
Moura, que agora divide seu tempo 
entre os estudos e o novo trabalho. 
“Não sei muito de datas, por isso 
não sei quantos anos eu tenho, mas 
sei que estou gostando de trabalhar 
no MP (Ministério Público). Lá eu 
ganho um dinheiro e trabalho com 
papéis. E nos outros dias eu faço 
pesquisas, pois gosto de estudar, 
porque sou consultor de etiqueta”, 
disse, sorridente, o rapaz.

Já o seu par na dança, a jovem 
Ângela Cristina da Costa, que faz 
questão de dizer que é uma defen-
sora da paz, também trabalha no 
Ministério Público. “No trabalho eu 
mexo no PC, tiro xerox, atendo o te-
lefone, falo com a imprensa, vou até 
ao banco. Adoro trabalhar, porque 
antes era só aqui na Funad e minha 
mãe sai muito de casa, porque tam-
bém tem que trabalhar”, disse.

Depois de dançar ao som da 
música Catedral, Arthur (o filho de 
dona Sônia Maria), abriu a camisa 
da apresentação e exibiu uma ca-
miseta que tinha a seguinte frase: 
“Ser diferente é normal”, emocio-
nando a todos que estavam no au-
ditório da Funad. 

“Eu pedi para meu pai fazer 
essa camisa para mim. Adoro dan-
çar com esses meus amigos. É mui-
to bom”, disse o garoto de 23 anos, 
que depois de sofrer muitos pre-
conceitos, encontrou na dança e na 
música paixões que o ajudaram a 
sua inclusão no convívio social.

Governo comprometido 
O Seminário faz parte do “Pla-

no Viver Sem Limites”, do Governo 
Federal, que pretende fortalecer a 
Rede de Cuidados à Pessoa com De-
ficiência no Estado. O objetivo da di-
retriz deste plano é oferecer orien-
tações às equipes multiprofissionais 
para o cuidado à saúde da pessoa 
com Síndrome de Down nos dife-
rentes pontos de atenção da rede de 
serviço ao longo do seu ciclo vital.

 “Apresentamos o protocolo de 
atenção à pessoa com deficiência e 
estamos esperando o Ministério da 
Saúde nos mandar o manual para aí 
distribuirmos com os profissionais da 
saúde, desde a atenção básica, média e 
alta complexidade”, explicou Simone.

O vice-governador do Estado, 
Rômulo Gouveia disse que ações 
como esta mostram o comprometi-
mento do Governo do Estado: “Esta-
mos fazendo muitos esforços para 
que as pessoas com deficiência pos-
sam estar inseridas na sociedade e 
no mercado de trabalho. Estamos 
lutando pelas políticas públicas, 
afinal, o nosso Estado é o segundo 
da Federação com o maior número 
de deficientes quando comparado 

Ao descobrir que Cristina, hoje 
com 14 anos, tinha Síndrome de Down 
e, como agravante, tinha uma cardio-
patia grave, o primeiro sentimento que 
tomou conta de Latia Lucca foi o medo. 
“Tinha medo de perder minha filha 
para a cardiopatia. Durante os dois anos 
seguintes, vivi com esse medo, até que 
ela conseguisse peso e pudesse ser ope-
rada”, conta. 

Kátia relata que fez o pré-natal de 
Cristina e tudo transcorria normalmen-
te, como havia acontecido com sua pri-
meira filha. “Ela nasceu prematura, mas 
com o peso muito bom. A pediatra dela 
refez todos os teste e exames, pois pelo 
pré-natal nada apontava que minha fi-
lha pudesse nascer com algum proble-
ma, mas ela tinha a síndrome”, disse.

A menina começou então o pro-
cesso de estimulação precoce e por isso 
hoje fala bem, anda bem e é desenvolta. 
Aos três anos de idade começou a estu-
dar em uma escola regular, onde tem 
um bom relacionamento com os cole-

gas. “Às vezes acho que eles me tratam 
diferente, mas não é diferente ruim. Não 
sei por que é diferente, mas eu gosto de 
ir para a escola, para estudar e também 
para brincar, correr”, disse Cristina, en-
quanto fazia várias poses para os fotó-
grafos que estavam encantados com 
sua simpatia.

A mãe atribui também a boa de-
senvoltura da filha ao fato de existir a 
convivência com dois irmãos. “Ela tem 
irmãos de 18 e 11 anos. Irmãos não ali-
viam. Eles a tratam normalmente, recla-
mam, cobram, brigam, se diverte”, disse.

O que é a Síndrome de Down 
A Síndrome de Down é uma con-

dição genética caracterizada pela pre-
sença de um cromossomo a mais nas 
células da pessoa, e por isso, também 
chamada de Trissomia do Cromossomo 
21. É um acidente genético que ocorre, 
geralmente, ao acaso, durante a  divisão 
celular do embrião, e sua causa até hoje, 
desconhecida. A  síndrome é essen-

cialmente, um atraso global do desen-
volvimento motor e mental da pessoa. 
Se bem estimulada, a criança poderá 
alcançar bons níveis de coordenação 
motora, fala, escrita e desenvolvimento 
social. 

Entre as características, estão hi-
potonia muscular, língua protusa, prega 
palmar única e olho amendoado com 
prega epicântica.

Apesar dos cientistas falarem que 
a Síndrome de Down é um acidente ge-
nético e que não há formas de preven-
ção, foi observados que mulheres que 
têm os filhos antes dos 17 anos e depois 
dos 40 anos, têm mais probabilidade de 
gerar um filho com essa doença. 

“Não estamos dizendo que quem 
tem filho nesta faixa etária vai ter filho 
com Down, pois existem muitos casos 
de ocorrência da doença fora dessa fai-
xa de idade, como também há muitos 
casos de mulheres nessa faixa de idade 
que têm filhos saudáveis, sem essa ou 
outra doença”, comentou Simone.

Medo de perder a filha para a cardiopatia

à população total. No momento, 
estamos estruturando a Escola de 
Áudio-comunicação de Campina 
Grande, temos a AACD e projetos 
para Centros de Referência”, citou 

o vice-governador. Durante o even-
to, a APAE João Pessoa distribuiu o 
“Manual de Apoio aos familiares e 
Orientadores das Crianças com Sín-
drome de Down”. 

O conteúdo do manual explica 
o que é a síndrome, porque acon-
tece, fala das características, de 
educação, sexualidade, mercado de 
trabalho.

Arthur diz que a música e a dança o inseriu no convívio social. Cristina estuda em escola regular e adora seriados de TV

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com
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l Onde conseguir ajuda?

1º Procure a Secretaria de Saúde da sua cidade. Lá vão informar 
se existe tratamento especifico para a deficiência em ques-
tão. No entanto, a Funad é a referência em todo o Estado e 
a demanda pode ser voluntária, o paciente não precisa neces-
sariamente ser encaminhado por outro serviço de saúde. “Hoje 
temos a Funad e os polos de atenção de rede, que são as APAE, 
a Pestalozzi, o Centro Helena Holanda. Já temos a construção 
da AACD em Campina Grande e também a autorização por parte 
do Ministério da Saúde para Centros de Reabilitação em Sousa 
e Cuité”, comentou Simone Jordão.

l Veja endereço e telefone de algumas instituições 
que trabalham com a pessoa com deficiência.

FUNAD – Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência
Rua Dr. Orestes Lisboa, s/n – Conjunto Pedro Gondim, Paraí-
ba, Brasil. - Fone: (83) 3244.0707 Fax: (83) 3224.2495
funad@funad.pb.gov.br
Em João Pessoa a Funad é referência no tratamento de pes-
soas com deficiência. É um órgão estadual e todas as ativi-
dades são gratuitas. Para conseguir atendimento, pessoas 
de qualquer cidade do Estado podem procurar a instituição, 
fazer avaliação e até obter um diagnóstico, para depois fa-
zer o projeto terapêutico. 

l Centro de Atividades Especiais Helena Holanda
Endereço: Rua Bancários Francisco Mendes, S/N, Bairro Pedro 
Gondim –João Pessoa
Cep: 58031-270,Tel.: 3244.5833 e 9301.5991  
Horário de segunda a sexta das 7h às 18h.
O Centro de Atividades Especiais Helena Holanda (CAEHH) é uma 
organização da sociedade civil de interesse público, sem fins lu-
crativos, que oferece serviços clínicos, educacionais, desportivos 
e artísticos, com a missão de atender pessoas com deficiência, 
terceira idade e sequelados de acidente, buscando sempre pro-
mover qualidade de vida. O centro foi fundado no ano de 2000.

l Associação Pestalozzi da Paraíba 
Rua Ranieri Mazilli, 1732 -Cristo Redentor. (83) 3231-4407
58071000 -- João Pessoa - Paraíba
A Associação Pestalozzi da Paraíba (APEP) é uma instituição 
filantrópica, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1977. Lá 
pessoas com Deficiência Intelectual, Autismo, Síndrome de 
Down, Asperger, Moebius, West, Deficiência Física, Auditiva, Vi-
sual e Múltiplas Deficiências são atendidas sem limite de idade, 
através da habilitação e/ou reabilitação, esporte e cultura. A 
Pestalozzi se propõe a fomentar ações que contribua para a 
inclusão social das pessoas com deficiência e o resgate da 
cidadania, visando, sobretudo, a qualidade de vida dos usuários 
atendidos.

Saiba mais
l Relação das APAES da Paraíba

l APAE de Areia
Rua: Severino Brito Lyra S/N Conjunto Pedro Perazzo, 
Areia – PB
CEP. 58.397-000 Telefone: 8889.1735/8828.7078

l APAE de Aroeiras
Rua: Padre Leonel França, 50 – Centro Aroeiras – PB
CEP.59.489-000       Telefone: 333396.1942/3396.1939

l APAE de Boqueirão
Rua: N.S. do Desterro s/n – Centro Boqueirão
CEP. 58.450-000Telefone: 3391.2378/9154.3328

l APAE de Cacimba de Dentro
Rua: Antonio Euriques de Vasconcelos, S/N
Cacimba de Dentro – PB
CEP. 58.230-000Telefone: 8121.3108/8130.6906

l APAE de Esperança
Rua: Solon de Lucena 199 – Centro Esperança-PB
CEP. 58.135-000 Telefone: 8834.0312/9926.3391       

l APAE de João Pessoa
Rua: Projetada, Q. 332 Loteamento Itubiara, 
Bairro dos Bancários
João Pessoa – PBCEP. 58.052-000Telefone: 3235.2080

l APAE de Patos
Rua: Projetada S/N Q. 13 Loteamento
Dr. Geraldo Carvalho Patos/PB
CEP. 58.700-000 Telefone: 3423.7761

l APAE de Santa Rita
Rua: Nautilia Mendonça S/N Bairro Popular    
Santa Rita/PB
Cep: 58.301-470 Telefone: 8895.8397/8830.6421

l APAE de Cachoeira dos Indios
Avenida Governador João Agripino Filho S/N        
Bairro: Fazenda Velha
Cachoeira dos Índios/PB Cep: 58.935-000    
Telefone: 9683.2648/9109.4091

l APAE de Mamanguape
Rua: São José S/N – Centro Mamanguape/PB
Cep. 58.280-000      
Telefone: 9153.8370/8893.9124/8788.2014

l APAE de Santa Luzia
Rua: Quinhezinho Fernandes, 83      
Bairro: Nossa Senhora de Fátima Santa Luzia/PB
Cep. 56.000-000      Telefone: 9906.1053/9660.5891

l APAE de São João do Rio do Peixe
Rua: Lacordelio Fernandes, 57 – Centro      
São João do Rio do Peixe
Cep. 58.910-000       Telefone: 9612.2244/9308.5030

l APAE de Campina Grande
Rua: Eutécia Vital Ribeiro,525 Bairro:  
Catolé Campina Grande/PB
CEP. 58.410-205 Telefone: 3337.2454/33158700

Mesmo sem um diagnóstico de deficiência a pessoa poderá se dirigir até a APAE para tentar este diag-
nóstico e ser encaminhada para o atendimento mais adequado na APAE ou fora dela.
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Romeika Cartaxo, primeira-dama de João Pessoa Maísa Cartaxo, vereadora Raissa Lacerda, esta 
colunista e a médica Débora Nóbrega

Geólogo Johannes Ze-
naide, engenheira Alzira 
Pitanga, empresária 
Eveline César Teixeira 
de Carvalho, execu-
tivos Eribaldo Couto 
e João Agripino Maia 
Vasconcelos, empresá-
ria Juliana Nóbrega Car-
valho, agropecuarista 
José Buarque Gusmão 
Neto, advogado Aldo 
Moraes Alves.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   De olho nos homens que 
cada vez mais cuidam de sua 
aparência e querem soluções 
prontas e práticas, a Natura 
ampliou sua linha de produtos 
para homens.

  Trata-se da linha Natura 
Homem que dispõe dos se-
guntes itens: shampoo re-
dução de oleosidade, shampoo 
anticaspa, condicionador para 
todos os tipos de cabelos e gel 
fixador.

Zum Zum Zum
   O advogado Geilson Salomãu Leite está em Belo Horizonte-MG, onde 
ministra palestra na PUC e aproveita para entregar os originais do seu mais novo 
livro “Extinção do Crédito Tributário” à Editora Fórum.
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Risomar Nóbrega de Freitas Dias e Roziane Coelho nas homenagens 
na Câmara Municipal

Convênio
A EQUIPE de 

Conciliação do Tri-
bunal de Justiça da 
Paraíba, composta 
pela desembargado-
ra Maria das Graças 
Moraes e pelos juízes 
Fábio Leandro e Bruno 
Azevedo, depois de 
passar por Patos e 
Souza, está hoje em 
Cajazeiras, no Sertão 
paraibano.

Nestas cidades, 
eles assinam convê-
nios com universida-
des para implantar os 
Núcleos de Concilia-
ção e Mediação nas 
Comarcas.

“Criatividade é inventar, 
experimentar, crescer, correr 
riscos, quebrar regras, 
cometer erros e se divertir”

MARY LOU COOK

“Tornar o simples em 
complicado é fácil; tornar 
o complicado em simples é 
criatividade”

CHARLES MINGUS

   O médico e ex-secretário de Saúde, Geraldo Almeida é um dos candidatos 
às eleições para o Conselho Fiscal da Unimed João Pessoa. A disputa acontece 
amanhã no Salão Paraiba, do Tropical Hotel Tambaú, das 9h às 17h.

FOI CRIADO e lança-
do pelo professor parai-
bano o Projeto Quimeia, 
que tem por objetivo 
ajudar a preparar os es-
tudantes para as provas 
do Enem.

O interessante pro-
jeto é composto de oito 
revistas, acompanhadas 
de CD e DVD que trazem 
preciosas dicas para os 
alunos enfrentarem o 
concurso.

Transórgãos

UMA DAS OITO pro-
fissionais selecionadas 
em todo o país, a médica 
paraibana Maricélia Rodri-
gues está em São Paulo 
participando do curso de 
diagnóstico de morte en-
cefálica, patrocinado pelo 
Projeto Transórgãos.

Para lá seguiu tam-
bém seu marido, Palmari 
de Lucena onde curtem um 
final de semana cultural na 
capital paulista.

Suellen e Ricardo
CASAM-SE no próximo dia 5 de abril no aprazível 

Haras Pôr do Sol, na Estrada de Cabedelo, os jovens 
Suellen Cabral e Ricardo Montenegro Souza, onde re-
cepcionarão convidados e familiares.

A noiva é filha de Suênia Nóbrega Cabral e Erivaldo 
Nóbrega Cabral e o noivo, que é neto da grande dama 
Rosália Guerra Montenegro, é filha de Olga Verônica 
Montenegro de Souza e João Dalton de Souza (in 
memoriam).

Quimeia

Homenageadas Maria Emília Freitas e Walmirinha Queiroga

FOTO: Osmar Santos

Forró das Marias
O RESTAURANTE PANORÂMICO, do Clube Cabo 

Branco, vai ser palco hoje do lançamento da banda Forró 
das Marias, a partir das 21h com participação especial 
da banda BR3.

O nome Forró das Marias originou-se pelos suas 
integrantes serem filhas do grande sanfoneiro, maestro 
Josemar Monteiro e se identificarem com o autêntico 
forró de pé de serra. São elas: Maria Elizabeth (Lily) e 
Maria Edna.

   Parece que não deu certo o restaurante Mio, onde antes funcionou 
o Savoir Faire, de saudosa memória  no bairro do Miramar. Com menos de um 
ano de inaugurado soube que já fechou suas portas. 

Roberto Azevedo e sua ilustre mãe, Roberta Rodrigues de Aquino na Câmara Municipal

FOTO: Osmar Santos

Emoções na Câmara
UMA SESSÃO ESPECIAL recheada de emoções 

foi promovida na última quarta-feira pela Câmara 
Municipal de João Pessoa, sob o comando dos verea-
dores e propositores Benilton Lucena, Raissa Lacerda 
e Elisia Virgínia.

A ideia foi homenagear mulheres que tem atuação 
significativa para o desenvolvimento de João Pessoa, 
em várias áreas. A vereadora Raissa Lacerda homena-
geou a desembargadora Fátima Bezerra, as reitoras 
Margareth Diniz e Ana Flávia Pereira, as empresárias 
Maria Emília Freitas, Lourdes Bittencourt e Walmirinha 
Queiroga, a cabeleireira Ezilda Rocha, a promoter Ro-
berta Aquino, a professora e primeira-dama pessoense 
Maisa Cartaxo. Esta colunista também foi agraciada 
com o diploma de Honra ao Mérito.

Já Benilton Lucena entregou diplomas às pro-
fessoras Ivonete Araújo da Silva e Maria Mércia de 
Lima Ribeiro, a Adeilda Poggi Lins de Oliveira e a 
servidora da Câmara, Janete Almeida. A vereadroa 
Elisia Virgínia homenageou a coordenadora do Pro-
jeto Raabe Rosimeire de Paula Oliveira, a escritora 
Izemar Fernandes Tavares e a pastora Liana Nepo-
muceno Fernandes.
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Conferência reúne 
pesquisadores de 30 
países na capital
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Acontece hoje, a partir 
das 15h, a Procissão do En-
contro, também conhecida 
como Procissão do Senhor 
dos Passos. O evento segue 
pelas ruas do centro da cida-

13

Cortejo com a imagem 
de Jesus sairá às 15h da 
Igreja da Misericórdia

Procissão reúne fiéis no centro hoje
Nosso sENHoR Dos PAssos

de, até chegar à Praça João 
Pessoa (Praça dos Três Po-
deres), onde o Arcebispo da 
Paraíba, Dom Aldo Pagotto, 
fará a homilia para os fiéis.

O cortejo sai ao mesmo 
tempo da Igreja da Miseri-
córdia, onde os fiéis seguem 
a imagem de Jesus e da Igreja 
do Carmo, onde os fiéis se-
guem a imagem de Maria. O 
nome da procissão é Procis-
são do Encontro, pois simbo-

l 22/3 (sexta-feira): às 15h - Missa Votiva da Santa Cruz, na 
Igreja da Misericórdia. Em seguida começa a Procissão do 
Encontro (dos Passos).

l 23/3 (sábado): às 19h - Celebração Penitencial na Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das Neves.

  n Eventos da semana santa

l Domingo de Ramos:
24/3: Missas às 6h, 9h e 18h. Procissão saindo do Mosteiro 
de São Bento.
Missa às 19h15 na Capela do Colégio Pio X.

l Mutirão de Confissões:
25, 26 e 27 de março: a partir das 14h na Catedral.

  n Tríduo Pascal:

l Dia 28/3 (Quinta-feira santa):
Missa dos Santos Óleos às 8h.

Missa do Lava-pés às 17h.
Adoração ao Santíssimo logo após a Missa.
Em seguida tem Procissão do Silêncio.

l Dia 29/3 (sexta-feira santa):
Via Sacra na Catedral às 9h.
Ofício das Trevas às 12h.
Celebração da Paixão, às 15h, seguida da Procissão do Se-
nhor Morto.

l Dia 30/3 (sábado santo): 
Vigília Pascal às 19h.

l Dia 31/3 (Domingo de Páscoa): 
Santa Missa às 6h, 9h e 18h. 
Santa Missa às 19h15 no Col. Pio X.

l Mais informações: Catedral Basílica de Nossa Senhora das 
Neves. Praça Dom Ulrico, s/n, centro de João Pessoa. Fone: (83) 
3221-2503 (atendimento das 14h às 17h). Pároco da Sé Basíli-
ca: Pe. Rui da Silva Braga. Vigário: Mons. Robson Bezerra.

liza o encontro de Maria com 
o filho, que está seguindo 
para a crucificação. A Arqui-
diocese da Paraíba não revela 
quantos fiéis seguem a comi-
tiva a cada ano.

Percurso 
A Procissão do Encon-

tro segue dois percursos si-
multâneos. O primeiro sai da 
Igreja da Misericórdia (que 
fica na Avenida Duque de Ca-

xias, em frente ao Shopping 
Terceirão), com a imagem de 
Jesus, segue pela Avenida Ge-
neral Ozório, até a frente do 
Tribunal de Justiça.

O segundo percurso sai 
da Igreja do Carmo, com a 
imagem de Maria, segue pela 
Visconde de Pelotas (no sen-
tido contrário da via), até as 
duas imagens se encontra-
rem. Após o encontro Dom 
Aldo fará a homilia.

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Eventos de preparação para a semana santa:

Semob traça ações
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) se reu-
niu com representantes 
de várias Secretarias da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) para 
planejar ações integradas 
para os eventos durante 
a Semana Santa na capi-
tal. O objetivo principal 
foi criar metas para  agi-
lizar o trâmite nas solici-
tações da população e 
garantir bom andamen-
to do trabalho durante 
as procissões, atos litúrgi-
cos e apresentações que 
ocorrerão nesse período.

Para o superinten-
dente adjunto da Semob, 
Roberto Pinto, esse en-
contro segue a determi-
nação do prefeito Lucia-
no Cartaxo de apoiar as 
festividades da Semana 
Santa integrando as se-
cretarias municipais.  
Dentre os serviços a se-
rem realizados por cada 
secretaria estão a limpe-
za dos locais por onde 
vão passar as procissões, 

a revisão da iluminação 
pública, a interdição do 
trânsito, o ordenamento 
dos ambulantes, as po-
das das árvores e a inibi-
ção do uso de ‘paredões’ 
de som atrapalhando os 
atos religiosos.

Na ocasião também 
foi discutida a unificação 
dos procedimentos na 
emissão das autorizações 
concedidas pelas secre-
tarias municipais para a 
realização dos eventos 
como a licença para o uso 
do solo, de competência 
da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano; au-
torização do uso da apa-
relhagem sonora pela 
Secretaria de Meio Am-
biente, a limpeza das vias 
com a Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) e as inter-
dições de via e segurança 
do trânsito pela Semob. 

“Com a unificação 
dos processos vamos fa-
cilitar a concessão do do-
cumento, sem entraves”, 
afirmou Roberto Pinto.
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Conferência reúne pesquisadores 
de 30 países a partir de domingo
Evento vai discutir e mos-
trar materiais alternativos 
na construção civil

João Pessoa será palco, 
pela segunda vez, a partir de 
domingo, da Conferência In-
ternacional sobre Materiais 
e Tecnologias Não Conven-
cionais de Construção (14ª 
IC-NOCMAT), reunindo pes-
quisadores de quase 30 paí-
ses e 13 estados brasileiros. 
O evento, que será realizado 
no Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), vai até a próxima 
quarta-feira (27), onde serão 
apresentados mais de 150 tra-
balhos científicos sobre a uti-
lização de materiais alterna-
tivos à construção civil, como 
bambu e terra crua. Estarão 
presentes pesquisadores re-
nomados no assunto, como 
o professor Gernot Minke, da 
Alemanha, e o professor Luis 
Eustáquio Moreira, da Univer-
sidade Federal de Minas Ge-
rais, que prestou consultoria 
para construção de uma ca-
pela de bambu para a novela 
Araguaia, da Rede Globo.

