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mais Coleção com doze novos CD’s e game dos Beatles serão lançados no dia 9 de setembro P.  23

Contribuintes paraibanos deixam declaração do Imposto de Renda para última hora P. 4"

Governo autoriza concurso para
preencher 100 vagas na Codata

Paraíba agiliza cultivo de
girassol para biodiesel
Emater já dispõe de um estoque de quatro toneladas
de sementes que começarão a ser plantadas no
início de julho, segundo previsão da Sedap  P. 6

"

Operação Semana Santa vai mobilizar
268 agentes da Polícia Rodoviária Federal
Fiscalização do cumprimento da Lei Seca e do limite de velocidade será
iniciada hoje e se prolongará até a meia-noite do próximo domingo P. 5

"

Gás natural veicular deve
ficar mais barato no país
Aumento da produção nacional e redução da procura
levaram os dirigentes da Petrobras a decidir pela
diminuição do preço junto às distribuidoras   P. 11

"

Companhia de Processamento de Dados vai oferecer vagas para programador, analista de sistemas,
operador de computador, técnico administrativo de nível médio e de nível superior e motorista P. 7
Companhia de Processamento de Dados vai oferecer vagas