De acordo com o profes-
sor Normando Perazzo, or-
ganizador do evento, embora 
a Conferência já tenha ocor-
rido em países como China, 
Egito e Inglaterra, essa é a 
segunda vez que acontece na 
Paraíba (a edição do ano de 
2003 também ocorreu aqui), 
mostrando o reconhecimen-
to que existe da UFPB como 
produtor de novas pesquisas 
sobre o assunto. Os principais 
estudos do Estado em termos 
de materiais alternativos para 
a construção estão relaciona-
das à utilização do bambu 
e da terra crua. No entanto, 
existem trabalhos também 
sobre concretos especiais, 
materiais de substituição de 
cimento e fibras vegetais. 

Ele é barato, cresce rapi-
damente, é renovável, tem alta 
produtividade, inspira técni-
cas simples e oferece grande 
resistência mecânica. Essas 
são apenas algumas caracte-
rísticas do bambu, material 
que já é usado informalmen-
te há séculos mas só recente-
mente passou a ser estudado 
cientificamente. No evento, 
pesquisadores de países como 
Bélgica e Suécia apresentarão 
trabalhos sobre esse material, 
além, claro, dos brasileiros. “É 
um material que está desper-
tando muito interesse em vá-
rias partes do mundo, até mes-
mo da Europa, que não produz, 
por conta dessas propriedades 
que ele tem”, comenta o profes-
sor. Segundo ele, o bambu pode 
ser utilizado em inúmeras es-
truturas de uma casa, como 
paredes e teto.

Outro material que está 
sendo alvo dos estudos da 
Paraíba e que, inclusive, já 
tem sido aplicado em cons-
truções de casas feitas com 
blocos de terra na periferia 
de João Pessoa é a terra crua, 
ou seja, a terra sem precisar 
ser queimada. “Você econo-
miza toda energia da queima, 
economiza a emissão de gás 
carbônico que a queima pro-
voca e economiza, também, 
a própria natureza, porque a 
gente sabe que esses tijolos 
cerâmicos, na verdade, usam 
a própria vegetação local 
para queimar, provocando 
a desertificação que é um 
fenômeno muito grave no 
Nordeste brasileiro”, relata o 
professor Normando.

Custos
Em relação aos custos da 

utilização desses materiais, 
eles podem sair mais caros 
do que se fossem utilizados 
materiais convencionais, por 
conta da mão de obra envolvi-
da, mas ganha-se em termos 
ambientais - já que provoca 
bem menos impactos que as 

formas industriais - e em be-
nefícios ao longo da vida da 
construção. Acontece que, 
uma parede feita de terra 
crua, por exemplo, do pon-
to de vista térmico tem um 
comportamento melhor que 
as feitas de alvenaria comum. 
De acordo com o pesquisador, 
embora o custo inicial possa 
aumentar, ao longo do tempo 
ele pode diminuir.  

Mudança de mentalidade
Embora tenha sido o 

Brasil quem tenha começado 
a liderar as pesquisas nesse 
campo, atualmente, outros 
países, até mesmo europeus, 
estão investindo muito mais 
em pesquisa. Isso acontece, 
segundo o professor, porque, 
no nosso país, ainda se en-
contram muitas dificuldades, 
até mesmo - e principalmen-
te - dentro da Academia. “É 
necessária uma mudança de 
mentalidade. Na Inglaterra, 
eles já perceberam os grandes 
benefícios que estão envolvi-
dos e estão colocando muito 
dinheiro na investigação des-
ses materiais”, comenta.

Lei do Bambu
Embora muitos pensem 

no bambu como uma praga 
agrícola, ele pode ter inú-
meras utilidades, tanto na 
construção de imóveis como 
na fabricação de utensílios 
domésticos e de decoração. 
Em 2011, foi sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff o 
projeto de lei que institui a 
Política Nacional de Incenti-
vo ao Manejo Sustantado e ao 
Cultivo do Bambu. 

A nova lei estabelece a 
política nacional de estímu-
lo ao manejo sustentado e 
ao cultivo da gramínea. Com 
isso, o bambu passa a ser tra-
tado como produto agrícola, 
disponibilizando linhas de 
crédito com taxas de juros e 
prazos de pagamento dife-
renciados.

O preço da gasolina comum ven-
dida em João Pessoa continua com 
tendência de queda, conforme nova 
pesquisa realizada no dia 19 de março 
pelo Procon de João Pessoa (Procon-
-JP). Desta vez, 61 postos pesquisados 
baixaram os preços, 34 mantiveram e 
apenas três fizeram reajustes no va-
lor do litro da gasolina na bomba. O 
levantamento foi realizado em 117 
postos, mas apenas 101 estão em ati-
vidade.

 O menor preço praticado na ven-
da do litro da gasolina comum é de 
R$ 2,52. Diversos postos estão ven-
dendo o produto com este preço, a 
exemplo da Rede de Postos Opção 
(centro, Tambiá, Torre, Castelo Bran-
co, Distrito Industrial, Mangabeira, 
Bessa, Brisamar, Manaíra e Alto do 
Mateus), Nossa Senhora de Fátima 
(Bairro dos Estados), Metrópole (Tam-
biá) e Fan-Mah (Varadouro). O maior 
valor encontrado no litro da gasolina 
comum foi R$ 2,89, com uma varia-
ção de até 15%.

 Em relação ao etanol, 15 postos 
baixaram o valor do produto, 50 man-
tiveram e 29 aumentaram, sendo que 

destes oito devem ser notificados pelo 
Procon-JP. O menor preço praticado 
para a venda do litro do etanol é de 
R$ 2,129 e o maior de R$ 2,46. A varia-
ção chega a 15,5%.

 Na venda do diesel, apenas dois 
postos baixaram o preço do litro do 
produto. Vinte e três mantiveram o 
preço e houve reajuste em 70 postos, 
sendo que destes, cinco devem ser no-
tificados pelo Procon-JP. A variação no 
preço do diesel chega a 15,6%.

 Em relação ao gás natural, to-
dos os 14 postos que comercializam 
o produto, seguem sem alteração nos 
preços praticados. A variação chega a 
7,1%.

 A pesquisa com os preços dos 
combustíveis em João Pessoa vem 
sendo realizada quinzenalmente pelo 
Procon-JP. O objetivo é monitorar o 
valor dos produtos para ajudar o con-
sumidor no planejamento do orça-
mento mensal.

Para conferir a pesquisa completa 
ou obter mais informações clique no 
link. Os dados ainda podem ser confe-
ridos na sede do Procon-JP, localizada 
na Avenida Dom Pedro I, 331, centro.

Custo da gasolina continua em 
queda nos postos da capital

MAIS BARATA

Com a aproximação da 
Semana Santa, cresce a ven-
da de peixes em João Pessoa 
e para que o consumidor não 
seja lesado, a Gerência de 
Vigilância Sanitária Munici-
pal (GVS-JP) vem realizando 
fiscalizações nos estabeleci-
mentos que comercializam 
o produto. O objetivo é sa-
ber se os comerciantes es-
tão cumprindo as normas e 
exigências impostas pelo ór-
gão para comercialização do 
pescado. Um balanço da fis-
calização deve ser divulgada 
ainda hoje.

A maioria dos estabele-
cimentos fiscalizados se loca-
lizam nos bairros de Tambaú, 
Cabo Branco, Mangabeira, 
Torre, Cruz das Armas e 
centro da capital. O órgão, 
alerta para que os consumi-
dores visualizem as condi-
ções do peixe. O corpo deve 
estar brilhante, consistente 
e elástico, olhos vivos, trans-
parentes e ocupando todo o 
globo ocular, guelras úmidas 
e brilhantes, escamas firmes 
e presas ao corpo. Além das 
características organolépti-
cas inconfundíveis também 
devem ser observados  a cor, 
o cheiro e a textura.

O peixe congelado não 

apresenta boas condições de 
vistoria, mas mesmo assim a 
dica é que neste caso o pro-
duto deve ser condicionado 
a temperatura de 12 a 18 º C 
negativos.

Venda de peixes sobe e Vigilância 
fiscaliza pontos de comercialização

PESCADO

A fiscalização 
tem como meta 
verificar se os 
comerciantes 
estão cumprindo 
as exigências 
feitas pelo órgão

José Alves
zavieira2@gmail.com

Pesquisa realizada pelo 
Procon de João Pessoa visan-
do a Páscoa, constatou varia-
ções e elevações de 80,84% 
nos preços dos vinhos em 
nove supermercados da cida-
de. Para ajudar os consumi-
dores a economizar, o órgão 
comparou os preços de várias 
marcas do produto nas redes 
dos supermercados de João 
Pessoa.

A maior variação consta-
tada foi de 80,84%, no vinho 
Dom Bosco tinto suave nacio-
nal. O menor preço do produ-
to (R$ 4,75) foi encontrado 
no Supermercado Santiago e 
no Super Box Brasil e o maior 
(R$ 8,49) no Carrefour.

A menor variação de pre-
ço foi encontrada no Vinho 
Cartuxa Évora, tinto, colheita 
2009, português, de 0,72%. O 
produto pode ser adquirido 
por R$ 94,90, no Supermer-
cado Torre, e por R$ 95,58 no 
Supermercado Santiago.

O levantamento de pre-
ços foi realizado nos super-
mercados Latorre (Torre), 

Pesquisa aponta variações e 
elevações de 80,84% nos preços

VINHO

Santiago (Torre), Super Box 
Brasil (Bessa), Manaíra (Ma-
naíra), Carrefour (Bessa), Ex-
tra (Epitácio Pessoa), Hiper 
Bompreço (Bessa), Bem Mais 

(Bancários) e Pão de Açúcar 
(Bessa). Hoje, o Procon Mu-
nicipal estará divulgando o 
resultado das pesquisas dos 
ovos de Páscoa. (JA)

Para conferir a pesquisa completa ou obter mais informações cli-
que no site do município (joaopessoa.pb.gov.br). Os dados ainda podem 
ser conferidos na sede do Procon-JP, localizada na Av. Dom Pedro I, 331, 
centro. O telefone para contato é o 3214-3040.

Saiba mais

O Procon comparou os preços de várias marcas de vinho em JP

Procon-JP constata que 61 postos baixaram o preço do litro da gasolina vendida na capital

FOTO: Marcos Russo

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

FOTO: Ortilo Antônio



Sousa registra maior precipitação de 
chuvas nos últimos dias no Sertão
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O município de Sousa foi 
o que registrou o maior volu-
me de chuvas nos últimos dias, 
com uma precipitação pluvio-
métrica de 47,1 mm na noite 
de quarta-feira para a madru-
gada de ontem. No acumulado 
do mês, no entanto, o municí-
pio que recebeu mais chuvas 
foi Santana dos Garrotes, com 
150 mm de precipitação plu-
viométrica, segundo dados da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraí-
ba – Aesa. A previsão é de mais 
chuvas para os próximos dias 
na região do Sertão.

A meteorologista Car-
men Becker informou que as 
regiões do Sertão e do Semi-
árido são as mais propícias 
para receber chuvas na Para-
íba nos próximos dias. Ela re-
velou que no período do dia 
deve fazer sol, mas no final 
da tarde pode haver panca-
das de chuva.

Das 269 estações moni-
toradas pela Aesa, 38 regis-
traram chuvas, com maior 
predominância no Sertão 
paraibano. Além de Sousa, o 
município de Santa Cruz foi o 
segundo a receber maior vo-
lume de chuvas, com 38,8 mm 

de precipitação pluviométri-
ca, seguido de Marizópolis 
(32,1 mm) e Lastro (28,4).

No acumulado do mês, 
os municípios que receberam 
mais chuvas foram Santana 
dos Garrotes (150,0mm), Pe-
dra Branca (149,2mm), Catolé 
do Rocha (134,7mm), Santa 
Cruz (133,0mm), Vieirópolis 
(132,6mm), Aguiar (130,3mm), 
Brejo do Cruz (123,0mm), Apa-
recida (122,2mm), Cajazeiras/
Aç. Lagoa do Arroz (118,1mm), 
Lastro (115,9mm), Sousa 
(111,0mm), Boa Ventura  (110,8 
mm), Curral Velho (108,1 mm), 
Serra Grande (106,0mm), 
Conceição (105,1mm), Olho 
D’Água (103,9mm), Pombal 
(103,4mm), São José de Caia-
na (102,9mm) e Diamante 
(102,0mm). O município de 
Salgado de São Félix ainda não 
recebeu uma gota de chuva 
neste mês.

Previsão
Conforme a previsão da 

Aesa para o dia de hoje, o céu fi-
cará parcialmente nublado com 
possibilidade de chuvas ocasio-
nais no final do dia nas regiões 
do Litoral, Brejo e Agreste. No 
Cariri/Curimataú, Sertão e 
Alto Sertão, o céu estará par-
cialmente nublado, com possi-
bilidade de chuvas isoladas no 
fim do dia. A temperatura vai 
variar de 22ºC a 36ºC no Sertão 
e de 19ºC a 31ºC nas regiões do 
Litoral, Brejo e Agreste.

Nno acumulado do mês, 
foi em Santana dos
Garrotes onde mais choveu 

Cerca de 300 aquicultores pa-
raibanos serão beneficiados com 
as ações do projeto “Aquinor-
deste”, coordenado pelo Sebrae 
Paraíba, que objetiva integrar e 
fortalecer a cadeia produtiva da 
aquicultura na região Nordeste. 
Na Paraíba, a iniciativa vai atingir 
20 municípios, garantindo a com-
petitividade e sustentabilidade 
ambiental da atividade.

De acordo dados do Minis-
tério da Pesca e Aquicultura, em 
2010 a Paraíba produziu mais de 
3 mil toneladas de pescado da 
aquicultura marinha e continen-
tal. Em 2008, o volume foi de 2,5 
mil toneladas. Um crescimento de 
cerca de 20%. O analista técnico 
do Sebrae Paraíba e gestor do 
Aquinordeste, Jucieux Palmeira, 
disse que apesar do período de 

estiagem que várias regiões pa-
raibanas estão enfrentando, a 
produção aquícola tem apresen-
tado boas perspectivas.

“Visitamos recentemente pro-
dutores de nove cidades do Cariri 
e todos estavam satisfeitos com o 
volume de produção e vendas. A 
tilápia está sendo comercializada, 
em média, por R$ 12 reais, o quilo. 
Os produtores tem uma margem 
de lucro relevante, o que mostra 
que a aquicultura tem contribuído 
para o desenvolvimento econômi-
co de diversas regiões do Estado”, 
explicou. Jucieux Palmeira ressal-
tou que o projeto, na Paraíba, está 
focado nas culturas de ostra tam-
baqui e tilápia. O gestor explicou 
que na região Nordeste a aquicul-
tura está relacionada à produção 
familiar e associativista e é desen-

volvida , na maioria das vezes, de 
maneira informal. “ Se a atividade 
for tratada de forma empresarial 
competitiva, ela será capaz de ofe-
recer renda para os produtores em 
níveis relativamente superiores a 
maioria das atividade agropecuá-
rias tradicionais”, disse o gestor.

Apesar do cenário promissor, 
a aquicultura paraibana, assim 
como a de todo o Nordeste, tem 
diversos desafios. De acordo com 
Jucieux, é necessária a organiza-
ção e integração das cadeias pro-
dutivas, busca de licenciamentos 
ambientais menos onerosos, efi-
ciente difusão de boas práticas de 
produção e a avaliação a campo 
de insumos. “Estas medidas con-
tribuirão para impactos sociais e 
econômicos positivos na ativida-
de”, destacou o gestor.

Ações do projeto Aquinordeste
vão beneficiar produtores na PB

DESENVOLVIMENTO DA PESCA

Em 2010, a Paraíba teve bom desempenho e produziu mais de 3 mil toneladas de pescado da aquicultura marinha e continental

A empresa Unilever Uni-
versal, que é fabricante de su-
cos da marca AdeS, tem obtido 
prejuízos quanto aos seus pro-
dutos. Na Paraíba, no municí-
pio de Campina Grande, fisca-
lizações estão sendo realizadas 
de forma que os objetos sejam 
retirados das prateleiras. O 
trabalho está sendo feito pela 

Gerência de Vigilância Sanitá-
ria (Gevisa) em conjunto com a 
Secretaria de Saúde. 

As caixas lacradas que 
contém de 1 a 1,5 litros de 
todos os sabores passam por 
esse processo fiscal. Segundo 
a Gevisa, a comercialização 
do produto está proibida no 
Estado da Paraíba. A ordem 
se deu após o envasamento 
de solução de limpeza no lu-
gar da bebida. 

Por ordens da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária), os fiscais da 
Gevisa estão visitando super-
mercados e outros estabele-
cimentos que comercializam 
os sucos na região. Estes, se-
rão orientados a retirarem os 
produtos de vendas. Na hi-
pótese dos produtos perma-
necerem, os locais visitados 
serão autuados. 

Os consumidores que 

desejarem, podem entrar em 
contato com a Vigilância Sa-
nitária pelo número (083) 
3310-6222. Os consumidores 
que adquiriram sucos do lote 
suspensos, e que podem ser 
identificados com as iniciais 
AG, podem solicitar a troca 
do produto no supermerca-
do.  Maiores informações se-
rão obtidas pelo telefone de 
atendimento ao consumidor: 
0800 707 0044.

Gevisa fiscaliza retirada de produtos
AdeS das prateleiras de supermercados

EM CAMPINA GRANDE
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Kalyenne Antero
Especial para A União 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Executiva de Vigilância 
em Saúde, está capacitando 
os profissionais de saúde para 
aprimorar as ações de comba-
te à dengue em todo o Estado. 
Os treinamentos estão sendo 
conduzidos por técnicos da Ge-
rência Operacional de Vigilância 
em Saúde Ambiental que estão 
percorrendo todas as Gerências 
Regionais de Saúde.

 A capacitação ontem foi 
realizada na cidade de Patos 
com os agentes de controle de 
endemias, ACEs, e apoiado-
res do setor de Vigilância em 
Saúde Ambiental de todos os 
municípios que compõem a 
6ª Gerência Regional de Saú-
de.  Na pauta das capacitações 
foram apresentados e discuti-
dos o LIRAa e o LIAa, que são 
levantamentos dos  índices 
rápido e por amostragem do 
vetor transmissor da dengue, 
o Aedes Aegypti. Esses levan-
tamentos devem ser realizados 
quatro vezes ao ano.

 O LIRAa e  o LIAa  são me-
todologias  de trabalho para 
identificar os locais de maior ín-
dice de infestação do mosquito 
transmissor da dengue. Assim, 
pode-se avaliar o risco de possí-
veis epidemias e intensificar as 
ações de combate e controle da 
dengue nas regiões onde o índice 
de infestação estiver mais eleva-
do. Eles geram informações, não 
somente durante o trabalho de 
rotina, mas principalmente em 
momentos críticos, fazendo uso 
de uma metodologia capaz de 
fornecer dados em tempo hábil 
para estruturar ações específicas 
e aumentar a eficácia no comba-
te ao mosquito transmissor da 
dengue.

 A gerente operacional de 
Vigilância em Saúde Ambiental 
da SES, Djanira Lucena, expli-
cou que o LIRAa  é realizado nos 
municípios com mais de 2 mil 
imóveis e o LIAa naqueles com 
menos de 2 mil  imóveis. Entre 
as ações executadas, os agentes 
de endemias visitam os muni-
cípios e fazem as coletas das 
amostras do mosquito, que são 
encaminhadas ao laboratório 
para análise e todos os dados são 
catalogados.

 “Podemos dizer que esse 
trabalho aponta o cenário real 
da infestação do mosquito em 
cada município, qual o percen-
tual, os pontos mais críticos, os 
principais depósitos e os tipos. 
A partir desses dados, podemos 
traçar ações pontuais visando o 
controle e a prevenção da den-
gue”, disse.

 Depois de Patos, essas ca-
pacitações acontecerão nas Ge-
rências Regionais de Saúde de 
Princesa Isabel, Itabaiana e Gua-
rabira. “Esse é mais um trabalho 
que é feito permanentemente 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde para reforçar as ações  de 
prevenção e controle da dengue 
em todo o Estado”, finalizou Dja-
nira Lucena.

 
Novo sistema
Além do LIRAa e do LIAa,  

os agentes  de controle de en-
demias também estão sendo 
capacitados sobre o nova ferra-
menta de trabalho do Ministério 
da Saúde.  Trata-se do SIS-PNCD, 
um Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Controle 
da Dengue que tem como princi-
pal objetivo monitorar, em tem-
po hábil, todas as ações de saúde 
e a  situação epidemiológica da 
doença em cada município.

Saúde treina servidores
para agilizar as ações

COMBATE À DENGUE

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Pela cidade

Foi sepultado ontem à tarde, no Cemitério do 
Cruzeiro, o corpo do jornalista Aguinaldo Miguel, que 
morreu na última quarta-feira, em decorrência de um 
câncer no pâncreas. Aguinaldo tinha 47 anos e trabalhou 
em jornais e emissoras de rádio de Campina Grande.

l OlIMPíAdA 

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Campina 
realiza, entre 30 de abril e 11 de maio, a XV Olimpíada 
Rainha da Borborema. O período de inscrição será do dia 1º 
a 19 de abril para entidades e de 8 a 23 de abril para atletas. 
Os jogos não eram realizados desde 2007.

l SeSSãO eSPeCIAl
A sessão especial em homenagem ao Dia 

Internacional da Síndrome de Down, proposta pelo 
vereador socialista Murilo Galdino, foi marcada por um 
clima de forte emoção. Houve palestras da presidente 
da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae), 
Margarida da Mota Rocha, e da diretora-fundadora 
da Associação Viva Dow, advogada e escritora Mabel 
Amorim. Jovens portadores da síndrome fizeram a 
leitura de textos e até uma apresentação de dança, 
emocionando muitos dos presentes à solenidade.

Na disputa 
Cinco alunos do Colégio Motiva Campina Grande 

formam a única equipe da Paraíba selecionada para 
participar da etapa do IYPT Brasil 2013, no Torneio 
Internacional de Jovens Físicos, a ser realizada em São 
Paulo, nos dias 3, 4 e 5 de maio. Das 58 inscrições de 
todas as regiões do Brasil, foram classificadas 24 equipes, 
sendo seis do Nordeste e apenas uma da Paraíba.

Copa de 2014
Com a aproximação da Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, o Ministério da Educação (MEC) recomenda 
que os sistemas do País ajustem o calendário de aula 
durante o período do evento, especialmente nos locais 
que vão sediar os jogos. A Lei Geral da Copa estabelece 
que os sistemas de ensino ajustem os calendários 
de forma que as férias escolares das redes pública e 
privada abranjam todo o período da Copa, de 12 de 
junho a 13 de julho do próximo ano.

estágio...
O doutorando Gustavo Soares, da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), foi selecionado 
para estagiar na Microsoft Research, centro de 
excelência em pesquisa, que reúne mais de 850 
pesquisadores em 13 laboratórios ao redor do mundo, 
onde são desenvolvidos produtos como o sistema 
operacional Windows e o Videogame Xbox 360.

 ... nos eUA
O aluno vai atuar durante três meses na sede 

da Microsoft, em Redmond, nos Estados Unidos, 
no Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software 
(RiSE), supervisionado pelo pesquisador sênior do 
centro de pesquisa, Sumit Gulwani.

IRPF 2013
O contribuinte que quiser doar sua restituição 

para um dos fundos de ajuda à criança e ao adolescente 
inscritos na Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República poderá fazê-lo até 30 de abril, 
com direito ao abatimento de 3% do total no IR ainda 
na Declaração atual.

Nova adesão

O vereador Hércules Lafite (PSC) admitiu ontem que 
vai fazer parte da bancada do prefeito Romero Rodrigues 
na Câmara Municipal de Campina Grande. Ele lembrou 
que seu partido já havia aderido a Romero, assim como o 
outro vereador da sigla, Orlandino Farias.

Amigos, amigos...

Lafite foi auxiliar do governo Veneziano Vital do Rêgo, 
atuando na Secretaria de Finanças, mas, ainda assim, acredita 
que sua adesão a Romero Rodrigues não vai comprometer 
sua relação com o ex-prefeito. “Relação pessoal é outra coisa”, 
disse o vereador.

luto na imprensa

PMCG desapropria para abrir vias
ObRAS de PAvIMeNtAçãO

As desapropriações vão 
facilitar o acesso ao 
Complexo Judiciário 

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSDB), assinou na manhã 
de ontem, a ordem de servi-
ço das obras de pavimenta-
ção das vias que entornam 
o Complexo Judiciário, no 
bairro da Liberdade, zona 
sul da cidade.

A solenidade aconteceu 
no Fórum Afonso Campos e 
contou com a diretora e juíza 
Ana Christina Penazzi. No 
projeto da PMCG, além do 
recapeamento asfáltico das 
ruas, está a abertura de um 
novo acesso ao local, refor-
mulando portanto o trânsi-
to da região.

Para tanto, quatro imó-
veis serão desapropriados 
para abertura de uma nova 
via. Na avaliação da juíza 
Ana Christina Penazzi, as 
obras trarão conforto para 
os cidadãos que necessitam 
dos serviços da Justiça. “Es-
sas obras trarão um maior 
acesso da população aos fó-
runs localizados neste polo 
Judiciário. Aqui estão todas 
as representações judiciais 
integradas neste quarteirão 
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e, no período de chuva, os 
jurisdicionados são preju-
dicados, pois as ruas ficam 
intransitáveis, principal-
mente, para quem depende 
de ônibus”, observou a ma-
gistrada.

No último dia 13, o pre-
feito campinense fez uma vi-

sita de cortesia à presidente 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcanti, 
quando anunciou as obras 
que irão beneficiar o acesso 
ao Complexo Judiciário de 
Campina Grande.

Também estiveram pre-

sentes à solenidade o dire-
tor do Fórum Eleitoral, juiz 
eleitoral Ruy Jander, a dire-
tora do Fórum Trabalhista, 
juíza Maria íris Diógenes, o 
juiz Federal Bruno Teixeira, 
advogados e o presidente da 
Câmara Municipal de Campi-
na Grande, Nelson Gomes.

Jovens físicos 
vão representar a 
PB em torneio 
internacional

Uma equipe de cinco 
alunos de Campina Grande 
irão representar a Paraíba 
na etapa nacional do Tor-
neio Internacional de Jovens 
Físicos (IYPT). O evento 
acontecerá entre os dias 3 
e 5 de maio, em São Paulo, 
e contará com 58 inscrições 
de todas as regiões do país, 
sendo seis do Nordeste.

Os alunos, que são estu-
dantes do 2º ano do Ensino 
Médio do Colégio Motiva, 
formam a equipe Físicos-
BR7, e estão concorrendo 
nesta fase a serem uma das 
cinco equipes que represen-
tarão o país na etapa inter-
nacional, no mês de julho 
em Taiwan. De acordo com 
o professor orientador da 
equipe, Edmundo Filho, para 
participar da etapa brasilei-
ra, os alunos escolheram 
cinco entre os 17 problemas 
propostos pelo IYPT e apre-
sentaram um relatório com 
as conclusões obtidas atra-
vés de experimentos.

O professor explica que 
o evento consiste em três 
etapas, onde existe um em-
bate entre os grupos compe-
tidores, que passam pelas fa-
ses de relatores, opositores 
e avaliadores. “A equipe re-
latora apresenta a essência 
da solução do problema, que 
será criticada e argumen-
tada pela equipe oponen-
te. A equipe avaliadora fica 
responsável por fazer uma 
análise do desempenho en-
tre as duas outras equipes”, 
comenta Edmundo. 

Phillipy Costa
Especial para A União

Fórum Affonso Campos, beneficiado com a abertura dos novos acessos anunciados pela prefeitura 

FOtO: Divulgação

Diogo Almeida
Especial para A União



Obras de infraestrutura no Sertão
liberação de recursos
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assembleia realiza sessão 
especial em campina para
discutir racionamento
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O governador Ricardo 
Coutinho autorizou o reinício 
das obras de ampliação do es-
gotamento sanitário do muni-
cípio de Patos. No sistema se-
rão investidos mais de R$ 6,2 
milhões.  “Estamos tentando 
recuperar o tempo perdido, 
pois a coleta e o tratamento 
do esgoto é algo básico. Por 
isso estamos realizando uma 
obra que vai coletar e tratar 
o esgoto da cidade, inclusive 
do loteamento Monte Caste-
lo, garantindo mais saúde e 
evitando que dejetos sejam 
jogados nos rios”, destacou o 
governador.   

De acordo com o presi-
dente da Companhia de Água 

e Esgotos da Paraíba (Cagepa), 
Deusdete Queiroga, com a con-
clusão do sistema a cobertura 
de esgoto de Patos sairá de 
5% para 15%. “É uma obra 
que ficou parada muito tempo, 
mas que será realizada para 
ampliar a cobertura de esgoto 
que hoje é muito baixa. O siste-
ma terá 10.178 metros de rede 
coletora e 830 ligações domi-
ciliares”, explicou o presidente 
da Cagepa. 

A maratona de obras do 
Governo do Estado no Sertão 
paraibano continua hoje, data 
em que se comemora o Dia 
Mundial da Água. Às 10h, na 
cidade de Cajazeiras, Ricardo 
inaugura o ginásio da Escola 
Estadual Manoel Mangueira; 
assina a ordem de serviço para 
restauração da Escola Esta-
dual Manoel Mangueira e au-
toriza a ordem de serviço para 

obras de esgotamento sanitá-
rio. As solenidades acontecem 
no ginásio da Escola Manoel 
Mangueira, localizada na Rua 
José Leite de Oliveira.

Já às 14h, na cidade de 
Cachoeira dos Índios, o gover-
nador inaugura a Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e a 
ampliação da Escola Estadual 
Adalberto Souza Oliveira. O 
evento acontece na Rua Sérgio 
Moreira, no centro da cidade.  

Em São José de Piranhas, 
às 16h, o governador assina a 
ordem de serviço para obras 
de esgotamento sanitário. 
A última agenda de Ricardo 
Coutinho no Sertão paraibano 
acontece no centro da cidade 
de São João do Rio do Peixe, 
às 18h30, onde, na ocasião, o 
governador assina a ordem de 
serviço para pavimentação e 
drenagem de ruas.

Estado vai investir
R$ 6,2 mi para triplicar 
rede de esgoto de Patos

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai encerrar hoje o 
Encontro de Gestores Públi-
cos Municipais, evento que 
congrega, ao longo da semana, 
prefeitos, vereadores e quadros 
auxiliares das Prefeituras e Câ-
maras Municipais para a dis-
cussão de temas que incluem 
a Lei do Acesso à Informação, 
a prestação de contas do exer-
cício de 2012, a Lei Geral da 
Pequena e Micro Empresa e 
as compras governamentais 
como política indutora de de-
senvolvimento local.

 “Esta é uma Casa aberta e 
este é um Tribunal interessado 
em quebrar as barreiras da in-
timidação”, disse o conselheiro 
Arthur Cunha Lima, ao presidir, 
ontem, às 9h, a abertura do ter-
ceiro dia do encontro com os 
gestores públicos.

Ele acentuou o interesse 
da Corte de Contas da Paraíba 
nessa aproximação por enten-
der que isso favorece a boa ges-
tão pública e o emprego corre-

to dos recursos da sociedade. 
“Nossos conselheiros, nossos 
gabinetes e nossos técnicos es-
tão à disposição de todos para 
as orientações que em qual-
quer tempo nos sejam solicita-
das”, disse.

Sebrae
A abertura do encontro, 

na última segunda-feira, teve a 
assinatura de acordo de coope-
ração técnica pelo presidente 
do Tribunal de Contas do Esta-
do Fábio Nogueira e o superin-
tendente regional do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas da Paraíba 
(Sebrae), Júlio Rafael Jardelino 
da Costa, para coleta de dados 
que vão permitir a elaboração 
do perfil das empresas par-
ticipantes dos processos de 
compras governamentais no 
Estado.

Com vigência de 12 me-
ses, o acordo ainda servirá à 
avaliação da participação da 
micro e pequena empresa nos 

processos de contratações pú-
blicas municipais e estaduais. 
Desse modo, o TC paraibano 
também dá sequência à série 
de encontros estimulados, na-
cionalmente, pela Associação 
de Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) em 
favor de políticas indutoras do 
desenvolvimento dos municí-
pios baseadas nas empresas de 
micro e pequeno portes.

“Os desafios do desenvol-
vimento na perspectiva dos 
municípios e dos pequenos 
negócios” (palestra a cargo do 
consultor de sistema do Sebrae 
Arnaldo Junior Farias) cons-
titui tema levado à discussão 
com os gestores públicos mu-
nicipais ao longo dos quatro 
dias do encontro. A programa-
ção diária também é encerra-
da com palestra do auditor de 
contas públicas do TCE José 
Lusmá Felipe dos Santos sobre 
“As compras governamentais 
como política indutora de de-
senvolvimento local”.

Encontro de Gestores Públicos
encerra-se hoje em João Pessoa

tribunal de contas do estado Projeto de lei 
da PMJP prevê 
redução de
25% do ITBI

Cumprindo a série de 
ações no Sertão do Estado o 
governador Ricardo Coutinho 
esteve ontem, também, na cida-
de de Sousa, onde assinou a or-
dem de serviço que autoriza o 
início das obras de reforma do 
Estádio Governador Antônio 
Mariz, o Marizão. Conhecido 
como o “Caldeirão Sertanejo”, 
o Marizão é a casa do time da 
Cidade Sorriso, o Sousa, uma 
das maiores forças do futebol 
paraibano.  

Com a reforma, o clube 
poderá atuar como mandan-
te em jogos de competições 
nacionais com alto padrão de 
conforto para o torcedor. "Esse 
é um esforço que pega quatro 
grandes praças esportivas. Eu 
estou falando de R$ 50 milhões, 
são recursos significativos. 
Vamos concluir essa obra de 
forma que o Sousa possa dispu-
tar uma Copa do Brasil ou um 
Nordestão em alto nível. Desejo 
muita força e determinação ao 

Sousa para formar grandes ti-
mes e disputar, como já fez, de 
igual pra igual com qualquer 
outro clube", afirmou o gover-
nador.  

O presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes, destacou a 
importância dessa obra do Go-
verno Estadual para o futebol 
paraibano. "O Marizão vai virar 
uma praça de esportes refe-
rência no Sertão. Não teremos 
mais aquela preocupação em 
eventos nacionais, como já hou-
ve, de termos que sair da nossa 
cidade", afirmou o presidente 
do Dinossauro do Sertão. 

Representando a Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
estadual Lindolfo Pires classi-
ficou a obra como algo que an-
tes era quase impossível. "Essa 
reforma era uma coisa inatin-
gível, e hoje estamos vendo", 
disse. O prefeito de Sousa, An-
dré Gadelha, apontou a refor-
ma como "grandiosa, um pre-
sente do Governo do Estado, 

uma reforma extraordinária". 
Para o secretário execu-

tivo de Juventude, Esporte e 
Lazer, Zé Marco, a obra é uma 
praça esportiva, mas voltada 
para o social. "É uma felicidade 
estar com tantos investimen-
tos estruturantes, porque isso 
também volta para o social, 
mantém os jovens longe das 
drogas", afirmou. 

O superintendente da Su-
plan, Ricardo Barbosa, garantiu 
que o estádio vai passar por 
uma repaginação: "Todas as de-
pendências serão revitalizadas, 
internas e externas", garantiu. 

Quem ficou animado com 
a reforma foi o vendedor Antô-
nio Batista, 42. O torcedor ‘fa-
nático’ do Sousa, promete levar 
a família para o estádio e torcer 
pelo time. "É uma obra plausí-
vel. Vai ter mais conforto para 
ver o jogo, assim se torna até 
um bom programa de domin-
go. Vou levar a família toda pra 
torcer pelo Sousa, até a noiva!".

Reforma do Estádio Marizão

Novas estações de tratamento

Ainda em Patos, o governador 
Ricardo Coutinho inaugurou ontem 
o Escritório Regional do Empreender 
Paraíba. Durante a solenidade, reali-
zada na Associação Comercial, foram 
entregues R$ 645 mil em crédito para 
162 empreendedores individuais das 
cidades de Patos, São Mamede e Santa 
Cruz, por meio da linha individual do 
Empreender Paraíba.

A cidade de Patos foi escolhida 
pelo Governo do Estado para abrigar o 
primeiro escritório do Empreender no 
interior e atender a vários municípios 
da região. Rita Bezerra Leite foi a pri-
meira beneficiada a receber o cheque 
das mãos do governador Ricardo Couti-
nho para abrir um pequeno negócio  na 
área de confecções e acessórios. Assim 
como ela, outras mulheres da região 
estão recebendo incentivo financeiro e 
orientação para abrirem ou ampliarem 
seus negócios.

Nestes dois anos, o Empreender Pa-
raíba já liberou mais de R$ 36 milhões 
em crédito contribuindo decisivamente 

para a movimentação da base da eco-
nomia do Estado. O governador Ricar-
do Coutinho afirmou que a abertura 
do escritório do Empreender em Patos 
representa um passo para a interioriza-
ção do programa de geração de renda 
que se destaca por ser um dos melho-
res do Brasil. “Estamos aproximando 
o programa dos moradores de Patos 
e cidades vizinhas e vamos conseguir 
superar os investimentos que já chega-
ram a R$ 1,3 milhão e beneficiaram 600 
empreendedores na região de Patos”, 
completou.

O secretário executivo do Em-
preender PB, Tárcio Pessoa, informou 
que o plano de expansão prevê a aber-
tura no mês de abril de um escritório 
em Campina Grande e outras agências 
franqueadas em vários municípios. 
“Nestes dois anos investimos mais de 
R$ 36 milhões e este ano R$ 1,6 milhão, 
somente em janeiro e fevereiro. São 
investimentos que se multiplicam, pois 
atuam na base da economia gerando 
renda e empregos”, ressaltou.

Patos ganha escritório do Empreender PB

Hoje, data em que se co-
memora o Dia Mundial da 
Água, o governador fará a en-
trega das obras de melhoria 
do sistema de abastecimento 
d’água das cidades de Cacho-
eira dos Índios e Bom Jesus. 
Os dois municípios foram 
contemplados com a constru-
ção de duas novas estações de 
tratamento. De acordo com o 
presidente da Cagepa, foram 
investidos pelo Governo do 
Estado R$ 419.538,00 na me-
lhoria dos dois sistemas.

Também hoje, Ricardo vai 
a Cajazeiras autorizar o início 
das obras de ampliação do 
sistema de esgotamento sani-
tário da cidade, que beneficia-
rão 14 mil moradores. Serão 
investidos R$16.423.825,26 
na implantação de 26.126 
metros de rede coletora de 
esgotos, na construção de três 
estações elevatórias e na exe-
cução de 4.936 ligações domi-
ciliares e intradomiciliares.

O presidente da Cagepa 
observou que as obras em Ca-
jazeiras também serão execu-
tadas pelo Consórcio Pedreira 
– Planície. Segundo ele, o Go-
verno deve investir este ano 
mais de R$ 1 bilhão na área  
de saneamento básico em to-

das as regiões da Paraíba.
Na cidade de Cajazei-

ras, Ricardo inaugura ainda 
o Ginásio Poliesportivo da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Ma-
noel Mangueira Lima. A co-
munidade escolar está sendo 
contemplada com um ginásio 
poliesportivo, beneficiando 
586 alunos. Foram investidos 
na obra recursos na ordem 
de R$ 1.021.884,49, oriun-
dos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE). Em seguida, será 
assinada a ordem de serviço 
para início da obra de cons-
trução da Escola Técnica Es-
tadual de Cajazeiras.

Ainda hoje, o governador 
inaugura, na cidade de Cacho-
eira dos Índios, a obra de am-
pliação da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
Professor Adalberto de Sousa 
Oliveira. A escola, onde estão 
matriculados 722 alunos, foi 
contemplada com a constru-
ção de quatro salas de aula. O 
valor do investimento foi de R$ 
977.679,46, oriundo do Tesou-
ro do Estado. Em Cajazeiras, 
será assinada a ordem para 
reforma do Estádio Pérpetuo 
Corrêa Lima, “O Perpetão”.

O prefeito da capital, Lu-
ciano Cartaxo, encaminhou 
ontem à Câmara Projeto de Lei 
Complementar que incluem a 
regularização de débitos fis-
cais, a ampliação da arrecada-
ção, a isenção de impostos para 
determinados setores.

Dentre as medidas que se-
rão apresentadas estão a Isen-
ção de Importo Sobre Serviço 
(ISS) para os guias de turismo; 
o aumento do prazo de conces-
são de 90 para 120 dias, com 
redução de 25% do Imposto 
sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI); aumento do 
prazo de parcelamento do ITBI 
de quatro para dez parcelas; 
Regulamentação do recolhi-
mento de ISS dos serviços no-
tariais (tabelionatos de notas e 
protestos; registros de imóveis, 
títulos e documentos, pessoas 
jurídicas e Registro Civil das 
pessoas naturais); e regulari-
zação de débitos Fiscais e pre-
videnciários da pessoa jurídica 
(REFIS) de ISS dos serviços no-
tariais.

Governador Ricardo Coutinho inaugura unidade do Empreender em Patos e libera R$ 645 mil

FOTOS: José Marques/Secom-PB



Assembleia realiza sessão especial 
em CG para discutir racionamento
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Em alusão ao Dia Mun-
dial da Água – comemorado 
na data de hoje - a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realiza, a partir das 
9h30, uma sessão especial 
para discutir sobre a possi-
bilidade de colapso no abas-
tecimento de água e ações 
preventivas. O evento acon-
tecerá em Campina Grande, 
no auditório da Federação 
das Indústrias da Paraíba 
(Fiep).

O objetivo da sessão é 
debater a irrigação na bacia 
hidráulica do Açude Presi-
dente Epitácio Pessoa e o 
racionamento de água nas 
cidades abastecidas por 
aquele manancial. Os parla-
mentares tem a intenção de 
formar um grupo de traba-
lho para estudar alternati-
vas de curto e médio prazo 
para atender as populações 
e o rebanho remanescente.  

O deputado Francisco 
de Assis Quintans, autor da 
propositura, ressalta que é 

Neste século água será 
motivo de guerra

No século XX forjou-se a ideia de que um dos 
indicadores mais seguros de riqueza de uma Nação 
era o tamanho das reservas de petróleo em seu 
subsolo. 

Atualmente, economistas, empresas e políticos 
experientes começam a levar em conta outro tipo 
de líquido para determinar a prosperidade deste ou 
daquele país: a água. 

Em tese, ela é mais abundante que o petróleo – 70 
por cento da superfície do Planeta é coberta por esse 
líquido fundamental para a existência de qualquer tipo 
de vida, o que equivale a aproximadamente 1,5 bilhão 
de quilômetros cúbicos de água. 

A complicação é que menos de 1 por cento 
desse volume é apropriado para ser bebido ou usado 
na agricultura. Nos últimos 70 anos, a população 
do Planeta triplicou enquanto a demanda por água 
aumentou seis vezes. Estima-se que a humanidade use 
atualmente 50 por cento das reservas de água potável 
do Planeta. 

Se o padrão atual de consumo for mantido, serão 
75 por cento em 2025. Esse índice chegaria a 90 por 
cento se os países em desenvolvimento alcançassem 
consumo igual ao dos países industrializados. A 
escassez de água potável atinge hoje 2 bilhões de 
pessoas. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê 
que, se não forem adotadas medidas para conter o 
consumo, dentro de 25 anos 4 bilhões de pessoas 
não terão água em quantidade suficiente para as suas 
necessidades básicas. 

Do ponto de vista econômico, água e petróleo 
pertenciam, até bem pouco tempo atrás, a categorias 
com valores incomparáveis. O combustível é um 
resíduo fóssil, que existe em quantidades esgotáveis e 
cuja extração requer investimentos pesados. 

Já a água é um recurso renovável pelo ciclo 
da evaporação-chuva e distribuído com fartura na 
superfície do Planeta em algumas regiões. Ocorre que a 
intervenção humana afetou de forma dramática o ciclo 
natural de renovação dos recursos hídricos. 

Em certas regiões do mundo, como o Oeste dos 
Estados Unidos, o Norte da China e boa parte da Índia, 
a água vem sendo consumida em ritmo mais rápido do 
que se pode renovar e isso é uma ameaça espantosa para 
as populações e para a agricultura de grande escala. 

Mais da metade dos rios está poluída pelos despejos 
de esgotos, resíduos industriais e agrotóxicos. Estima-se 
que 30 por cento das bacias hidrográficas perderam mais 
da metade da sua cobertura vegetal original, o que levou à 
redução da quantidade de água. 

Nove de cada 10 litros de água utilizados no 
chamado Terceiro Mundo são devolvidos à natureza 
sem nenhum tipo de tratamento. Por causa disso, 
o conceito de água como uma dádiva inesgotável e 
gratuita da natureza é coisa do passado. 

Uma das recomendações do Banco Mundial e da 
ONU para reduzir o desperdício é considerar a água 
como uma mercadoria, com preço de mercado. 

Na Paraíba, por exemplo, agora mesmo muitas 
comunidades só têm acesso a água graças ao socorro 
do governo, através de carro-pipa. A água já é motivo 
de muitas guerras no mundo inteiro e na Paraíba a falta 
dela é uma tragédia iniciada. 

2013 foi declarado pela ONU o Ano Internacional 
da Cooperação pela Água. É uma abordagem inédita para 
o tema “água” e a programação das atividades culminará 
com as celebrações do Dia Mundial da Água, hoje. 

Com essa abordagem, a ONU espera ampliar a 
consciência mundial sobre a importância social da 
água, que deve ser vista como objeto de cooperação 
entre os povos, já que em muitos lugares ainda é alvo 
de disputas bastante severas.

Veja, por exemplo, o caso do Nordeste do Brasil, 
atualmente. Mais de 10 milhões de pessoas enfrentam 
a falta de água por conta da estiagem. A tendência é o 
agravamento do problema, já que a água se não souber 
poupar, vai faltar...

Deputados querem formar 
grupo de trabalho para
estudar alternativas

O vereador Hércules 
Lafite (PSC), que exerce seu 
primeiro mandato na Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de, confirmou ontem que 
passa a fazer parte da banca-
da aliada do prefeito Romero 
Rodrigues na Casa de Félix 
Araújo. Lafite foi diretor de 
arrecadação da Secretaria de 
Finanças na gestão passada, 
do ex-prefeito Veneziano Vi-
tal do Rêgo (PMDB).

No primeiro turno, não 
pôde apoiar a candidatura go-
vernista porque sua legenda 
tinha candidato, o deputado 
estadual Guilherme Almeida. 
No segundo turno, Guilher-
me anunciou apoio a Romero, 
mas Lafite ficou com Tatiana 
Medeiros, candidata de Vene-
ziano. A adesão do vereador 
foi confirmada pela líder da 
bancada governista, Ivone-
te Ludgério (PSB). Diante da 
repercussão, o parlamentar 
primeiro desconversou, afir-
mando que estava disposto a 
colaborar com o governo ape-
nas no que for do interesse da 
população. 

“Eu faço parte do ‘partido 
do povo’. Sou empregado do 
povo. Não faço parte de gru-
pos políticos, até porque não 
foram eles que me colocaram 
aqui. Tudo o que for bom para 
o povo, nós estaremos de 

prontidão, aplaudindo, apro-
vando, dando a maior força. 
Eu disse a ele (Romero) que 
torço por ele porque o vejo 
com vontade de trabalhar por 
Campina Grande e poderia 
contar com meu apoio, por-
que eu apoio o povo, que me 
elegeu”, comentou Lafite.

Instado a confirmar se, 
efetivamente, passou para o 
bloco governista, o vereador 
não teve remédio a não ser 
admitir. “A Constituição Fe-
deral fala que não existe isso 
de oposição e situação. Então, 
isso não era nem para existir. 
Mas, já que existe, nós esta-
mos dando, sim, um apoio ao 
prefeito Romero Rodrigues, 
naquilo que for bom para o 
povo”, admitiu.

Questionado se sua de-
cisão é sinal de um rompi-
mento pessoal com Venezia-
no, o vereador afirmou que 
é preciso separar as coisas 
e declarou ter o ex-chefe 
como um irmão. “Espero 
que não, até porque é uma 
amizade antiga. Tive o pra-
zer de trabalhar com o pai 
dele, assessorá-lo na Câmara 
dos Deputados. Fui assessor 
de Vital Filho quando vere-
ador. Participei do governo 
do meu amigo, meu irmão 
Veneziano, que vi crescer. As 
questões pessoais, nós temos 
que deixar de lado. O que me 
interessa é trabalhar pelo 
povo”, ponderou Lafite.

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) 
mandou um duro recado aos 
gestores públicos, ao afirmar 
que é importante investir 
na qualificação dos projetos 
para ter acesso aos recursos 
do Governo Federal. Um pro-
jeto bem elaborado, segundo 
ele, reduz o tempo das obras. 
“Temos perdido tempo em ra-
zão da não apresentação de 
projetos ou da apresentação 
de projetos sem qualidade”, 
alertou.

Para o ministro, é preciso 
agilizar o início da execução 
das obras para evitar que o 
contrato expire. Os empre-
endimentos não iniciados 24 
meses após a assinatura do 
contrato ficam inviabilizados. 
“Esse é um dos gargalos que 
devemos superar. É preciso 
empenho dos governadores e 
prefeitos para avançar neste 
sentido”, alertou o ministro.

As recomendações foram 
feitas durante a apresentação 
aos municípios e estados se-
lecionados para acesso aos 
recursos da segunda etapa do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC2). As obras 
são de pavimentação e mobi-
lidade urbana, além de água 
e esgotamento sanitário. O 
total de recursos anunciados 
para estes empreendimentos 
é de R$ 33 bilhões.

Deste total, R$ 9,8 bi-
lhões são para esgotamento 
sanitário em 93 municípios 
de 22 estados. Para obras de 
abastecimento de água, estão 
previstos investimentos de 
R$ 7 bilhões para 79 municí-
pios de 20 estados. As obras 
de mobilidade urbana totali-
zam R$ 7,9 bilhões para con-
templar 66 municípios de 19 
estados. Para pavimentação 
urbana, serão repassados R$ 
8,2 bilhões para 330 municí-
pios em 23 estados e Distrito 
Federal. “É um valor expres-
sivo que temos em parceria 
com prefeituras e estados. 
Com isso, nós vamos avançar 
ainda mais o nível de investi-
mentos no nosso país”, afir-
mou Aguinaldo Ribeiro.

Os projetos foram apre-
sentados em 2012, anali-
sados e selecionados pelo 
Ministério das Cidades. O mi-
nistro afirmou que o crono-
grama dos empreendimentos 
vai variar conforme a comple-
xidade de cada obra. O PAC, 
segundo ele, tem um nível de 
execução na ordem de 50%, 
que é a média das duas etapas 
do programa. “A tendência 
é que avance, pois a grande 
dificuldade é o início do pro-
cesso que é mais demorado. 
Quando entramos na fase de 
obras, o PAC tem uma agilida-
de muito grande”.

O deputado estadual 
Carlos Dunga (PTB) usou a 
Tribuna da Assembleia Le-
gislativa ontem para solicitar 
que o Governo Federal inde-
nize os pecuaristas paraiba-
nos que tiveram seus reba-
nhos dizimados em virtude 
da seca, a exemplo do que 
aconteceu com os produtores 
do Sul do país.

O deputado apresentou 

requerimento solicitando que 
a Assembleia faça constar no 
relatório final das secas um 
pedido ao Tesouro Nacional 
para que o Governo Federal 
promova essas indenizações.

“A Assembleia não pode 
ficar alheia a essa luta, por 
isso estamos encaminhando 
esse requerimento para que 
se resolva com a máxima ur-
gência esse problema que 

vem afligindo a nossa econo-
mia”, disse. 

O deputado Carlos Dun-
ga ressaltou que as indeniza-
ções devem ser defendidas 
também pela  bancada fe-
deral paraibana, de modo a 
intensificar a cobrança por 
providências junto ao Go-
verno Federal, fazendo com 
que este proporcione aos 
nordestinos a mesma ajuda 

oferecida aos sulistas.
Durante o seu pronun-

ciamento, o parlamentar su-
geriu que a Assembleia Legis-
lativa patrocine com urgência 
um encontro com todos os 
presidentes das Assembleias 
Legislativas do Nordeste na 
cidade de Patos para que a 
situação dos municípios seja 
discutida e que alternativas 
viáveis sejam apresentadas.

importante encontrar solu-
ções para que a população 
de Campina Grande não so-
fra com a falta de água, em 
virtude da capacidade redu-
zida do açude de Boqueirão.

“O açude é responsável 
pelo abastecimento de água 
de mais 17 sedes de municí-

pios com inúmeros distritos 
e já está com a capacidade 
de acumulação reduzida em 
cerca de 50% e as perspec-
tivas até 2015 são de 20% 
abaixo da média histórica”, 
afirmou o parlamentar.  

Foram convidados para 
participar do encontro as 

autoridades políticas de 
mais de 20 municípios do 
Estado, além dos parlamen-
tares com representação no 
Congresso Nacional, a Asso-
ciação de Imprensa, institui-
ções como a UFCG e UEPB, o 
Ministério Público e a socie-
dade civil.

Açude Epitácio Pessoa, responsável pelo abastecimento de 17 municípios, está com 50% da capacidade

Dunga pede indenização federal a pecuaristas

Ministério “perde tempo” 
com projetos mal feitos

Hércules Lafite adere
a Romero na CMCG

pREjuízo

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com
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Ministro participou 
de debate ontem na 
CAE do Senado

Mantega defende reforma tributária 
para aumentar competitividade no país

Brasília - O ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, de-
fendeu ontem na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado (CAE) a manutenção 
das desonerações e a refor-
ma dos principais tributos, 
como o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e de PIS/
Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Segurida-
de Social), para aumentar a 
competitividade e manter 
a economia em crescimen-
to. A sessão foi convocada 
para debater as mudanças 
no ICMS em uma tentativa 
de acabar com a guerra fis-
cal. “Temos tributos arcaicos 
que já cumpriram o seu pa-
pel. Eram adequados para o 
passado, mas não são mais”, 
disse Mantega.

Mantega disse que mu-
danças no ICMS devem abrir 
portas para que os estados 
tenham mais arrecadação 
e modernizem suas econo-
mias. “A União não irá ganhar 
nada. Pelo contrário. Nós ire-
mos entrar com os recursos 
(por meio de fundos para es-
tudar os estados mais afeta-
dos com a reforma). Mas nós 
teremos a recompensa com 
mais crescimento e mais ar-
recadação (no futuro).”

Antes, o ministro fez 
uma análise da atual situa-
ção da economia brasileira 
e mundial para defender 
as mudanças que incluem 
a reforma nos impostos. O 
ministro destacou ainda o 
fraco desempenho do co-
mércio internacional que, 
segundo ele, termina “irra-
diando” os efeitos negativos 
por toda a economia. Para o 
ministro, 2013 poderá ser 
um ano melhor para o Bra-
sil com os sinais positivos 
vindos dos Estados Unidos 
e a melhora da situação da 
União Europeia.

“Em 2013, esperamos 
um quadro um pouco me-
lhor. As medidas adotadas 
pelo governo tem surtido 
efeito. A economia está ca-
minhando ainda melhor no 
primeiro trimestre (deste 
ano) do que no quarto tri-
mestre de 2012. Estamos em 
uma trajetória de gradual 
crescimento ante a crise que 
ainda não foi debelada. Mas 
essa crise exige uma série 
de medidas”, destacou para 
justificar as mudanças que 
incluem a reforma do ICMS.

A votação do projeto 
de resolução do Senado que 
unifica as alíquotas do ICMS 
entre os estados ficou para 
abril, pois existem pontos 
que precisam ser negocia-
dos com os governadores. 
Até o início desta semana, a 
votação estava prevista para 
a próxima terça-feira (26) na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado (CAE).

Brasília – Ao fazer um 
balanço dos dez anos desde a 
criação da Secretaria de Polí-
ticas de Promoção da Igualda-
de Racial (Seppir), a ministra 
Luiza Bairros destacou como 
pontos positivos a aprovação 
do Estatuto da Igualdade Ra-
cial e a aplicação de ações afir-
mativas, sobretudo das cotas 
raciais.

“Os avanços são bastante 
significativos nestes dez anos. 
Do ponto de vista da institu-
cionalização da política de 
promoção da igualdade racial, 
a Seppir desencadeou no Bra-
sil a possibilidade de criação 
de órgãos estaduais e muni-
cipais que são extremamente 
importantes para fazer chegar 

até as pessoas tudo aquilo que 
é pensado em termos de inclu-
são da população negra.”

Em entrevista ao progra-
ma Bom Dia, Ministro, produ-
zido pela Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência 
da República, em parceria com 
a Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), ela avaliou a 
aprovação do estatuto como 
um passo extremamente im-
portante, já que define em lei 
as obrigações do setor público 
nos três níveis de governo.

Já em relação às ações 
afirmativas, a ministra disse 
que o fato de o país ter hoje 
um ambiente jurídico seguro 
para a aplicação das cotas ra-
ciais, por exemplo, representa 
um avanço fundamental não 
só da consciência da socieda-
de brasileira como também do 

próprio Estado.
Luiz também comentou 

a aprovação, em primeiro tur-
no, da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que am-
plia os direitos trabalhistas 
dos empregados domésticos, 
conhecida como PEC das Do-
mésticas.

“Considero que essa é 
uma vitória muito grande 
nossa, da sociedade brasileira 
como um todo”, disse. “Temos 
em todo o país cerca de 7 mi-
lhões de trabalhadores do-
mésticos. À medida que a lei 
for aprovada no Senado e de-
pois efetivada, vai causar um 
impacto muito grande no país 
do ponto de vista de permitir 
o acesso a direitos a uma boa 
parcela da população”, com-
pletou.

A ministra falou ainda 

sobre a permanência do depu-
tado federal Pastor Marco Feli-
ciano (PSC-SC) na presidência 
da Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara. Ela avaliou 
que a decisão de colocá-lo à 
frente da comissão foi toma-
da no âmbito de outro poder 
e que não cabe ao Executivo 
interferir diretamente no as-
sunto.

“Mas a verdade é que toda 
a mobilização que tem havido 
contra o nome do deputado na 
presidência da comissão colo-
ca na mão do PSC, o partido ao 
qual ele pertence, uma decisão 
de extrema importância: de 
reavaliar se é coerente, com o 
histórico de direitos humanos 
no Brasil, manter uma pessoa 
com as convicções do deputa-
do na presidência de uma co-
missão tão importante.”

Ministra faz balanço dos dez anos da 
Seppir e destaca aprovação de estatuto 

Decisão sobre pastor sai até terça
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Brasília - O presidente da Câ-
mara, Henrique Eduardo Alves (PM-
DB-RN), disse ontem que o impasse 
em torno da eleição do deputado 
Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) para 
presidir a Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias se tornou “in-
sustentável” e que vai tomar uma 
decisão definitiva até a próxima 
terça-feira (26).

Anteontem, Alves fez um apelo 
ao pastor Feliciano para que renun-
ciasse ao cargo. O presidente da Câ-
mara também se reuniu com o líder 
do PSC, deputado André Moura (SE) 
e o primeiro-vice-presidente do par-
tido, pastor Everaldo Pereira, para 
tratar do assunto.

“Criou-se um clima de radicali-
zação que esta Casa não pode acei-
tar. Esta Casa tem que primar pelo 
equilíbrio, pela serenidade, objetivi-
dade e pelo trabalho parlamentar 
e, do jeito que está, se tornou insus-
tentável. Eu asseguro que (isso) será 
resolvido até terça-feira da semana 
que vem”, disse Henrique Alves.

Segundo ele, o assunto, agora, 

passou a ser de responsabilidade 
não apenas da própria comissão 
como também do presidente da Câ-
mara. “A Comissão de Direitos Hu-
manos, pela sua importância, não 
pode ficar nesse impasse. Espero 
que, até no máximo terça-feira, nós 
tenhamos uma decisão sim. Agora, 
passou a ser também a responsabi-
lidade do presidente da Câmara dos 
Deputados”, enfatizou.

Anteontem, na segunda re-
união da comissão sob o comando 
do pastor Marco Feliciano, os mani-
festantes intensificaram os protestos 
e conseguiram impedir os trabalhos. 
Feliciano é alvo de protestos de gru-
pos defensores dos direitos dos ho-
mossexuais e dos negros por ter 
publicado nas redes sociais comen-
tários ofensivos contra gays e negros.

As manifestações contrárias 
ao pastor começaram desde que o 
nome do deputado foi cotado para 
presidir a comissão, uma vez que ca-
beria ao PSC a indicação do coman-
do do colegiado.

Protesto
Um grupo de jovens ligados à 

Assembleia Nacional dos Estudantes 

Livres aproveitou o evento comemo-
rativo pelos dez anos da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (Seppir) ontem para 
protestar contra a eleição do depu-
tado federal Pastor Marco Feliciano 
(PSC-SP) para a presidência da Co-
missão de Direitos Humanos da Câ-
mara dos Deputados.

Eles levantaram cartazes pedin-
do a saída do deputado do cargo e 
foram aplaudidos por autoridades 
e pelo público que lotou, ontem, a 
Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional 
de Brasília. Feliciano é acusado de 
postar nas redes sociais mensagens 
consideradas homofóbicas e racistas.

O aluno de Serviço Social da 
Universidade de Brasília (UnB) Mário 
Lima, 26 anos, que participou do 
protesto, explicou que o objetivo foi 
marcar a insatisfação do grupo em 
um evento com grande repercussão.

“Não consideramos que o presi-
dente da comissão nos representa 
nem representa o povo brasileiro. 
Por isso, acreditamos que esse é o 
melhor momento para explicitar 
nossa opinião, em um espaço com 
tanta gente que luta pela redução 
das desigualdades no país”, disse.

Com a alteração da data 
de votação, a expectativa é 
que o projeto vá a plenário 
até maio já que a resolução 
precisa ser aprovada antes 
de junho, quando termina o 
prazo de vigência da Medida 
Provisória 599, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos es-
tados, ao Distrito Federal e 
aos municípios, com o obje-
tivo de compensar perdas de 
arrecadação decorrentes da 
redução das alíquotas.

Entre os pontos a serem 
negociados está o montan-
te de recursos para o fundo 
que compensará as perdas. 
Na proposta do Ministério 
da Fazenda estão estimados 
R$ 8 bilhões por ano, mas 
parte dos governadores que-
rem até R$ 15 bilhões ao ano. 
Outro fundo é o de desenvol-
vimento regional (R$ 296 bi-
lhões) para ajudar as regiões 
mais pobres até 2033.

Na estrutura atual, as 
alíquotas variam de 7% a 
12%, mas, com a proposta, 
seriam reduzidas a 4% a par-
tir do ano que vem e até 2016 
nos estados do Sudeste e Sul. 
No caso das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, a 
redução seria feita em 12 
anos. A exceção ficaria com 
a Zona Franca de Manaus e 
para o gás natural da Bolívia 
transportado por Mato Gros-
so do Sul, cujo ICMS interes-
tadual continuará em 12%. 
O assunto é polêmico entre 
os governadores e seus re-
presentantes no Congresso 
Nacional.

O ICMS interestadual é 
cobrado quando uma mer-

cadoria passa de um Estado 
para outro. O imposto é ar-
recadado pelo Estado produ-
tor, que fica com 12% ou 7% 
do valor do item, e pelo Esta-
do consumidor, que arrecada 
o que faltar da alíquota total 
do ICMS.

O Governo Federal ten-
ta unificar as alíquotas ale-
gando que isso poria fim à 
guerra fiscal, que é a prática 
dos estados de oferecer des-
contos ou financiar o ICMS 
interestadual para atrair, por 
exemplo, indústrias para os 
seus territórios. Na avaliação 
da equipe econômica, a uni-
ficação do imposto interes-
tadual em 4% até 2025 aca-
baria com o problema. Em 
troca, os estados produtores 
teriam as perdas compensa-
das por um fundo de com-
pensação automática e por 
um fundo de financiamento 
de projetos de infraestrutura 
até 2028.

Perdas de arrecadação

Na proposta 
do Ministério 
da Fazenda 
estão 
estimados 
R$ 8 bilhões 
por ano, mas 
parte dos 
governadores 
querem até 
R$ 15 bi ao ano

Mantega disse que mudanças no ICMS devem abrir portas para que os estados tenham mais arrecadação e modernizem suas economias

Foto: Arquivo
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Obama critica assentamentos e
defende criação de Estado palestino

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de março de 2013

Presidente americano disse 
que a paz é o caminho para
a segurança na região

 Em discurso dire-
cionado para estudantes 
israelenses no Centro de 
Convenções em Jerusalém 
ontem, o presidente dos 
Estados Unidos, Barack 
Obama, criticou os assen-
tamentos criados por Isra-
el em território palestino 
e defendeu a criação de 
um Estado palestino in-
dependente. O presidente 
norte-americano afirmou 
que a paz é o caminho para 
a segurança na região. 

“Os israelenses de-
vem reconhecer que a 
contínua atividade de as-
sentamentos é contrapro-
ducente para a causa da 
paz, e que uma palestina 
independente deve ser vi-
ável, que fronteiras reais 
deverão ser delineadas”, 
afirmou Obama.

No aguardado discur-
so proferido para cerca de 
500 jovens israelenses e 
que também foi transmi-
tido pela televisão, Oba-
ma usou palavras duras 
para defender a autono-
mia palestina. 

“Calcem os sapatos 
(ponham-se no lugar) de-
les, olhem para o mundo 
com os olhos deles. Não 
é justo que uma criança 
palestina não possa cres-
cer em um Estado próprio 
e viva com a presença de 
um exército estrangeiro 
que controla os movimen-
tos de seus pais a cada 
dia”, disse Obama.  

 O chefe da Casa Bran-
ca ressaltou que não é jus-
to “quando a violência dos 
colonos não é castigada” e 
“não é correto impedir aos 
palestinos cultivar suas 
terras, restringir a habili-
dade de um estudante de 
se deslocar na Cisjordânia 
ou retirar famílias palesti-
nas de suas casas”.

“Nem a ocupação nem 
a expulsão são a respos-
ta”, concluiu. Além disso, 
pediu que se admita que 
“assim como os israelen-
ses construíram um Es-
tado em sua pátria, os 
palestinos têm direito a 
ser um povo livre em sua 
terra”.

“Como disse (o ex
-primeiro-ministro isra-
elense) Ariel Sharon: é 
impossível ter um Esta-
do democrático judeu e 

ao mesmo tempo contro-
lar toda a Terra de Israel 
(conceito sionista que in-
clui os territórios pales-
tinos). Se insistirmos em 
conquistar o sonho com-
pleto, podemos perdê-lo 
todo”, advertiu.

Obama reafirmou o 
apoio a Israel e disse es-
tar orgulhoso por os com-
promissos sobre seguran-
ça entre EUA e o Estado 
judeu estarem “mais for-
tes do que nunca”. 

No entanto, o presi-
dente dos EUA advertiu 
ao Estado judeu sobre o 
crescente isolamento in-
ternacional que sofre em 
consequência da piora 
das condições para que se 
possa alcançar a solução 
de dois Estados para dois 
povos convivendo em paz 
e segurança.

Visita a Ramallah 
Mais cedo, em visita a 

Ramallah, na Cisjordânia, 
Obama encontrou-se com 
o presidente da Autori-
dade Nacional Palestina 
(ANP), Mahmoud Abbas, 
e reafirmou seu compro-
misso com a criação do 
Estado palestino.

 Obama disse ainda 

que a construção de as-
sentamentos por Israel na 
Cisjordânia não “avança a 
causa da paz”. No entanto, 
Obama não chegou a exi-
gir um congelamento das 
construções para permi-
tir que as negociações se-
jam retomadas.

 Durante a passagem 
de Barack Obama por ter-
ritórios palestinos, cen-
tenas de manifestantes 
se concentraram em uma 
praça de Ramallah para 
protestar contra a visita 
do presidente dos Esta-
dos Unidos.

 
Foguetes
Ontem, segundo dia 

da visita de Obama a Isra-
el e aos territórios pales-
tinos, caíram no território 
israelense dois foguetes 
disparados a partir da 
Faixa de Gaza.

 Um dos foguetes ex-
plodiu no pátio de uma 
casa da cidade de Sde-
rot, provocando danos. 
O segundo artefato caiu 
em um campo”, afirmou 
o porta-voz da polícia, 
Micky Rosenfeld. É o pri-
meiro ataque deste tipo 
que acontece desde no-
vembro.

A ONU (Organi-
zação das Nações Uni-
das) vai iniciar uma 
investigação oficial e 
independente sobre o 
possível uso de armas 
químicas na Síria, em 
resposta ao pedido do 
governo do país, anun-
ciou ontem o secretá-
rio-geral do organis-
mo, Ban Ki-moon.

A investigação co-

meçará “o mais breve 
possível”, disse Ban em 
declaração à impren-
sa na sede das Nações 
Unidas.

O secretário-geral 
disse que a missão se 
concentrará na denún-
cia do governo sírio, 
que acusa os rebeldes 
de terem usado projé-
teis de artilharia com 
substâncias químicas.

ONU investigará uso de 
armas químicas na Síria

CONFLITO ÁRABE
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Auto Esporte confiante 
numa vitória sobre o
Botafogo no domingo

paraibano no japão

Título no Futebol de Cinco                 
Fábio Vasconcelos tem 
a sua primeira conquista 
no comando da seleção

O paraibano Fábio Vas-
concelos conquistou, na ma-
drugada da última quarta-
feira, no Japão, o primeiro 
título como técnico da Sele-
ção Brasileira de Futebol de 
Cinco. O elenco comandado 
por Fábio confirmou a gran-
de fase e conquistou a Copa 
Cidade de Saitama após ven-
cer o Japão por 2 a 1, com 
dois gols de Ricardinho. O 
craque brasileiro ainda levou 
o troféu de melhor jogador 
da partida. Foi a primeira 
taça levantada pelo Brasil no 
novo ciclo paralímpico 2013-
2016. Agora, o próximo de-
safio da seleção canarinho 
será neste sábado (23), às 
4h30 (horário de Brasília), 
na cidade de Yokohama, pelo 
torneio Fiat Calcio. O evento 
será encerrado no domingo 
(24) e contará com equipes 
de diversas regiões do país 
asiático.

O Brasil começou o 
novo ciclo da mesma manei-
ra como terminou o último, 
com vitória. Os atletas de 
linha também foram os mes-
mos. A formação inicial da 
linha foi: Cássio, Bill, Ricar-

dinho e Jefinho, no entanto 
duas importantes mudanças 
no time brasileiro chama-
ram a atenção nesse primei-
ro teste de preparação para 
a Copa América 2013, que 
será disputada na Argenti-
na, em setembro. No gol, o 

paraibano Daniel Dantas foi 
quem defendeu o arco bra-
sileiro.

Sem levar nenhum gol 
nos Jogos Paralímpicos de 
Londres, o ex-goleiro Fábio 
Vasconcelos dessa vez não 
esteve embaixo das balizas 

durante a partida contra os 
japoneses. O paraibano co-
mandou pela primeira vez o 
Brasil dos bancos de reser-
vas na condição de técnico 
do selecionado e a estreia foi 
com o pé direito.

O grupo convocado por 

Fábio para os torneios ni-
pônicos é formado pelo go-
leiro Daniel Dantas da Silva 
(Apace-PB) e pelos atletas 
de linha Cássio Lopes dos 
Reis (ICB-BA), Emerson de 
Carvalho (Apadv-SP), Gléd-
son da Paixão Barros (ICB

-BA), Jeferson da Conceição 
Gonçalves (ICB-BA), Marcos 
José Alves Felipe (Apace-PB), 
Raimundo Nonato Alves 
Mendes (Advp-PE), Ricardo 
Steinmetz Alves (Agafuc-RS) 
e Severino Gabriel da Silva 
(Apace-PB).

Antes de começar o jogo, as seleções do Brasil e Japão se apresentam ao público. Quando a bola rolou, o Brasil venceu por 2 a 1 e conquistou a Copa Cidade de Saitama

A décima edição da Taça Campina 
Grande de Futsal começa a ser disputada a 
partir das 15h de hoje, nos ginásios da Escola 
Estadual Nenzinha Cunha Lima, do Colégio 
Estadual da Prata, da Universidade Estadual 
da Paraíba (UFPB) e no “Meninão”, todos lo-
calizados na Rainha da Borborema. 

No total, a competição realizará 162 
jogos, em categorias que envolvem atletas 
dos 6 aos 20 anos. O evento reunirá cerca de 
1.300 atletas de 89 equipes. A edição deste 
ano da Taça Campina Grande recebe times 
dos Estados da Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e Ceará. 

O torneio sediado em Campina será 
disputado até o domingo nas categorias 
Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-13, 
Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Equipes tradicio-
nais da região estão confirmadas, a exemplo 
do Benfica, Esporte Clube Cabo Branco e 
COPM, times de João Pessoa, além de Santa 
Cruz, Sport e Náutico, de Recife-PE, Alecrim 
Zona Norte e Sagrada Família, de Natal-RN, 
Clube dos Diários e Corpo de Bombeiros, de 
Fortaleza-CE e Santíssima, de Maceió-AL.

“Esse evento já está consolidado no 
cenário do futsal do Nordeste, prova dis-

so é a procura de times como o Sport, que 
esse ano vem com nove equipes. O Náuti-
co também vem com nove equipes. Santa 
Cruz e Clube dos Diários, de Fortaleza, são 
outras equipes tradicionais que estão con-
firmadas. A meu ver, essa é a maior pro-
va que o evento tem dado bons frutos”, 
declarou Giovanni Montini, idealizador e 
organizador da competição.

A 10ª Taça Campina Grande de Futsal 
é realizada pela Liga Borborema de Fut-
sal e pela Secretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer da cidade de Campina Grande, em 
parceria com a Federação Paraibana de Fut-
sal. Também apóiam o evento: Rally Motos, 
Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira (CIEP), 
ADUEPB e Roberto Seguros.

A parceria com a Federação Paraibana 
foi destacada por Giovanni como um fator 
importante para a realização do evento. 
“Essa parceria é fundamental para que os 
clubes filiados de outros Estados possam 
ter passe livre para participar de um evento 
como esse”, disse. 

Em reconhecimento à tradição da Taça 
Campina e ao desejo dos clubes locais em 
participar do torneio, a Federação suspen-
deu os jogos do Paraibano e só retornará 
com as partidas do Estadual no começo de 
abril.

Taça Campina Grande de Futsal começa e terá 162 jogos até o final
Herbert Clemente
Especial para A União

A competição envolve atletas de 6 a 20 anos e será disputada de hoje até o próximo domingo

Até o dia 28 deste mês es-
tarão abertas as inscrições para 
a Corrida de Remígio (masculi-
no e feminino), que acontecerá 
no próximo dia 31, a partir das 
8h30, no Brejo paraibano, na 
sede da Associação dos Cami-
nhantes e Corredores de Rua 
da Paraíba (Ascorpa), localiza-
do no Edifício Altamira, na Rua 
Miguel Couto, centro da capi-
tal. Os interessados pagam R$ 
10,00, enquanto as pessoas que 
moram no município terão que 
doar 1kg de alimento não pere-
cível para participar. O percurso 

de 8km faz parte das comemo-
rações de emancipação política 
de Remígio, que promete reu-
nir atletas paraibanos e de vá-
rios estados nordestinos. 

     A promoção do primeiro 
evento esportivo da temporada 
é da Prefeitura de Remígio, com 
total apoio da Ascorpa, que de-
seja investir no esporte, con-
tribuindo para tirar as pessoas 
das drogas e violência. O obje-
tivo do prefeito Melchior Ba-
tista é realizar disputas em to-
das as modalidades, buscando 
dar oportunidade a todos que 

queiram participar. "Iremos 
ampliar as opções no esporte 
para que as pessoas possam 
participar e mostrar que tem 
qualidade e talento em todas as 
modalidades. Esporte é saúde 
e vamos contribuir para que o 
povo esteja sempre em forma", 
frisou Melchior. 

Para o presidente da As-
corpa, o professor de Educa-
ção Física, Normando José, a 
iniciativa é louvável e tem o 
respaldo dos atletas e dirigen-
tes que apostam no sucesso 
da corrida. 

Inscrições para a Corrida de
Remígio abertas até o dia 28

No próximo domingo tem 
bola rolando nos campos Batis-
tão e Vicentão, no Funcionários 
II, pelo Campeonato Amador da 
Zona Sul Funcionários II. Esta é 
a 9ª edição da competição, que 
este ano conta com 16 equipes 
dos bairros Funcionários II, Er-
nani Sátyro, Conjunto Esplana-
da, Grotão e Costa e Silva.

A competição segue para 
a 6ª rodada com rodada dupla. 
No campo do Batistão se en-

frentam Brasileirinho do Gro-
tão e Força Jovem do Funcioná-
rios II, ás 8h15. A outra partida 
será ás 9h45, onde os Amigos 
do Esplanada encara o Palma-
res de Mituaçu. No campo do 
Vicentão, Real do Funcionários 
II enfrenta o Cruzeiro do Erna-
ni Sátiro, às 8h15, já o Palmares 
do Funcionários II encara o Re-
canto do Esplanada ás 9h45.

De acordo com o presi-
dente da comissão do cam-
peonato, Admir Alves da 
Costa, essa é uma das mais 
importantes competições 

amadoras da capital. “O 
evento não visa fins lucra-
tivos, tanto que a taxa de 
inscrição que cobramos é re-
vertida no final da competi-
ção em premiação. O esporte 
une os bairros e difunde a 
prática esportiva”, disse ele.

Até o momento as quatro 
melhores equipes na competi-
ção são: Palmares do Funcio-
nários II, Força Jovem, Grotão e 
Veterano do Esplanada. Todos 
os jogos acontecem nas ma-
nhãs do domingo, com jogado-
res na faixa dos 16 aos 35 anos. 

Campeonato Amador da Zona
Sul com dois jogos no domingo
Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

FOTOS: Divulgação



Seleção de handebol brilha no 
Pan com quatro paraibanos
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AMADOR

O futebol pode ser um 
grande aliado ao turismo na 
divulgação de um Estado ou 
um município. Com a conquis-
ta da Copa do Nordeste, o 
Campinense divulgou gratui-
tamente a cidade de Campina 
Grande para todo o Brasil. E 
para fechar o “firo”, na edição do Jornal da Globo, 
da TV Globo, da última segunda-feira, no balanço 
sobre o que ocorreu no futebol no fim de sema-
na, o narrador Luiz Roberto ao se referir sobre o 
título do Campinense, disse que o “Maior São João 
do Mundo” teria começado mais cedo em Campina 
por conta da festa rubro-negra. É ou não é uma 
mídia fantástica? E de graça.  A observação foi do 
companheiro Marcos Pereira.

Futebol e turismo

Gramado do Almeidão 
é motivo de orgulho
O novo gramado do Almeidão, padrão Fifa, está 

para ser inaugurado e pode ser até no próximo domin-
go, caso os laudos técnicos aprovem a realização do 
clássico Botauto, caso contrário será na Graça como 
manda a tabela. Esse novo gramado é mais um Gol de 
Placa marcado pelo Governo do Estado que finalmente 
resolve este problema que era crônico. Todos se lem-
bram da década de 90 quando o tapete do José Amé-
rico de Almeida era digno dos maiores elogios e até 
mesmo no início da década seguinte, porém descuida-
ram, deixaram as ervas tomarem de conta, causando 
um dano muito grande ao ponto de ser um dos piores, 
senão o pior da Paraíba. E até show de rock deixaram 
realizar. Quem não se lembra da banda Scorpions que, 
em setembro de 2010, fez um grande show?

Lembro-me, na época, que os organizadores pro-
meteram, depois do show, deixar instaladas câmeras 
em diversos pontos como recomenda o Estatuto do 
Torcedor. Tudo balela. Foram embora e não deixa-
ram nada. Felizmente o governador Ricardo Coutinho 
resolveu fazer uma reforma ampla no velho estádio, 
começando pelo gramado. Não custa lembrar que, no 
ano passado, o Ministério Público interditou a praça de 
esportes devido às péssimas condições do gramado e 
de outras instalações.

E não vai ficar só no gramado. A empresa res-
ponsável pela reforma já vem trabalhando há dias e 
quando tudo estiver pronto ninguém vai mais se lem-
brar do velho Almeidão. Vi slides de como ficará todo o 
anel externo. Uma beleza!  A obra é do Governo, mas o 
grande beneficiado é o torcedor e ele vai ter de zelar.

Com um gramado impecável, fica mais fácil jogar, 
principalmente para aqueles que têm mais intimidade 
com a redonda.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Copa Brasil/Caixa de 
Provas Combinadas-2013 
(decatlo e heptatlo) foi 
confirmada pela CBAt para 
Campinas-SP. Pelo segundo 
ano seguido, a competição 
será disputada nos dias 20 
e 21 de abril.

Atletismo

Depois do empate de 1 a 1 com o União de Pedras de Fogo, 
no último sábado, o Kashima decide amanhã a sua sorte no 
Campeonato Paraibano de Futebol Júnior 2013. Às 14h joga 
contra o Avaí, do Valentina Figueiredo, no Estádio Chico Mate-
mático, no Cristo Redentor. Só a vitória dá a classificação.

O Ministério Público está 
de parabéns pela decisão 
tomada em relação as tor-
cidas organizadas em Cam-
pina Grande para o clássico 
do próximo domingo. A paz 
precisa voltar urgentemen-
te aos estádios.

Organizadas

Kashima

As inscrições para o Programa Bolsa Atleta do Governo 
Federal serão abertas a partir da próxima segunda-fei-
ra e vão até o dia 25 de abril. Os atletas interessados 
devem acessar o site do Ministério do Esporte - www.
esporte.gov.br e realizar a sua inscrição online.

Bolsa Atleta Federal

Time brasileiro terá mais 
dois desafios hoje, um 
deles contra a Argentina

finalista nos Jogos. O terceiro 
desafiante será um brasileiro, 
a ser definido em bateria qua-
lificatória no sábado, dia 30. 
Disputam a vaga Sandro Via-
na, Bruno Lins, Nilson André e 
Aílson Feitosa.

- Adoro novos desafios e 
vou dar meu melhor. Amo o 
Brasil. E o clima do país é mui-
to bom para mim, já que é pa-
recido com o de Esmeraldas, 
minha cidade natal - revelou 
Quiñones.

Além da disputa mascu-
lina, o evento vai contar com 
um desafio feminino entre as 
brasileiras Rosangela Santos, 
Vanda Gomes, Evelyn Santos 
e Franciele Graças. O campeão 
paralímpico Alan Fonteles, por 
sua vez, terá um duelo particu-
lar contra o americano Jerome 
Singleton, campeão mundial 
dos 100m e medalhista de 
prata nos 200m, em 2011. Na 
ocasião, Alan garantiu o bron-
ze nos 200m. 

Com grande atuação de 
quatro jogadores do Hande-
bol Clube da Paraíba, a Sele-
ção Brasileira Masculina de 
Beach Handebol vem fazen-
do uma grande campanha no 
Campeonato Pan-Americano. 
A equipe estreou no torneio 
com vitória por 2 sets a 1 
diante do Uruguai na última 
quarta-feira (20) e hoje o 
time encara mais dois desa-
fios na competição. O primei-
ro é contra o México, às 10h. 
No segundo desafio, o Brasil 
encara a Argentina, às 17h.

O jogo de estreia da Se-
leção Brasileira foi bastan-
te disputado. No primeiro 
set, o Brasil saiu na frente 
e fechou em 14 a 10. No se-
gundo, os brasileiros caíram 
de rendimento e perderam 
várias chances de marcar. O 
Uruguai chegou a ter cinco 
pontos de vantagem e con-
seguiu fechar o set em 13 a 
10. Com o empate, a parti-
da foi para o shoot out. Das 
cinco tentativas, o Uruguai 
acertou apenas uma, en-
quanto o Brasil, quatro.

O armador direito Nail-
son de Souza do Amaral, do 
Handebol Clube da Paraíba, 
foi o maior pontuador brasi-
leiro na partida, com 16 pon-
tos. Na sequência, apareceu 
Jarison Ribeiro Pereira, tam-
bém do HCP, com seis e Thia-
go Luiz Gusmão, com quatro. 

Davi Costa Semelho do 
Nascimento, Marcus Vinícius 
Lemos Domingues e Welling-
ton de Novais Alves Esteves, 
outro jogador da equipe pa-
raibana, fecharam a conta da 
seleção canarinho com a con-
versão de dois pontos cada.

Para o técnico do Brasil, 
Antônio Hermínio Guerra 
Peixe, o Uruguai foi um for-
te adversário, já que é um 
dos candidatos ao título. “As 
partidas são sempre difíceis. 
E ainda temos frio e vento 
aqui. Alguns atletas sentem 
mais essas características 
climáticas. O nosso desempe-
nho ainda foi muito longe do 
que estamos acostumados a 
apresentar. Jogamos contra 
uma equipe forte e erramos 
bastante, mas conseguimos 
sair com a vitória”, destacou 
Guerra Peixe.

O elenco da Seleção Bra-
sileira de Beach Handebol é 
formado pelos atletas Danilo 
Eugênio (PMG-SP), Davi Nasci-
mento (Rio Handbeach/CG-RJ), 
Diogo Vieira (PMG-SP), Jadson 
Félix (HCP-PB), Jarison Pereira 
(HCP-PB), Marcus Domingues 
(Rio Handbeach/CG (RJ), Nail-
son Amaral (HCP-PB), Pedro 
Wirtzbiki (Niterói Rugby Fu-
tebol Clube-RJ), Thiago Gus-
mão (Rio Handbeach/CG-RJ) e 
Wellington Esteves (HCP-PB).

Além do treinador An-
tônio Hermínio, compõem a 
comissão técnica da equipe 
o assistente técnico Antônio 
Nascimento, o diretor de se-
leções Stanley Mackenzie, o 
coordenador de arbitragem 
Luís Filipe e a fisioterapeuta 
Flávia Rocco.

O Campeonato Pan-A-
mericano de Beach Handebol 
se encerra amanhã, após as 
disputas do quinto lugar, ter-
ceiro lugar e da decisão final, 
que acontecem às 10h, 10h45 
e 11h30, respectivamente. A 
cerimônia de premiação das 
equipes vencedoras está mar-
cada para às 12h15.

O Campeonato Pan-Americano de Handebol de Areia está sendo disputado em Mar Del Plata

Dono de seis medalhas de 
ouro em Olimpíadas, o velo-
cista Usain Bolt não escondeu 
a ansiedade para participar de 
sua primeira prova no Brasil. 
O jamaicano é a principal atra-
ção da corrida Mano a Mano, 
de 30 a 31 deste mês, na bela 
Praia de Copacabana, no Rio 
de Janeiro. A pista de 150m 
será montada sobre a areia do 
cartão-postal carioca. A prova 
principal, no domingo, terá 
transmissão ao vivo da Rede 
Globo dentro do Esporte Es-
petacular. Esta não será a pri-
meira visita do astro à Cidade 
Maravilhosa. No ano passado, 
ele conheceu pontos turísti-
cos como o Cristo Redentor 
e passeou de helicóptero. No 
início do mês, Bolt foi eleito 
o melhor atleta de 2012 pelo 
Prêmio Laureus, o "Oscar" do 
esporte, mas não compareceu 
à cerimônia na capital flumi-
nense.

- Estou muito animado 
para correr no Brasil pela 
primeira vez. A prova vai ser 
especial, já que será na mun-
dialmente famosa Praia de Co-
pacabana. Como a pista será 
montada especialmente para 
o evento, os torcedores ficarão 
mais perto. Vai ser divertido. 
Conheço a torcida brasileira 
apenas por sua paixão pelo 
futebol. Espero que eles criem 
uma atmosfera semelhante. 
A energia do público sempre 
nos ajuda a correr mais rápido 
- disse Bolt.

Dois adversários do ho-
mem mais rápido do mundo 
no próximo dia 31 são o ame-
ricano Wallace Spearmon, 
vice-campeão do revezamen-
to 4x100m em Londres, e o 
equatoriano Alex Quiñones, 

Bolt está ansioso para correr
no Rio de Janeiro no dia 30

 O piloto Felipe Massa, da 
Ferrari, afirmou ontem, no cir-
cuito de Sepang, na Malásia, 
que neste ano poderá ser "mais 
constante porque o carro é 
dez vezes melhor" do que o da 
temporada passada. "O carro é 
claramente muito melhor e já 
demonstramos durante o fim 
de semana na Austrália, nos 
treinamentos, na classificação e 
na corrida, que ele é mais com-
petitivo do que no ano passa-
do", disse o brasileiro.

Massa, que teve uma notá-
vel melhora em seu redimento 
desde a temporada passada, o 
que se traduziu no quarto lugar 
no GP da Austrália, comentou 
que se sente "feliz e mais tran-
quilo do que em 2012", porque 
no ano passado "não entendia o 
carro"

"No ano passado custei a 
entender o carro. Nesta tempo-
rada é mais fácil pilotar, que é 
bom tanto para a equipe como 
pra mim", disse. Em relação ao 

Grande Prêmio da Austrália, 
Massa destacou que o ritmo da 
Ferrari foi "excelente", inclusive 
"o melhor" quando seus pneus 
estavam em boas condições, 
mas que "é preciso esperar a 
corrida da Malásia" para ver 
como as equipes se comporta-
ram. "Na Austrália, fomos bem 
e devemos assegurar que pro-
gredimos. A situação poderia 
ser distinta neste circuito e de-
vemos esperar para ver o que 
acontece”, disse. 

Massa vê evolução da Ferrari
e está mais confiante em 2013

O jamaicano vai participar da Corrida Mano a Mano nos dias 30 e 31

FO
TO

S:
 D

iv
ul

ga
çã

o



Auto projeta vitória no clássico
botauto

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Líder do returno, time
não teme o Botafogo 
no jogo de domingo

Vencer o Botafogo e se 
manter na liderança dispa-
rada do segundo turno. Este 
é o pensamento de todos no 
Auto Esporte para o Botauto 
de domingo, que está marca-
do para ser disputado às 16h, 
no Estádio da Graça, na capi-
tal, apesar do Botafogo tentar 
levar o jogo para o Almeidão. 
Apesar de tentar evitar o cli-
ma de oba-oba, o técnico Jairo 
Santos reconhece que o time 
está embalado e com uma for-
ma de jogar definida, em plena 
ascensão.

Mas apesar do bom mo-
mento que atravessa, o téc-
nico Jairo Santos mantém o 
discurso de que o Botafogo é 
o grande favorito, por ter sido 
o campeão do primeiro turno, 
ter um maravilhoso elenco e 
uma comissão técnica muito 
competente. "O Auto Esporte 
ainda é um time que busca se 
afirmar na competição, mas 
estamos preparados para 
enfrentar o Botafogo, que na 

minha opinião é favorito, mas 
não imbatível", disse.

Para esta partida contra o 
Botafogo, Jairo Santos contará 
com a força máxima. O único 
jogador que estava no Depar-
tamento Médico era o volante 
Gildo, mas  já foi liberado. Ne-
nhum atleta vai cumprir sus-
pensão e o treinador vai poder 
escalar o que tem de melhor. 
Samir, que estreou bem contra 
o Atlético, marcando inclusive 
um gol, tem presença garanti-
da no time titular.

"Nós agora temos um 
time experiente com jogado-
res que atuaram até fora do 
país e isto facilita para que 
nosso esquema tático seja 
bem assimilado. Os jogadores 
estão conscientes da impor-
tância e da dificuldade do jogo, 
mas estão prontos para a par-
tida", disse Jairo Santos.

Apesar de contar com 
todos os jogadores, o técni-
co Jairo Santos não divulgou 
qual será o time titular para o 
clássico. "Cada jogo é uma his-
tória, e podemos fazer alguma 
alteração tática, ou mesmo 
de jogador. Vamos aguardar 
ainda os últimos treinos para 
definir", afirmou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O elenco do Bota-
fogo segue treinando 
longe do clima do clás-
sico. A comissão técnica 
e a diretoria resolveram 
levar os treinos coleti-
vos para o Estádio de 
Pilar, que segundo o ge-
rente de futebol, Jean 
Carlos Dantas, tem um 
excelente gramado e as 
dimensões ideais, ofi-
ciais, semelhantes a do 
Almeidão.

O técnico Marcelo 
Vilar comandou ontem 
um coletivo em Pilar, e 
vai repetir a dose hoje 
à tarde, quando defini-
rá o time titular para o 
Botauto. A princípio, ele 
não terá nenhum pro-
blema e deverá escalar a 
força máxima. 

Os atacantes Wan-
derley e Warley já estão 
recuperados e treinando 
normalmente. A mes-
ma coisa com o volante 
Fernando, que também 

foi liberado. Não há ne-
nhum jogador cumprin-
do suspensão por ter re-
cebido cartões. Mesmo 
assim, o técnico Marcelo 
Vilar prefere manter si-
gilo sobre a escalação e 
não confirmou o time 
titular para esta partida. 

Os ingressos já es-
tão sendo vendidos na 
Rede de Postos Opção, 
aos preços de R$ 10 reais 
na arquibancada geral, 
R$ 20 reais na sombra e 
R$ 50 reais nas cadeiras. 
Idosos, estudantes e mu-
lheres pagarão meia-en-
trada.

Feijoada 
Para aumentar a 

motivação do torcedor 
para o clássico e arre-
cadar recursos para o 
clube, a diretoria resol-
veu fazer uma grande 
feijoada, domingo, a 
partir das 10h, na Ma-
ravilha do Contorno. 

Botafogo faz coletivo
longe de João Pessoa

É melhor prevenir do que 
remediar. Na tentativa de evitar 
tumultos, transtornos e brigas no 
Estádio Amigão, por ocasião do 
clássico envolvendo, Campinense 
e Treze, programado para o do-
mingo (24), às 17h, o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) deci-
diu proibir as torcidas organiza-
das de assistirem o jogo. 

O torcedor que tentar as-
sistir a partida portando faixas, 
bandeiras, camisas ou qualquer 
símbolo que leve a marca das tor-
cidas organizadas será barrado 
pela Polícia Militar. As torcidas ri-
vais também serão divididas, ocu-
pando setores diferentes no está-
dio, com os torcedores da Raposa 
(mandante da partida) ficando na 
arquibancada, enquanto os tre-
zeanos ficarão na geral. 

Ao final do clássico a torcida 
da equipe vencedora aguardará 
no estádio a saída por completo 
da torcida perdedora. Havendo 
empate, o tenente-coronel Souza 
Neto, decidirá a ordem de saída. 
Foi estabelecido um limite no nú-
mero de ingressos que serão co-
locados a venda a partir de hoje, 
que deverá ter no máximo 19.700 
- com os preços de R$ 30,00 (ar-
quibancada e geral), R$ 60,00 (ca-
deiras), R$ 10,00 para crianças até 

Torcidas organizadas estão proibidas no clássico

A derrota para o Sousa 
ainda não foi bem digerida pela 
comissão técnica do CSP. Se-
gundo o técnico Ramiro Sousa, 
a equipe não merecia perder o 
jogo, porque teve à frente no 
marcador e jogou muito bem, 
provocando inclusive uma rea-
ção da torcida local, que vaiou 
o Dinossauro. "Não podemos 
perder um jogo daquela forma, 
por erros individuais. Rober-
tinho desperdiçou um pênalti 
no primeiro tempo, quando 
ganhávamos por 1 a 0. Isto não 
pode acontecer", disse.

Ramiro lamenta princi-
palmente o último gol que deu 
a vitória ao Sousa. "O zagueiro 
simplesmente parou, alegan-
do que pensou que o juiz iria 
dar falta. Não se pode parar 
enquanto não ouvir claramen-

te o apito do juiz. Este tipo de 
derrota faz a diferença lá no 
final, quando precisarmos de 
ponto para lutar por uma vaga 
na final", lamentou Ramiro.

Para o jogo contra o Na-
cional, na próxima segun-
da- feira na Graça, o time 
sofrerá mudanças. Duas de-
las são obrigatórias. O meia 
Anderson e o goleiro Ferrei-
ra levaram o terceiro cartão 
amarelo e vão cumprir sus-
pensão. Para a vaga deles os 
substitutos imediatos são 
o goleiro Osmar e o meia 
Márcio. Mas os problemas 
de Ramiro para este jogo  
não param por aí. O zaguei-
ro Wellington e os atacan-
tes Leandro e Hélio estão 
entregues ao Departamento 
Médico.

Ramiro ainda lamenta
a derrota para o Sousa

CSP

10 anos, idosos e mulheres meia 
entrada - conforme assinatura 
de um Termo de Ajustamento e 
Conduta (TAC) assinado pelos re-
presentantes dos clubes e as tor-
cidas organizadas. 

A mudança do horário do 
jogo, que estava marcada para 
as 16h e passou para as 17h, foi 
um pedido do presidente do Tre-
ze, Eduardo Medeiros, para que 
os torcedores do alvinegro serra-
no, que ficarão na geral, possam 
evitar a temperatura do sol. As 
decisões foram anunciadas na 
última quarta-feira durante reu-
nião realizada na sede da MPPB, 
com a promotora, Adriana Amo-

rim, o presidente do Treze, Edu-
ardo Medeiros, o representante 
do Campinense, Sérgio Murilo, 
além dos presidentes da Torcida 
Organizada da Raposa (Tora), 
Joás Moura, e da Torcida Jovem 
do Galo (TJG), Jefferson Costa. 
“As medidas visam evitar os con-
frontos entre grupos de torcedo-
res rivais e foram motivadas pe-
las mortes de dois membros de 
organizadas, assassinados recen-
temente em Campina Grande. 
Queremos garantir a segurança 
antes, durante e depois do jogo, 
para que o espetáculo não se 
transforme em caso de polícia”, 
disse Adriana. 

Vica deve definir a equipe hoje
O Treze define hoje à 

tarde, no coletivo que fará 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, o esquema 
que adotará para enfrentar 
o Campinense, no próximo 
domingo, às 17h, pela quarta 
rodada do segundo turno do 
Estadual. Nos treinos da se-
mana o treinador Vica vem 
utilizando o 3-5-2 e 3-6-1 
dependendo do rendimento 
da equipe em campo. Caso 
ele opte pelo primeiro o 
time será mais ofensivo, com 
dois atacantes fixos na gran-
de área do adversário, com 
cinco jogadores no meio de 
campo. O segundo, colocará 
mais jogadores no meio de 

campo, na tentativa de não 
dar espaço para que o ri-
val não crie jogadas para os 
atacantes raposeiros. Com a 
obrigação de ganhar a pri-
meira no returno - perdeu 
para o Auto Esporte (1 a 0), 
Atlético de Cajazeiras (1 a 0) 
e Nacional de Patos (2 a 1) - 
e tirar a equipe da lanterna 
da disputa, o comandante 
trezeano deseja estrear com 
um resultado positivo. 

Ele sabe que terá pela 
frente um adversário que 
conquistou a Copa do Nor-
deste/2013 e vem embalado 
para o Clássico dos Maiorais. 
“Queremos surpreender e 
não deixar o Campinense 

jogar para vencer o desafio. 
Vamos observar melhor e 
definir o esquema que deve-
remos adotar para o clássi-
co, afinal, ganhar do rival já 
muda o ambiente e o astral 
do Treze”, frisou. Sobre os 
pontos fortes do Campinen-
se, o mais novo treinador 
galista, ressaltou que o con-
corrente tem um grupo for-
te, que vem jogando desde 
o início do Nordestão, mas 
que a intenção é anular as 
principais jogadas e conse-
guir espaço para marcar os 
gols da vitória. “Clássico se 
decide nos detalhes, onde 
quem aproveitar as melho-
res chances vence o jogo. 

Nossa intenção é não dar es-
paço para que o Campinense 
possa pressionar”, comentou 
Vica. 

Considerado o “xerifão” 
no Galo da Borborema o vo-
lante Charles Wagner enfren-
tará pela primeira vez na tem-
porada o ex-clube. Ele sabe 
que em clássico tudo aconte-
ce, respeitando a boa fase que 
o adversário vem passando, 
mas aposta na reação do Tre-
ze para surpreender a Raposa. 
“Já estive do outro lado e sei 
da força que tem o adversário. 
Clássico é detalhe que iremos 
colocar em prática para sur-
preender o rival”, observou 
Charles.

TREZE

Torcedor pode ir ao estádio com a camisa dos clubes, jamais com as organizadas

O último jogo entre as equipes do Botafogo e do Auto Esporte realizado no Estádio Almeidão aconteceu no ano passado
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NACIONAL
& Mundo

Seleção chegou a fazer 
2 a 0, mas acabou levando 
dois gols em três minutos

Numa mesma partida, a 
Seleção Brasileira ao mesmo 
tempo perdeu uma grande 
chance de pôr fim à escrita 
de mais de três anos contra 
equipes do primeiro escalão 
do futebol mundial e simul-
taneamente saiu de campo 
aliviada: depois de abrir 2 a 0 
no primeiro tempo, a equipe 
de Luiz Felipe Scolari empa-
tou em 2 a 2 com a Itália, em 
partida disputada ontem, em 
Genebra. O resultado, ironica-
mente, acabou punindo a sele-
ção italiana, que esteve muito 
melhor em campo e poderia 
ter obtido sua primeira vitória 
em mais de 30 anos contra o 
Brasil não fosse uma noite ins-
pirada do goleiro Júlio Cesar. 
Na segunda-feira, a seleção 
enfrenta a Rússia, em Londres.

A partida foi de mais 
valia para o público de 30 
mil pessoas que foi ao Sta-
de Genéve para o primeiro 
encontro entre brasileiros e 
italianos desde a Copa das 
Confederações de 2009, na 
África do Sul.

O Brasil ter ido para o 
vestiário com uma vantagem 

de dois gols no placar foi uma 
questão de oportunismo iso-
lado e sorte. A Itália começou 
o jogo muito melhor, con-
centrando as ações no lado 
direito da defesa adversária, 
explorando especificamente 
espaços deixados por David 
Luiz. Já levou perigo aos dois 
minutos, num lançamento que 
deixou Giaccherini entrar nas 
costas do zagueiro do Chelsea 
e chutar para uma defesa de 
reflexo de Júlio César.

A seleção respondeu 
com Neymar, que aos qua-
tro minutos chutou em cima 
de Buffon em vez de passar 
para Hulk, que corria livre 
pelo lado direito da área ita-
liana. Logo, porém, a Azzurra 
tomou controle do jogo, do-
minando o ataque brasileiro 
e apostando no vigor do ata-
cante Balotelli. Aos seis mi-
nutos, o jogador do Milan foi 
o alvo de um lançamento de 
Pirlo e, dentro da área, obri-
gou Júlio César a salvar com 
o pé esquerdo. Aos 13, depois 
de passear pela intermediária 
brasileira, levou perigo num 
chute de longe.

Foi apenas aos 17 minu-
tos que a seleção conseguiu 
dar outro chute a gol, numa 
cobrança de falta de Fernan-
do. Pirlo lançou Osvaldo aos 

21 e Júlio César precisou se 
jogar aos pés do atacante 
para abafar o chute. Sem en-
contrar espaços e errando 
muitos passes, o Brasil teve 
num chutão para a frente de 
David Luiz uma mostra da 
falta de inspiração que asso-
lava a equipe.

Ao menos o time acertava 
a marcação, e um contra-ata-
que iniciado com uma rouba-
da de bola na intermediária 
brasileira resultou num gol 
inesperado: Neymar lançou 
Hulk, que depois de não con-
seguir abrir espaço na área 
italiana, passou para Felipe 
Luís. O cruzamento do lateral 
foi desviado por Bonnucci e 
caiu na alça de mira de Fred, 
que bateu de primeira, sem 
chances de defesa para Buffon.

A Itália continuava no 
comando das ações e Balotel-
li forçou nova defesa de Júlio 
César aos 38. Desta vez, po-
rém, deu brecha para os con-
tra-ataques e, aos 42, Neymar 
novamente teve um lampejo: 
depois de uma arrancada, ele 
deixou Oscar livre para bater 
na saída de Buffon e marcar o 
segundo do Brasil.

No segundo tempo, os 
italianos já voltaram a campo 
com uma alteração, trazendo 
o veloz Stephan El Shaarawy 

O Cruzeiro pode fazer 
nova investida na contra-
tação do zagueiro Dedé, do 
Vasco. Depois de o clube ca-
rioca admitir que, diante das 
dificuldades financeiras, difi-
cilmente vai segurar o joga-
dor, a Raposa estuda retomar 
as negociações. O presidente 
celeste, Gilvan de Pinho Ta-
vares, revelou ter tomado 
conhecimento pela imprensa 
da mudança na postura cruz-
maltina, e que, diante disso, 
deve solicitar ao diretor de 
futebol Alexandre Mattos 
para se inteirar dos fatos.

Dedé é um forte dese-
jo da diretoria celeste. Em 
janeiro, o Cruzeiro fez uma 
proposta oficial, recusada 
pelo Vasco. O time mineiro 
ofereceu 3 milhões de euros, 
mais dois jogadores por em-
préstimo, em troca de 40% 
dos direitos econômicos do 
zagueiro. O Vasco detém 
45%, já que o restante é di-

vidido entre as empresas DIS 
(45%) e Ability (10%).

O Cruzeiro confirmou o 
interesse, mas negou que já 
esteja em negociação. Segun-
do o clube, Alexandre Mattos 
está no Canadá, para uma vi-
sita de cortesia, estudando 
parcerias com clubes do país, 
além de possíveis amistosos 
durante a Copa do Mundo de 
2014. Alexandre viajou para 
o Canadá na última terça-fei-
ra à noite. A Raposa garantiu 
que não há nenhuma conversa 
agendada com o clube carioca.

Concorrência
Em janeiro, o Cruzeiro 

teve a concorrência do Co-
rinthians pela contratação 
do Dedé. Neste momento, no 
entanto, pode ver a disputa 
ficar ainda mais acirrada. Se-
gundo a imprensa inglesa, Li-
verpool e Manchester United 
também cogitam a contrata-
ção do jogador.

Cruzeiro pode fazer 
nova proposta ao Vasco

PARA TER DEDÉ

Intervenção na CBF e dirigentes 
na cadeia. Esses foram os pedidos do 
deputado federal Romário, na últi-
ma quarta-feira, via Twitter, após 
a divulgação, no YouTube, de uma 
gravação que mostra o presidente 
da CBF, José Maria Marin, dando 
um esporro em duas pessoas, que 
estariam fazendo negócios com fe-
derações estaduais dizendo que são 
sócios do presidente da FPF, Marco 
Polo Del Nero, e do deputadofede-
ral Vicente Cândido (PT-SP).

O Baixinho citou nominalmen-
te a presidente Dilma Rousseff exi-
gindo alguma medida mais drástica 
na CBF. Ele também pediu ação do 
Ministério Público e de Aldo Rebe-
lo, ministro do Esporte, citado por 
Marin em um outra gravação.

“Intervenham na CBF. As coisas 
estão cada vez piores. Este último 
vídeo do Marin comprova que a 
CBF está nas mãos de uma quadri-
lha. Prende (sic) esses caras, está 
na hora de dar um exemplo para o 

Brasil”, escreveu Romário.
Na gravação, Marin proíbe 

os interlocutores de usarem seu 
nome, chama-os de “idiotas” e diz 
que a atitude pode levar Del Nero 
à cadeia. A gravação foi postada 
por pessoa apelidada de Justic Just. 
Além da gravação, o vídeo afirma 
que o esporro foi dado nos irmãos 
Bruno e Walter Balsimelli, sócios da 
empresa BWA, que opera desde 95 
com ingressos e controle de aces-
sos em estádios, além de atuar na 
gestão do Independência, em Belo 
Horizonte.

Ouvidos, os presidentes das fe-
derações Evandro Carvalho (PE) e 
Mauro Carmélio (CE) negaram ter 
sido procurados por empresas usan-
do o nome de Del Nero. Carvalho 
disse que Marin odeia o trabalho da 
BWA, chamando-os de incompeten-
tes. Carmélio afirmou que a empre-
sa quando atuou no Ceará fez um 
trabalho muito criticado e que hoje 
não atua mais lá.

Romário pede prisão de Marin 
após gravação de bastidor da CBF

NEGÓCIOS COM FEDERAÇÕES

Principal problema do 
Flamengo e preocupação da 
nova diretoria, o caos finan-
ceiro detonou recentemente 
mais uma bomba na Gávea: 
Zagallo recebeu sentença fa-
vorável em ação contra o Ru-
bro-Negro, na 39ª Vara Cível 
do Rio de Janeiro, e tem direi-
to a receber R$ 627 mil por 
dívida referente a passagem 
como treinador entre 2000 
e 2001. O valor deve ser de-

positado na conta da Treze 
Sports e Marketing LTDA., 
empresa do Velho Lobo, até 
o próximo dia 29. O clube, no 
entanto, informa que tentará 
um acordo para parcelar o 
montante.

Caso não solucione o 
problema até a data previs-
ta, o Fla terá que arcar com 
multa de 10% sobre o valor 
da dívida e sofrerá com mais 
uma penhora nas receitas, 

questão que assola o clube 
desde o começo da tempo-
rada e impede, por exemplo, 
o recebimento de cotas inte-
grais de patrocínios.

A passagem que origi-
nou a dívida foi a última de 
Zagallo pelo clube. Na oca-
sião, ele comandou a equipe 
no histórico tricampeonato 
sobre o Vasco, com gol de 
Petkovic, e na conquista da 
Copa dos Campeões.

Zagallo ganha ação na Justiça e vai 
receber R$ 627 mil do Flamengo

DÍVIDA ANTIGA

Pelé inscreve 
filho Joshua no 
Paulista Sub-17 
pelo Santos

O Santos e a Vila Belmi-
ro entraram numa máquina 
do tempo, direto ao passado, 
ontem. Um jovem, de apenas 
17 anos, tendo em seu nome 
“Arantes do Nascimento” foi 
inscrito na equipe alvinegra 
que disputa o Campeonato 
Paulista Sub-17, a partir do 
dia 6 de abril.

O jovem em questão é 
Joshua Arantes do Nascimen-
to, filho de Edson Arantes do 
Nascimento, vulgo Pelé. Es-
banjando sorriso, o Rei do fu-
tebol inscreveu o seu pupilo 
em sua primeira competição 
pelo Santos.

“Primeiro fui eu, depois 
o Zoca, meu irmão, e o Edi-
nho. E agora o Joshua. É uma 
enorme satisfação saber que 
a família toda passou por 
aqui”, afirmou Pelé.

Ciente do peso que a 
nova promessa do Peixe car-
rega, o eterno camisa 10 alvi-
negro disse que tem conver-
sado com Joshua e tenta tirar 
um pouco do nervosismo e a 
grande responsabilidade em 
levar a campo o tão conheci-
do sobrenome.

“Eu peço calma ao 
Joshua. Mas, ele já se sente 
pressionado naturalmente 
por ter esse sobrenome. Digo 
que precisa ter calma e saber 
que todo mundo erra e não 
há problema nisso”, comple-
tou o atleta do século.

Nos moldes do pai fa-
moso, o “herdeiro real” atua 
como atacante e mede cerca 
de 1,73m. Coruja, Pelé faz 
elogios ao seu filho que, an-
tes de chegar no Peixe, atua-
va pelo Sub-16 do Florida 
Rush, de Orlando.

“Ele tem qualidade e 
uma boa finalização. Espero 
que tenha a mesma sorte que 
eu”, finalizou.Dedé é um forte desejo da diretoria celeste para o Brasileirão

FOTO: Divulgação

Brasil empata com a Itália
AMISTOSO

no lugar de Osvaldo e Cerci no 
lugar de Pirlo. Aos 8, depois 
de um córner obtido por El 
Shaarawy, a Itália enfim apro-
veitou uma chance e De Rossi 
diminuiu após uma rebatida 
da defesa. O Brasil mal havia 
se refeito e Balotelli, com san-
gue-frio de monge, acertou 
uma pintura de chute no ân-
gulo esquerdo de Júlio Cesar.

Hulk teve uma grande 

chance aos 13, mas conseguiu 
passar da bola quando estava 
cara a cara com Buffon, depois 
de novo passe de Neymar. Feli-
pão substituiu Oscar por Kaká 
aos 16. Mas foi a Itália quem 
levou perigo imediatamente 
e Júlio Cesar precisou de uma 
saída acrobática do gol para 
evitar mais um de Balotelli. A 
Azzurra continuou levando 
perigo e Scolari trocou Fred 

por Diego Costa para melhorar 
a movimentação no ataque.       

Depois de várias altera-
ções de ambos os lados, o jogo 
caiu de ritmo e nenhum dos 
dois times voltou a ameaçar o 
gol adversário. O Brasil segue 
em busca de uma vitória con-
tra adversários mais expressi-
vos e agora precisará refletir 
sobre como foi dominada por 
mais um deles.

Neymar (foto) passou em branco no jogo de ontem e os gols do Brasil foram marcados por Fred e Oscar 
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Lei Seca flagra 1.036 motoristas por 
embriaguez e reduz acidentes na PB

Desde que o Governo do 
Estado criou a Operação Lei 
Seca, integrando as ações de 
fiscalização do Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran) e Batalhão de Policia-
mento de Trânsito (BPTran), 
1.036 motoristas paraibanos  
já foram flagrados dirigindo 
embriagados.

A integração das ações 
aconteceu em setembro do 
ano passado, antes das altera-
ções na chamada ‘lei seca’ que 
elevaram o valor da multa de 
R$ 957,70 para R$ R$ 1.915,40 
podendo ser dobrado para R$ 
3.830,80, se houver reincidên-
cia, em até um ano.

Para colocar em prática 
a Operação Lei Seca, foram 
adquiridos etilômetros (ba-
fômetros eletrônicos) e via-
turas equipadas com com-
putadores interligados ao 
banco de dados do Detran 
para facilitar a consulta dos 
veículos e condutores.

Em janeiro deste ano, 
a resolução número 432 do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), que dispõe 
sobre os procedimentos a se-
rem adotados pelas autorida-
des de trânsito e seus agentes 
na fiscalização do consumo 
do álcool determinou a cha-
mada “tolerância zero” para a 
mistura álcool e direção o que 
contribuiu para os resultados 
da Operação Lei Seca, execu-
tada na Paraíba.

Só este ano, já foram 
realizados 5.495 testes do 
bafômetro, 410 motoristas 
paraibanos foram flagrados 
dirigindo embriagados e 98 
foram presos.

Segurança no trânsito
Na Paraíba, os reflexos 

do rigor na aplicação da ‘lei 
seca’ podem ser observados 
na diminuição do número de 
atendimentos no maior hos-

Ações de fiscalização 
foram integradas entre 
o Detran e o BPTran
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Valor da multa por embriaguez passou de R$ 957,70 para R$ R$ 1.915,40 podendo ser dobrado para R$ 3.830,80, se houver reincidência

pital público do Estado, onde 
as vítimas de trânsito chegam 
a representar 70%.

Os relatórios do Hospi-
tal de Trauma de João Pes-
soa confirmam a diminuição 
gradativa no índice de aten-
dimento às vítimas de aci-
dentes de trânsito, a partir da 
integração e intensificação 
das ações de policiamento.

 Desde que a Operação 
Lei Seca foi implantada, em 
setembro do ano passado, 
até fevereiro deste ano, o 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa atendeu 4.417 víti-
mas de acidentes de trânsi-
to. Enquanto de setembro 
de 2011 a fevereiro de 2012 
foram atendidas 4.692 víti-
mas de acidentes de trânsito, 

o que representa uma queda 
de quase 6% no número de 
atendimentos.

A diminuição do número 
de acidentes também pode 
ser notada após a adoção da 
tolerância zero para o con-
sumo do álcool ao volante, a 
partir de janeiro deste ano.

 Segundo dados do Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma de João Pessoa, o número 
de atendimentos às vítimas 
de acidentes de trânsito em 
janeiro e fevereiro de 2012 
foi de 1.411. Comparando 
com janeiro e fevereiro des-
te ano, o número de atendi-
mentos às vítimas de trânsito 
caiu para 1.373, nos dois pri-
meiros meses de vigência da 
nova lei, uma queda de 2,7%.

Acidentes
Também é possível per-

ceber que o número de aten-
dimentos às vítimas do trân-
sito vem diminuindo a cada 
mês. Em dezembro de 2012, 
o Hospital de Trauma aten-
deu 788 vítimas de aciden-
tes de trânsito e em janeiro 
de 2013 foram registrados 
764 atendimentos, uma que-
da em torno de 3%.

Considerando que as 
mudanças na chamada ‘lei 
seca’ passaram a vigorar em 
29 de janeiro, a queda no 
número de atendimentos 
às vítimas do trânsito foi de 
764 em janeiro, para 609 em 
fevereiro, o que representa 
20,28 %.

No mês de janeiro, o 

Hospital de Trauma de João 
Pessoa atendeu 109 vítimas 
de acidentes de automóvel e 
em fevereiro o número caiu 
para 71 atendimentos, o que 
representa uma diminuição 
de 34,86%. Já as vítimas de 
acidentes de motocicletas 
caíram de 469 em janeiro 
para 414 em fevereiro, uma 
redução de 11,72%.

Para o comandante do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (BPTran), coronel 
Paulo Sérgio, as modifica-
ções que tornaram a ‘lei seca’ 
ainda mais rígida chegaram 
em boa hora coincidindo 
com o momento em que o 
Governo do Estado integrou 
as ações dos órgãos de trân-
sito tornando mais eficientes 

e frequentes as fiscalizações.
O superintendente do 

Detran, Rodrigo Carvalho, 
comemora os resultados da 
Operação Lei Seca e acredi-
ta que a contratação de 60 
agentes de trânsito, aprova-
dos no primeiro concurso 
público da história do Detran,  
vai impulsionar as ações per-
mitindo a realização de mais 
fiscalizações e a interioriza-
ção do policiamento.

Para ele, “o maior desafio 
do Governo do Estado não é 
executar a parte repressiva da 
Operação Lei Seca, com fisca-
lizações e aplicação de mul-
tas, e sim alertar a sociedade 
paraibana sobre os riscos da 
mistura álcool e direção e sal-
var vidas no trânsito”.

Parecer sobre aborto 
até a 12ª semana de gravi-
dez que está sendo enviada 
ao Senado pelo Conselho Fe-
deral de Medicina ainda não 
foi nem analisado e já tem 
posições divergentes de en-
tidades paraibanas. Essa é a 
primeira vez que o CFM e os 
27 conselhos regionais, que 
representam os 400 mil mé-
dicos brasileiros, manifes-
tam-se sobre o aborto.

Pela proposta a maio-
ria dos conselheiros valida 
a proposta da comissão que 
permite o aborto em mais 
três novas situações: gravi-
dez por emprego não con-
sentido de técnica de repro-
dução assistida; anencefalia 
ou feto com graves e incurá-
veis anomalias, atestado por 
dois médicos; por vontade da 
gestante até a 12ª semana da 
gestação, quando o médico 
constatar que a mulher não 
apresenta condições psicoló-
gicas para a maternidade.

Na Paraíba o parecer do 
Conselho Federal de Medici-
na tem opiniões divergentes. 
Apenas a representante da 
ONG Oito de Março, Irene Ma-

rinheiro, defende a posição 
do CFM dizendo que a enti-
dade é totalmente favorável 
afirmando ainda ser uma luta 
antiga das mulheres. 

Já o presidente do Con-
selho Regional de Medicina 
da Paraíba, João Medeiros, 
que participou da reunião 
do Conselho Federal no dia 5 
deste mês quando foi votado 
o parecer, disse ter sido voto 
vencido por ser contrário a 
proposta. “Nós fomos voto 
vencido, mas quem vence é a 
maioria”, disse o médico. Um 
terço dos conselheiros foi 
contrário à proposta da enti-
dade nacional.

João Medeiros entende 
que o aborto somente deve 
acontecer em casos já pre-
vistos por lei, inclusive no 
caso de anencefalia. Para ele, 
isso não quer dizer que está 
aberta a criação de clínicas 
de abortos. 

Pastor Estevão Fernan-
des, da Primeira Igreja Batis-
ta, disse que a posição oficial 
evangélica será sempre con-
tra o aborto, salvaguardando 
os casos que ponham em ris-
co a vida da mãe e de violên-
cia sexual. O arcebispo da Pa-
raíba, Dom Aldo Pagotto, foi 
procurado pela reportagem 

por meio de ligações telefô-
nicas, mas não foi localizado.

Atualmente, pelo Código 
Penal, o aborto é permitido 
em casos de risco à saúde da 
gestante ou quando a gravidez 
é resultante de um estupro. 

Em 2012, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
cidiu que grávidas de fetos 
sem cérebro poderão optar 
por interromper a gestação 
com assistência médica. Por 
8 votos a 2, os ministros 
definiram que o aborto em 
caso de anencefalia não é 
crime. Mas como ainda não 
há lei que permita a prática, 
o direito não é automático. 
Se um hospital se recusar a 
fazer o aborto, por exemplo, 
a mulher pode recorrer à 
Justiça com base na decisão 
do STF.

Autonomia e saúde
O Conselho Federal afir-

mou que os conselhos regio-
nais “não são favoráveis ao 
aborto, mas sim à autonomia 
da mulher e do médico”.

“É importante frisar 
que não se decidiu serem 
os Conselhos de Medicina 
favoráveis ao aborto, mas, 
sim, à autonomia da mulher 
e do médico. Neste sentido, 

as entidades médicas con-
cordam com a proposta ain-
da em análise no âmbito do 
Congresso Nacional”, disse o 
presidente do CFM, Roberto 
Luiz d’Avila.

Segundo o Conselho, 
por meio de sua assessoria 
de imprensa, o respeito à au-
tonomia da mulher e o alto 
índice de mortalidade e de 
internações de mulheres que 
fazem abortos clandestinos 
são razões para a posição do 
colegiado.

A entidade concluiu que 
“a prática de abortos não 
seguros (realizados por pes-
soas sem treinamento, com 
o emprego de equipamentos 
perigosos ou em instituições 
sem higiene) tem forte im-
pacto sobre a saúde pública”.

De acordo com o Conse-
lho, “o abortamento é uma 
importante causa de mortali-
dade materna no país, sendo 
evitável em 92% dos casos” 
e as complicações causadas 
pelo precedimento repre-
sentam “a terceira causa de 
ocupação dos leitos obsté-
tricos no Brasil”.  Em 2001, 
houve 243 mil internações 
na rede do Sistema Único de 
Saúde (SUS) por curetagens 
pós-abortamento.

Entidades têm posições diferentes
proposta de aborto do CrM

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Brasília - O presiden-
te do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Luiz Cláu-
dio Costa, defende a 
punição de candidatos 
que apresentarem algu-
ma forma de deboche 
nas redações do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Na última 
edição do Enem, segun-
do o presidente, foram 
contabilizadas cerca de 
300 redações que conti-
nham algum tipo de in-
serção indevida. Para o 
próximo edital do exa-
me será discutida a pos-
sibilidade de zerar essas 
redações.

“Vou defender jun-
to à comissão técnica 
[formada por especialis-
tas e técnicos do Inep] 
que, em caso de inser-
ções indevidas seja dada 

a nota zero”, disse o pre-
sidente. O próximo edi-
tal deve ser lançado em 
maio deste ano, até lá 
a questão será discutida 
em reuniões semanais. 
O presidente diz que 
mesmo que as redações 
com inserções indevidas 
representem um univer-
so pequeno próximo ao 
total de 4,1 milhões de 
redações corrigidas na 
última edição do exame, 
merecem medidas espe-
cíficas por representa-
rem um “desrespeito ao 
candidato sério”.

No mês passado, o 
estudante de Fernan-
do Maioto publicou em 
sua página pessoal da 
rede social Facebook 
a versão digital da re-
dação que escreveu no 
Enem. Ele incluiu, em 
meio aos argumentos 
sobre migração, o hino 
do Palmeiras. Ele rece-
beu a nota 500, metade 
da nota máxima.

Inep poderá zerar 
redações do Enem

por deboChe

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            599,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016595
Responsavel.: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 035533454-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015320
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LUCENA - ME
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.268,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016287
Responsavel.: MARCO AURELIO AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ....: 768900904-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            518,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 013562
Responsavel.: MARIA LUCIA SILVA
CPF/CNPJ....: 013398724-80
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            744,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016532
Responsavel.: MARIA JOSE SANTOS
CPF/CNPJ....: 910528824-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            588,68
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016518
Responsavel.: MULTIMARCAS OFICINA AUTOMOTIVA
CPF/CNPJ....: 010324038/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016663
Responsavel.: PAULO DE FREITAS PONTES - ME
CPF/CNPJ....: 012618476/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016807
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016260
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.230,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015398
Responsavel.: RODRIGO FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013233354/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015362
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,  22/03/2013
----------------------------------------

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
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Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,33
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016048
Responsavel.: FRANCISCO RICARDO CARVALHO 
BORGES
CPF/CNPJ....: 456943204-25
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            536,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016217
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             49,84
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016796
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             74,01
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016797
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             35,08
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016798
Responsavel.: GOMES E OLIVIA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ....: 014338075/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             51,88
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016799
Responsavel.: JOSE EDSON DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 038162684-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016713
Responsavel.: JOSE JURACY ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014328779/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            921,10
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014855
Responsavel.: LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014436065/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.754,88
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015968
Responsavel.: LUIZA AMANDA SIMOES SOARES
CPF/CNPJ....: 089575194-16
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            221,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015313
Responsavel.: MARIA ALIETE CHAVES
CPF/CNPJ....: 089067424-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014919
Responsavel.: MARIA APARECIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 964811614-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            663,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016548
Responsavel.: MARINESIO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 008972343/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,51
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014905
Responsavel.: NORDE BLUE ADMINISTRADORA 
DE HOTEIS
CPF/CNPJ....: 013823366/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            167,87
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016015
Responsavel.: PONTUAL DISTR DE MED LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.523,93
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015998
Responsavel.: ROGERIO FILHO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 045285724-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            173,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015428
Responsavel.: SEVERINO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 019587484-63
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            251,68
Apresentante: CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS
Protocolo...: 2013 - 014800
Responsavel.: TEREZINHA DIAS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 031915194-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             14,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014819
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,  22/03/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALCIONE MARIA OLIVEIRA FARIAS
CPF/CNPJ....: 887439694-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            658,16
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014716
Responsavel.: ALISSON LUCENA COSTA
CPF/CNPJ....: 011845224-05
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            492,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014730
Responsavel.: ANA VERONICA SANTANA
CPF/CNPJ....: 500492404-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            514,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014753
Responsavel.: ANDRE WOLAS MAIA SABINO
CPF/CNPJ....: 009830494-16
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            969,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014761
Responsavel.: ANDREA LIMA FREIRE
CPF/CNPJ....: 035014334-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            425,68
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014763
Responsavel.: ADRENALINA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 003537711/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014836
Responsavel.: ALVARO DOUGLAS CARDOSO RO-
DRIGUES
CPF/CNPJ....: 451470434-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            726,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014732
Responsavel.: ATUALLI COM MOV PLANEJ E VIDRO
CPF/CNPJ....: 015209613/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            358,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014977
Responsavel.: CIPRIANO AMANCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 079986942-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            560,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015046
Responsavel.: CLEOMARQUES FERREIRA RODRI-
GUES 0274
CPF/CNPJ....: 012890010/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            792,31
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016801
Responsavel.: CRISTIANO PADUA VEN OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011171748/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015448
Responsavel.: DINARTH JOSE FERNANDES BRITO
CPF/CNPJ....: 450901574-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            428,68
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014790
Responsavel.: DJALMA QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 045234784-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            608,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 014797
Responsavel.: E A COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 003599971/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015965
Responsavel.: EDUARDO TEIXEIRA DANTAS CALDAS
CPF/CNPJ....: 003103158/0001-85
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.638,15
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015199
Responsavel.: EURO WASH LTDA
CPF/CNPJ....: 005072243/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016720
Responsavel.: EVILASIO MANGUEIRA DE SOUZA-ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016018
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,93
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016019
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,35
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016038

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 17/2013

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2013, 
do tipo menor preço por item, para aquisição equipamentos, cuja abertura será no dia 10.04.2013 às 14:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 21 de Março de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CICLISMO
NOTA OFICIAL N° 002/20013  João Pessoa, 22 de março de 2013

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma dos artigos 11, 16, 20 e 21 (Art. 21 Inciso I, II e III) do Estatuto da Federação Paraibana  
de Ciclismo, tenho a honra de convocar os Presidentes da entidades filiadas para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de abril de 2013, as 19:30hs, em primeira convocação e meia 
hora após com qualquer número, na sede provisória da Federação Paraibana de Ciclismo, situada 
a Rua Raul Henrique de Sá, número 84, Bloco C, Apto 101, Tambía, nesta capital, para deliberar 
a seguinte ORDEM DO DIA: a) Conhecer o relatório das atividades do ano de 2012, apresentadas 
pelo Presidente; b) Apreciar as contas do exercício de 2012, acompanhada do parecer do Conselho 
Fiscal; c) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente; Conselho Fiscal e Suplentes para o exercício de 
2013 a 2016; d) Período de apresentação de inscrições de chapas: de 23 de março a 06 de abril 
de 2013, improrrogável. Jader Ribeiro Silva  - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL No 006.2013

A Pregoeira Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 
janeiro de 2013 do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 
006.2013 cujo objeto é  AQUISICAO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO DESTA 
SECRETARIA DE SAUDE.

VENCEDOR/VALOR:
LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.
R$ 46.991,95(Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco 

Centavos)
Santa Helena PB, 21 de março de 2013.

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES 
DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E DE-
MAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACRODO COM A LEGISLAÇÃO 
ESPECIFICA VIGENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO 
DA EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 065/2012 - Pregão Eletrônico nº 
050/2012 – Processo Administrativo n.º 23034.005848/2012-85 FNDE/MEC.

DOTAÇÃO: Recursos MEC/FNDE: 1018.015.4490.52.00.00
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 0005/2013 - 

29.01.13 – MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA - R$ 250.500,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TABLET EDUCACIONAL PARA ATENDIMENTO 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL – PROINFO/
FNDE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 037/2012 - Pregão Eletrônico nº 
081/2011 – Processo Administrativo n.º 23034.025046/2011-1 FNDE/MEC.

DOTAÇÃO: Recursos MEC/FNDE: 1023.015.4490.52.00.00
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 0004/2013 - 

29.01.13 – POSITIVO S/A - R$ 28.674,38
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR No 001/2013
A Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, considerando o dis-

posto no art. 21 da resolução CD/FNDE n.º 38/2009 e Lei n.º 11.947/2009, torna público que realizará 
Chamada Pública de Compra de Agricultura Familiar n.º 001/2013, para aquisição de gêneros alimen-
tícios produzidos por agricultores e empreendedores de base familiar rural organizados em grupos 
formal destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na educação básica 
das instituições educacionais da rede municipal de ensino, em atendimento ao programa nacional de 
alimentação escolar – PNAE. O grupo formal deverá apresentar documentos de habilitação, projeto de 
vendas e amostra de produtos, no dia 01 de abril de 2103 ‘as 10:00 horas. A integra do edital e seus 
anexos estarão disponíveis  na sede da secretaria de educação deste município. 

Riachão do Bacamarte, 20 de março de 2013.
ELIANE CASSIMIRO DE OLIVEIRA – Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  No 010/2013

OBJETO Aquisição de veiculos  destinados a atender as necessidades da Secretaria de Ação 
sicial e Secretaria de Saúde do municipio, conforme especificações constantes no Termo de Re-
ferência Anexo I deste Edital

ABERTURA: 03de ABRILde 2013 as 10:00 horas. 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa,391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 
8h às 12h.Pedra Branca, PB 20 de março de 2013

Braz de Sousa Lins
Pregoeiro oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2013

OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento parcelado de pneus e câmaras
destinados aos veículos pertencentes a Prefeitura de Patos - PB, a cargo de todas as
Secretarias deste município.
ABERTURA: 08 de abril de 2013, ás 14:00h
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
– Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário das 08:00h ás 12:00h, 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, em 21 de março de 2013
MERYELLE D’ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável: ECO QUIMICA DO BRASIL 
LTDA 
CPF/CNPJ(MF): 014.255.065/0001-92
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; 
Valor R$ 88,00
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2013   -   0000573
Responsável: R & M LOCADORA DE VEÍCU-
LOS LTDA

CPF/CNPJ(MF): 010.482.229/0001-63
Título: DM – Duplicata de Venda Mercantil; 
Valor R$ 580,00
Protestante: BANCO BRADESCO S/A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2013   -   0000581

Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 
10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, 
neste 2°  Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo 
de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 19 de Março de 2013. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

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

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. 

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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº. 00001/2013. DOTAÇÃO: Orçamento de 2013 - Recursos Próprios do Fundo Muni-
cipal de Saúde de Alagoa Grande/SUS: 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214/10.301.0918.2224/10.301.091
8.2225/10.302.0918.2057 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030.0000 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº. 00006/2013 - 01.03.13 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 
ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 345.650,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 01/2013

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 01/2013, do tipo menor preço, para prestação de serviços com a capacitação da equipe 
de coordenação, elaboração do plano diretor, capacitação da equipe técnica, audiências pública 
para aprovação do plano diretor e publicação e divulgação do plano diretor, cuja abertura será no 
dia 10.04.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 499-1180.

Aguiar-PB,  21 de  Março de 2013
HILTON NOBRE XAVIER

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No  16/2013
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 16/2013, do tipo menor preço, para contratação de empresa para o fornecimento de 
internet via rádio, cuja abertura será no dia 10.04.2013 às 11:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 11:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1040.

Aguiar-PB, 21 de março de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

Responsavel.: ARLINDA MENDONCA SILVA
CPF/CNPJ....: 323399764-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            524,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015531
Responsavel.: ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009526483/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            731,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016301
Responsavel.: CLAUDIO ROBERTO DUARTE FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 179134974-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            987,36
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015590
Responsavel.: CLAUDEVAN LIMA LACERDA
CPF/CNPJ....: 874124974-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            425,28
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015583
Responsavel.: ELANE CRISTINA ARAUJO MAIA
CPF/CNPJ....: 027868194-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            678,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015257
Responsavel.: EDNALDA MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 632227794-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            822,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015241
Responsavel.: EDINEIDE SILVA
CPF/CNPJ....: 010300804-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            754,64
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015231
Responsavel.: ELIZETE PLACIDO SOUZA
CPF/CNPJ....: 029251674-62
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            748,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015270
Responsavel.: ELECSANDRO MARTINS LIMA
CPF/CNPJ....: 026124834-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            495,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015258
Responsavel.: EVALDO FIDELIS GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 007983174-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            899,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015289
Responsavel.: FABIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 027824014-32
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            419,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015297
Responsavel.: EZILDA PRESTES ROCHA ME
CPF/CNPJ....: 014104300/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,75
A p r e s e n t a n t e :  B C O  S A N TA N D E R  S . A -
90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016336
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016651
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            218,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015780
Responsavel.: FRANCIANA OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 023650834-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            412,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015917
Responsavel.: FERNANDO FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 668339577-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016347
Responsavel.: FRANCISCA LUCIANA MARCELINO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ....: 885690394-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            713,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016206
Responsavel.: FERNANDA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ....: 010677624-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            930,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 015907
Responsavel.: GILMARA CAVALCATI MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 685358484-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            763,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 016478

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00006/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Fornecimento parcelado 
de Pneus(incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras e Protetores; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 121.730,00; 
MCR PNEUS LTDA - R$ 76.120,00.

Triunfo - PB, 21 de Março de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Fornecimento parcelado de Pneus(incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras 

e Protetores.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2013.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00018/2013 - 21.03.13 - MCR PNEUS LTDA - R$ 76.120,00
CT Nº 00019/2013 - 21.03.13 - LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 121.730,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00007/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2013, que objetiva: Fornecimento 
Parcelado e Diário de Peças e Serviços destinado a manutenção dos veículos pertencentes ao 
Município - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDVARD DE 
MOURA MOUSINHO JUNIOR - R$ 73.150,00; PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 311.900,00.

Triunfo - PB, 21 de Março de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Fornecimento Parcelado e Diário de Peças e Serviços destinado a manutenção dos 

veículos pertencentes ao Município - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2013.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00020/2013 - 21.03.13 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 311.900,00
CT Nº 00021/2013 - 21.03.13 - EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR - R$ 73.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 006/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço do tipo menor preço por item, em sessão pública no dia 10/04/2013 as 14:00 horas, tendo 
como objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 
– Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, PB – 21 de Março de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

2o PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 003/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessa-
dos nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 10/04/2013 as 11:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS 
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez 
Távora – PB, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, PB – 21 de Março de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 00001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RIACHÃO LTDA - R$ 297.000,00; POSTO POLO - FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - R$ 
350.700,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 15 de Março de 2013

JOSE GIL MOTA TITO
Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE 

VEICULOS DESTA PREFEITURA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachão do Bacamarte: PROPRIOS
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e:
CT Nº 0001B/2013 - 15.03.13 - POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA - R$ 297.000,00
CT Nº 0001C/2013 - 15.03.13 - POSTO POLO - FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - R$ 

350.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA No DP00001/2013

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 DP00001/2013, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM PIPAS DEVIDO 
A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE VASCONCELOS - R$ 28.000,00.

Riachão do Bacamarte - PB, 22 de Janeiro de 2013
JOSE GIL MOTA TITO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM PIPAS DEVIDO 
A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA..

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riachão do Bacamarte: CONVENIO Nº 016/2013 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e:
CT Nº 0001A/2013 - 22.01.13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE VASCONCELOS - R$ 28.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES 
DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS E 
DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACRODO COM A LEGIS-
LAÇÃO ESPECIFICA VIGENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO 
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 065/2012 - Pregão Eletrônico 
nº 050/2012 – Processo Administrativo n.º 23034.005848/2012-85 FNDE/MEC.

DOTAÇÃO: Recursos MEC/FNDE: 1018.015.4490.52.00.00
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 0005/2013 

- 29.01.13 – MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA - R$ 250.500,00
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TABLET EDUCACIONAL PARA ATENDI-
MENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
– PROINFO/FNDE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 037/2012 - Pregão Eletrônico 
nº 081/2011 – Processo Administrativo n.º 23034.025046/2011-1 FNDE/MEC.

DOTAÇÃO: Recursos MEC/FNDE: 1023.015.4490.52.00.00
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e: CT Nº 0004/2013 

- 29.01.13 – POSITIVO S/A - R$ 28.674,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00007/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos índios - PB, às 16:30 horas do dia 
08 de Abril de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de combustíveis (álcool, gasolina e óleo diesel) graxas e lubrificantes, fornecidos de forma par-
celada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos índios - PB, 21 de Março de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NO 041/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 
11/04/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-
3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 19 de março de 2013. Bruce da 
Silva Santos – Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
CAJAZEIRAS E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente desta entidade classista no uso de suas atribuições CONVOCA todos os associados 
quites e em gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada na Sede Própria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
Cajazeiras e Região, à Rua João de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, 
neste dia 28/03/2013, às 17h00 em 1a. convocação e não havendo quorum, às 19h00 em 2a. 
Convocação para em conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO 
DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2012 INSTRUÍDO 
COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. (Republicado para correção da data da assembleia). 

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2013
Nelson Soares da Silva

Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00013/2013
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 09 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Equipamentos para 
Realização de Exames. 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.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Abril de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Medicamentos 
Psicotrópicos, para atender a demandas das Unidades de Saúde deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

Arara - PB, 19 de Março de 2013.
JANILSON TRINDADE PAULINO 

 Pregoeiro Oficial

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 n° 1486/2011 para Implantação de melhorias do Sistema de 
Abastecimento d’água - SAA– Ac: 579m² – Massaranduba - PB. Município – MASSARANDUBA 
UF: PB: Processo: 2013-001755/TEC/LI-2059

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 Operação n° 810/2011 para o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES 
– Ac: 69.000m² - Mamanguape - PB. Município – MAMANGUAPE UF: PB: Processo: 2013-001750/
TEC/LO-4945

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, 
Licença de Operação para o Sistema de Abastecimento de Água – SAA; Ac: 1,5m² - Juarez Távora 
- PB. Município – JUAREZ TÁVORA UF: PB: Processo: 2013-001754/TEC/LO-4949

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 Operação n° 2208/2012 para Operação do Sistema de Abastecimento 
de Água – Ac: 20,45m²- Distrito de Pindurão/Congo - PB. Município – CONGO UF: PB: Processo: 
2013-001756/TEC/LO-4950

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 Operação n° 2196/2012 para a Operação do Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água – Ac: 550m² - Brejo dos Santos e Bom Sucesso - PB. Município – BREJO 
DOS SANTOS E BOM SUCESSO UF: PB: Processo: 2013-001757/TEC/LO-4951

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO NO 0001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Chamamento Público nº 0001/2013, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADROVÂNIO FERREIRA DA COSTA – Valor: 
R$ 1.315,00; ALBERTO CUNHA RIBEIRO - Valor: R$ 7.200,00; ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO 
- Valor: R$ 14.090,00; JOSÉ CARLOS DA COSTA SANTOS - Valor: R$ 4.140,00; JOSÉ FRAN-
CISCO DAS NEVES - Valor: R$ 5.085,00; JOSIVALDO DA COSTA SANTOS - Valor: R$ 1.410,00; 
MARIA CICERA PEREIRA GOMES - Valor: R$ 4.200,00; MARIA IVONETE DA SILVA LIMA - Valor: 
R$ 4.485,00; MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA - Valor: R$ 1.350,00; MARIZETE ALMEIDA DE 
SOUZA CUNHA - Valor: R$ 12.910,00; VANDERLEI FERREIRA DA COSTA - Valor: R$ 1.435,00; 
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS LTDA - Valor: R$ 24.570,00.

Riachão – PB, 15 de Março de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: Aquisição de medica-
mentos, destinados a atender a Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Riachão/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 23.710,80; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 5.571,60; ERYMED COMERCIAL 
LTDA - EPP - R$ 16.625,50; FARMAGUEDES COMÉRCIO PRODUTOS FARMAC. MÉDICOS E 
HOSPIT. LTDA - R$ 3.566,60; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 
95.137,00; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 5.922,80; STOCK 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 13.166,00; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - EPP - R$ 3.150,00.

Riachão - PB, 20 de Março de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Locação de um 
Trator e Veículos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município 
de Riachão; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLAUDIANA 
DOS SANTOS CUNHA - R$ 14.000,00; LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - R$ 14.000,00; LUIS 
PEDRO DOS SANTOS - R$ 15.000,00.

Riachão - PB, 04 de Março de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00003/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Aquisição de 
combustíveis, óleos lubrificantes e Filtros de óleo destinados a atender as necessidades da frota 
veicular; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO NOSSA 
SENHORA DE SANTANA - LTDA - EPP - R$ 459.660,00.

Riachão - PB, 28 de Fevereiro de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00005/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de 
Riachão/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA NOVA 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 294.095,00 (duzentos e noventa e quatro mil 
e noventa e cinco reais).

Riachão - PB, 18 de Março de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 00006/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
para Assessoria Técnica Especializada, destinada ao Setor de Licitações do Município de Riachão/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: QUALITY SERVICES - 
CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - R$ 18.600,00.

Riachão - PB, 12 de Março de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 00022/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 
como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. 
Data e Local: 05 de Abril de 2013 às 13:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 21 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 00023/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças, destinados aos veículos de grande porte/ pesados que compõe a frota da 
Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 05 de Abril de 2013 às 14:00 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 21 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 00024/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área da Saúde, junto 

aos Programas Federais de Saúde Pública. Data e Local: 05 de Abril de 2013 às 15:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 21 de Março de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL 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 09:30 horas do dia 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos 
destinados Secretaria de Transporte. 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 18:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00013/2013
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 08 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente destinados a Secretaria de Administração. 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 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficiall

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 00014/2013
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 09:30 horas do dia 09 de Abril de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de 
Limpeza destinados a Secretaria de Administratação. 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 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO – PB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2013

A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 
n.º 019/GP/2013, de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão Presencial 
Nº 17/2013. Objeto: Compra parcelada de materiais de construção em geral para ser utilizados 
em reformas, reparos e serviços de infraestrutura urbana, doações à pessoas reconhecidamente 
carentes do município, conforme projeto básico, Data: 04/04/2013. Horário: 10h:00min; Local: Sala 
de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza B. da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, 
Fone: (83) 3466-1079, Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada Decreto 3.555/00, 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser 
adquirida por cópia ou CD virgem. 

Assunção/PB, 21 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013
A Prefeitura M. de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, devidamente autorizada pela Portaria 

n.º 019/GP/2013, de 04/01/2013, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão Presencial 
Nº 18/2013. Objeto: Compra parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, 
creche, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM e CASA DA FAMÍLIA), Casa de Apoio a Saúde e 
demais Secretarias deste município, conforme projeto básico, Data: 04/04/2013. Horário: 16h:00min; 
Local: Sala de Reuniões da CPL (Sede da Prefeitura) a Rua Tereza B. da Nóbrega, s/nº, Centro, 
Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, Suporte legal: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada 
Decreto 3.555/00, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem. 

Assunção/PB, 21 de março de 2013.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

OLHO D’ÁGUA AGROPECUÁRIA S/A – ODASA – CNPJ. 08.780.843/0001-60
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem em sua Sede Social, na fazenda Jurity, 

s/n, Zona Rural, Município de Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, ás 10:00 Horas do dia 25 de Abril 
de 2013, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : EXTRAORDINÁRIA – 1º. Reforma 
dos Estatutos, bem como sua consolidação; 2º. Apreciação das Demonstrações Financeiras, refe-
rente aos exercícios encerrados de  31.12.2000 até 31.12.2011;  3º Eleição da Diretoria para triênio 
2013/2016; 4º Outros Assuntos de interesse social. ORDINÁRIA – 1º. Matéria de que trata o Artigo 
132 da Lei 6.404/1976, referente ao exercício encerrado em 31.12.2012. AVISO AOS ACIONISTAS: 
Acham-se a disposição dos acionistas na Sede Social os documentos a que se refere o Artigo 133 
da Lei 6.404/1976, referente aos exercícios acima mencionados. João Pessoa (PB), 13 de Março 
de 2013 – Raimundo Nonato Gomes de Souza – Vice-Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

OBJETO: Contratação de veículos de diversas especificações, destinados a diversas secretarias 
do município de Santa Terezinha-PB.

DATA DA ABERTURA:05/04//2013 – Horário: 11:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 21 de março de 2013.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013
OBJETO: Contratação de veículos para transporte de alunos da rede municipal de ensino, 

residentes na Zona Rural para a sede deste Município.
DATA DA ABERTURA:05/04//2013 – Horário: 13:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 21 de março de 2013.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013
OBJETO: contratação de fornecimento parcelado de refeições prontas (tipo Quentinha), desti-

nados a diversas secretarias do município de Santa Terezinha-PB.
DATA DA ABERTURA:05/04//2013 – Horário: 16:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de  licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 21 de março de 2013.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013
OBJETO: Aquisição de uma Ambulância tipo USB, e um veículo tipo furgão (VAN) para transporte 

de paciente em TFD, conforme convênio.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 05/04/2013 – Horário: 09:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/

PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro, Santa 
Terezinha/PB.

Santa Terezinha/PB, 21 de março de 2013.
 Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013
OBJETO: Aquisição de equipamento de laboratório de analises clínica, conforme convênio.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 05/04/2013 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/

PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro, Santa 
Terezinha/PB.

Santa Terezinha/PB, 21 de março de 2013.
 Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2013
A CÂMARA MUNICIPAL GUARABIRA – ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar no dia 08.04.2013, às 14h00min, na Sala da CPL, loca-
lizada à Rua Solon de Lucena, 45 - Centro – Guarabira - PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, tipo menor preço, destinada a aquisição por compra de Gasolina Comum / Etanol 
Combustível, destinados a abastecimentos/manutenção(ões) de veículo(s) pertencente(s) e/ou 
locado(s) a esta Casa Legislativa relativo ao exercício de 2013. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital, poderão ser obtidos no endereço retromencionado, em dias úteis, no horário compreendido 
entre 14h00min e 18h00min horas ou pelo telefone (83) 3271.3176.

PUBLIQUE-SE:
Guarabira, 20 de Março de 2013.

Edrise Xavier da Costa
Presidente da CPL

CARTÓRIO CARLOS ULYSSES - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1°. OFÍCIO DA 
ZONA SUL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA/PB, delegação de servico público, estabelecida 
na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 105, Centro, João Pessoa /PB, inscrita no CGC/MF sob 
nº°. 09.362.211/0001-49, representado neste ato por seu respectivo Tabelião e Oficial, Dr. WALTER 
ULYSSES DE CARVALHO, brasileiro, casado, tabelião, portador do CPF nº 347.824.437-49, FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou a quem interessar 
possa que fora requerido a este Cartório o Registro dos imoveis “Lotes de terrenos praprios sob 
os nºs 07 e 08, da quadra 15, situado no Loteamento Nossa Senhora des Graças, no Bairro dos 
Mares, nesta capital”, por titulo público lavrada nas Notas do 4º Tabelionato — CartórioTravassos, 
no Livro 300, as fls. 156, na qual são partes, como outorgante, o Espólio de WLADEMIR YUDENI-
TCH e EDISIO TRAVASSOS DE ARRUDA. Ocorre que, em buscas pelo indicador real, constatou 
o registro de titulo publico de aquisição, lavrada nas notas do 4º Tabelionato desta Capital, pelo 
Tabelião João Alberto Travassos, em seu Livro 174, fls. 7 e 8, em 21/09/1977. Em virtude da des-
coberta de duplicidade de Escrituras de aquisição do Lote 08, da quadra 15, situado no Loteamento 
Nossa Senhora das Graças, Bairro dos Mares, João Pessoa/PB, e a consequente impossibilidade 
de realizar o Registro preterido, fora enviado pedido de informações ao 4º Tabelionato de Notas, 
solicitando cópia da Escritura lavrada naquelas notas, no Livro 174, as fls. 7 e 8, o qual informou 
que “revendo o livro de Notas no 174, as fls. 07 e 08, dele consta a Escritura Pública de compra e 
venda datada de 17 de março do ano de 1977, que tem como vendedores o Sr. HERANCELITO 
CARDOSO ZUZART e sua mulher JANETTE VIEIRA ZUZART, e como compradora a Firma Individual 
PADRO SAORES DOS SANTOS”, Afirmou ainda que “dado busca no mesmo não consta nenhuma 
escritura em name de DANIELITA PESSOA NOGUEIRA a JOÃO MASARU KOGA, referente aos 
lotes 08, 09, 15 e 16, da Quadra 15, do Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças”. Assim 
sendo, pelas informações prestadas pelo 4º Ofício de Notas e no intuito de esclarecer a situação 
tabular e prosseguir corn a registro do título apresentado, este Serviço, por meio do presente Edital, 
NOTIFICA o Sr. JOÃO MASARU KOGA, brasileiro, possuidor do CPF no 131.425.429-49, estando 
em local incerto e não sabido, para, querendo, nos apresentar a Escritura Pública de Compra e 
Venda referente aquisição dos Lotes 08, 09, 15 e 16 da quadra 15, situados no Loteamento Nossa 
Senhora das Graças, Bairro dos Mares, João Pessoa/PB, na qual figuraram como partes a Srª. 
Danielita Pessoa Nogueira, como vendedora, e o Sr. João Masaru Koga, como comprador. O Oficial 
de Registro. João Pessoa/PB, 28 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº. 003/2013 

 Contratante: Prefeitura Municipal de Soledade 

Contratados: 

Item 01 e 20: JOSÉ HUMBERTO CAVALCANTI 
LIMA 

Item 02: RAMALHO SANDRO GUEDES 
POLICARPO 

Item 03: FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES 

Item 04 e 13: DAVI BARBOSA ARRUDA 

Item 05 e 19: EDNALDO CARLOTA 
BORBOREMA 

Item 06: ARNALDO DE SOUSA PERES 

Item 07: FRACASSADO 

Item 08: IRINEU BARROS GOUVEIA 

Item 09 e 14: GILMAR DA SILVA CORREIA 

Item 10: JOÃO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO 

Item 11 e 12: JOSÉ WALTER NUNES CORREIA 

Item 15: GLADSTONE BARBOSA ARRUDA 

Item 16 e 17: AMAURI ALVES CORREIA 

Item 18: DESERTO 

Item 21: LUIZ PHILIPE CORREIA GUERRA 

Item 22: EDVAN DE SALES ARAÚJO 

Item 23: DOUGLAS FERREIRA DE LIMA 

Item 24: EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA 

Item 25: EDVALDO GOMES DE SALES 

Item 26: MARIA JOSÉ LEONOR GONÇALVES 
DE OLIVEIRA 

Objeto: 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA 
FÍSICA DO RAMO PARA O TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL E SAÚDE. 

Valor: Item 01 e 20: R$ 51.299,16 

Item 02: R$ 11.906,40 

Item 03: R$ 41.185,98 

 Item 04 e 13: R$ 30.622,68 

Item 05 e 19: R$ 40.830,24 

Item 06: R$ 55.176,00 

Item 07: R$ 0,00 

Item 08: R$ 36.038,64 

Item 09 e 14: R$ 34.896,40 

Item 10: R$ 39.349,20 

Item 11 e 12: R$ 36.532,32 

Item 15: R$ 53.777,24 

Item 16 e 17: 27.900,18 

Item 18: R$ 0,00 

Item 21: R$ 49.213,12 

Item 22: R$ 38.681,28 

Item 23: R$ 55.563,20 

Item 24: R$ 55.563,20 

Item 25: R$ 5.227,20 

Item 26: R$ 21.489,60 
Recursos: Conforme QDD anexo ao Processo 
Vigência: Da data de assinatura do contrato até 31/12/2013 

Data: 13/03/2013 

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº. 004/2013 

 Contratante: Prefeitura Municipal de Soledade 

Contratados: 

Licitante 01: HNM COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

Licitante 02: PREÇO EXTRA 
MERCEARIA LTDA 

Licitante 03: UP DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA DE FORMA 
PARCELADA. 

Valor: 

Licitante 01: R$ 23.035,30 

Licitante 02: R$ 54.569,00 

Licitante 03: R$ 83.206,00 
Prazo: Período 10 meses 

Recursos: Conforme QDD anexo ao Processo 
Vigência: Da data de assinatura do contrato até 

31/12/2012 

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO Nº. 005/2013 

 Contratante: Prefeitura Municipal de Soledade 

Contratados: 

Licitante 01: REVENDEDORA DE 
GÁS DO BRASIL LTDA 

Licitante 02: PEDRO FERREIRA DE 
ALMEIDA 

  

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE 
RECARGA DE GÁS (GLP), ÁGUA 
MINERAL E REFRIGERANTE 
PARA USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 

Valor: 

Licitante 01: R$ 64.840,00 

Licitante 02: R$ 69.350,00 

  
Prazo: Período 10 meses 

Recursos: Conforme QDD anexo ao Processo 
Vigência: Da data de assinatura do contrato até 

31/12/2012 
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N033/2013
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 10/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao Instituto de Terras e Planejamento 
Agrícolas do Estado da Paraíba – INTERPA/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 - 13-00264-0
João pessoa, 21 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N065/2013

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 11/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de 30.000 unidades de lacres para maquinas registradoras, destinado a Secretaria 
de Estado da Receita – SER/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 - 13-00278-2
João pessoa, 21 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N056/2013

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 10/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de pneus e baterias para veículos, destinado ao Departamento Estadual de Trânsito 
– DETRAN/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 - 13-00274-9
João pessoa, 21 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N001/2013
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 pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/04/2013 às 09:00 horas para:

Contratação de serviços para fornecimento de passagens aéreas nacionais, destinado ao 
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ/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 - 13-00074-5
João pessoa, 21 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N061/2013

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 09/04/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinado a Fundação Casa do 
Estudante da Paraíba - FUNECAP, 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 - 13-00280-6
João pessoa, 21 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N066/2013

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 10/04/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (expediente), destinado a Secretaria de Estado da Educação 
- SEE, 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 - 13-00279-0
João pessoa, 21 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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar e medicamentos, conforme convênio.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 05/04/2013 – Horário: 13:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/PB, atra-

vés de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro, Santa Terezinha/PB.
Santa Terezinha/PB, 21 de março de 2013.

 Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

05/02/2013
PROCESSO           Nº 009/2013
INEXIGIBILIDADE N° 002/2013
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                JOSE AIRTON GONÇALVES ABRANTES 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:

EMMANEUL FELIPE LUCENA MESSIAS          - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA
JOSE AIRTON GONÇALVES ABRANTES         - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 009/2013
INEXIGIBILIDADE  Nº 002/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de janeiro 
de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 009/2013;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que dos 
autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 009/2013
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, para Prestação de Serviços Jurídicos e Administrativos, com Atuação na Comarca de 
São João do Rio do Peixe.

HOMOLOGAR em favor do Sr. Jose Airton Gonçalves Abrantes, brasileira, Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal da Paraíba, Campus VI, Sousa - PB,  portador do CPF: 992.762.164-72, 
residente à Rua Irinea Dantas Rocha nº 30, centro, São João do Rio do Peixe, Paraíba, no valor global 
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
 Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 05 de fevereiro de 2013.

EMMANEUL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

05/02/2013
PROCESSO           Nº 010/2013
INEXIGIBILIDADE N° 003/2013
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:

EMMANEUL FELIPE LUCENA MESSIAS          - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA
EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA      - Pela CONTRATADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 010/2013
INEXIGIBILIDADE  Nº 003/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de janeiro 
de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 010/2013;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que dos 
autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 010/2013
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, Para Prestação de Serviços. No Acompanhamento do Procedimento Licitatório da Pre-
feitura Municipal deste Município de Santa Helena, Paraíba. Com Atuação na Vara Única do Trabalho 
da Cidade de Cajazeiras, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de 
Contas do Estado, Defendendo Este Município Quando For o Caso, Essenciais ao Perfeito Funciona-
mento da Máquina Administrativa.

HOMOLOGAR em favor do Sr. Ednelton Helejone Bento Pereira, brasileira, Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal de Campina Grande UFCG,  portador do CPF: 035.256.124-60, residente 
à Rua Joaquim de Sousa n° 40, Centro, Cajazeiras, Paraíba, no valor global R$ 27.500,00 (vinte e 
sete mil e quinhentos reais).

Fonte de Recursos Próprios do Município.
 Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 05 de fevereiro de 2013.

EMMANEUL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

05/02/2013
PROCESSO           Nº 011/2013
INEXIGIBILIDADE N° 004/2013
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA.
                PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Física.
VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013.
SIGNATÁRIOS:

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS          - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA
PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANA              - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 011/2013
INEXIGIBILIDADE  Nº 004/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 21 de janeiro 
de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 011/2013;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que dos 
autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 011/2013
Objeto: Contratação Direta de 01 (Um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, para Prestação de Serviços. No Acompanhamento do Procedimento Licitatório do 
Fundo Municipal de Saúde deste Município de Santa Helena, Paraíba. Com Atuação na Vara Única 
do Trabalho do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Defendendo 
Este Município Quando For o Caso, Essenciais ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa.

HOMOLOGAR em favor do Srª. Paula Laís de Oliveira Santana, brasileira, Bacharel em Direito 
pela Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ,  portador do CPF: 064.659.174-67, residente à 
Rua Jose de Sousa Maciel n° 163, Jardim Oasis, Cajazeiras, Paraíba, no valor global R$ 33.000,00 
(Trinta e três mil reais).

Fonte de Recursos Próprios do Município.
 Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SANTA HELENA, Estado da Paraíba, em 05 de fevereiro de 2013.

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
PREFEITO CONSTITUCIONAL

CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 05.219.643/0001-44, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Escritório de Serviços de Engenharia – AC: 85,02 m² - Renascer – CABEDELO – PB. 
Processo: 2013-001671/TEC/LO-4934.

JOÃO CARLOS DE BARROS BEZERRA – CNPJ/CPF Nº 049.796.144-00, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 522/2012 em João Pessoa, 5 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Resi-
dencial Multifamiliar com 04 Unidades Residenciais com respectivo sistema de tratamento dotado 
de tanques sépticos e valas de infiltração. Na(o) – Rua Algodão da Praia, 175 – JACARÉ Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-006408/TEC/LO-3685.

CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA – CNPJ/CPF Nº 052.559.644-50, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
625/2013 em João Pessoa, 11 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa sép-
tica e sumidouro). Na(o) – Av. Principal – Loteamento Plano de Vida QD. 13 LT. 336 S/N – TIBIRI 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-007635/TEC/LO-3992.

MPL – MINERAÇÃO PEDRA LAVRA LTDA – CNPJ Nº 08.966.053/0001-73, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 1942/2010 – Extração de Vermiculita, Ref. Proc. DNPM Nº 846.307/2002 
área 4.5ha – SANTA LUZIA – PB. Processo: 2013-001622/TEC/LO-4919.

JURACY MARQUES DE MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 230.032.517-91, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
538/2013 em João Pessoa, 5 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Consultório 
Médico. Na(o) Avenida Presidente Epitácio Pessoa – N 1251, SL 506 Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2012-008647/TEC/LO-4311.

MONTE ALEGRE FIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.351.366/0001-80, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
742/2013 em João Pessoa, 18 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Preparação 
e fabricação de fio têxtil. Na(o) Rua Y Dois – Nº 541 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-000067/TEC/LO-4503.

GUEDES GOUVEA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.109.124/0001-51, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 561/2013 em João Pessoa, 6 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(Fossa Séptica e Sumidouro). Na(o) – Rua Capitão Eustoquio Alves Bezerra, SN, LT 341, QD 030, 
LOT. Parque Sul 2 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000414/
TEC/LO-4612.

YASMIN CARDOSO MONTEIRO FORMIGA – CNPJ/CPF Nº 088.225.694, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 4851/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro. 
Na(o) – Rua Rubens Coelho Pereira Filho – LT 780 QD. 063 – LOT. Alphaville – CUIA Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005355/TEC/LO-3509.

SELMA GOMES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 030.332.714-64, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 721/2013 
em João Pessoa, 18 de março de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (Fossa Séptica 
e Sumidouro). Na(o) – Rua José Matias Guedes, QD 159, LT 233 – GRAMAME Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000936/TEC/LO-4750.

JFB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE LEITE LTDA. – CNPJ/CPF Nº 
08.797.891/0001-60, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 635/2013 em João Pessoa, 13 de março de 2013 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de derivados de queijo. Na(o) – Zona Rural – BR 
104 km 163, S/N Município: BARRA DE SANTANA – UF: PB. Processo: 2013-000472/TEC/LO-4623.

TECNOFLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 04.231.872/0001-11, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 1602/2008 – Comércio Varejista e Montagem de Equipamentos Eletrônicos 
AC-255m² - CABEDELO – PB. Processo: 2013-001661/TEC/LO-4929.

TECNOFLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 04.231.872/0001-11, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, solicita a Licença 
de Operação – Tecnofly Indústria e Comércio – Comércio Varejista e Montagens de Equipamentos 
Eletrônicos – CABEDELO – PB. Processo: 2011-003492/TEC/LO-1151.

ESPORTE CLUBE SÃO PAULO – CNPJ Nº 09.206.939/0001-81, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 3525/2010 – Festas Dançantes e Shows AC-1093,61m² - BAYEUX – PB. Processo: 
2013-001665/TEC/LO-4930.

ASJ ENGENHARIA ARQUITETURA E NEG. IMOBILIARIOS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 
14.223.525/0001-09, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 380/2013 em João Pessoa, 14 de fevereiro de 2013 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com respectivo sistema de tratamento 
dotado de tanque séptico e sumidouro. Na(o) – Rua Funcionário Pedro Alves da Silva S/N, QD 235, 
LT 447 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000194/TEC/LO-4541.
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Os supermercados e de-
mais estabelecimentos que 
comercializam o alimento 
à base de soja AdeS estão 
obrigados a retirar das pra-
teleiras todas as embalagens 
do produto de 1 litro e de 
1,5 litro, segundo afirmou 
o diretor geral da Agência 
Estadual de Vigilância Sani-
tária (Agevisa/PB), Jailson 
Vilberto. Na última segunda-
feira, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou a suspensão de 
fabricação, distribuição, co-
mercialização e consumo de 
todos os produtos AdeS da 
linha de produção TBA3G na 
fábrica da empresa Unilever 
Brasil Industrial Ltda., em 
Pouso Alegre (MG). Válida 
para todo o território nacio-
nal, a medida englobou todos 
os sabores do produto.

“Os produtos fabricados 
na linha de produção TBA3G 
podem ser identificados pelos 
lotes que possuem as iniciais 
AG (A significa a fábrica de 
Pouso Alegre e G a linha de pro-
dução TBA3G). Desse modo, os 
consumidores e as Vigilâncias 
Sanitárias locais podem fazer 
a identificação dos produtos 
e retirá-los de circulação. 
As embalagens de 200ml e 
330ml fabricadas pela em-
presa não estão abarcadas 
na suspensão e podem ser 
comercializadas e consumi-
das normalmente”, explicou a 
gerente de Alimentos da Age-
visa/PB, Raquel Ataíde Lima.

Ela esclareceu também 
que a medida adotada pela 
Anvisa foi a suspensão, e 
não a interdição cautelar, e 
observou que “o objetivo da 
Agência foi responsabilizar a 

empresa e os estabelecimen-
tos comercializadores pela 
retirada dos produtos da ex-
posição ao consumidor, e não 
onerar os serviços de Vigilân-
cia Sanitária com esta tarefa”.

Raquel Lima orientou as 
Vigilâncias Sanitárias para 
que se atenham a inspecionar 
os estabelecimentos comer-
cializadores a fim de garantir 
que os mesmos retirem os 
lotes de iniciais  AG, marca 
AdeS, da exposição ao consu-
midor. “Tais estabelecimen-
tos podem manter os produ-
tos em estoque até que seja 
publicada a medida conclu-
siva pela Anvisa. Esperamos 
que até o final desta semana 
a Anvisa repasse os esclareci-
mentos necessários para emi-
tir essa decisão”, acrescentou.

A gerente de Alimentos da 
Agevisa encaminhou alerta às 
Gerências Regionais de Guara-
bira, Campina Grande, Patos 
e Sousa e determinou que 
sejam encaminhadas orien-
tações sobre o problema a to-
dos os municípios como forma 
de fortalecer a proteção à saú-
de de suas populações.

Reunião em Brasília
A Secretaria Nacional 

do Consumidor do Ministé-
rio da Justiça (Senacon/MJ), 
por meio do Departamento 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC), e a Anvisa 
receberam, em audiência, 
representantes da empresa 
Unilever Industrial Ltda., fa-
bricante do alimento AdeS 
para esclarecimentos adicio-
nais sobre o problema envol-
vendo o produto.

A empresa reafirmou que 
havia identificado falha no 
processo de higienização das 
máquinas da referida linha 
de produção; explicou que a 
falha teria resultado no en-
vase de embalagens com so-

Anvisa determinou a suspen-
são da fabricação, distribuição 
e comercialização do produto

AdeS de 1 litro e 1,5 litro 
devem sair das prateleiras

lução de limpeza em um lote 
do produto com sabor maçã; 
declarou que já recolheu 36 
das 96 unidades envolvidas 
na campanha de recall anun-
ciada após e identificação do 
problema, e se comprometeu 
a adotar todas as medidas ne-
cessárias para a prevenção de 
acidentes de consumo e reco-
lhimento do produto, além de 
oferecer atendimento médico 
gratuito aos consumidores 
que tenham consumido o pro-
duto alterado.

A empresa também 
disponibilizou um serviço 

de atendimento para infor-
mações e esclarecimentos 
adicionais pelo telefone 
08007070044 e e-mail sac@
ades.com.br.

As medidas anuncia-
das não eximem a respon-
sabilidade da empresa por 
eventuais danos causados 
aos consumidores, segundo 
afirmaram os técnicos da Se-
nacon e da Anvisa, que conti-
nuarão monitorando o pro-
cesso de recall e apurando a 
responsabilidade da Unilever 
Industrial Ltda. nos termos 
das normas aplicáveis.

FOTO: Divulgação

Produto está sendo recolhido dos supermercados
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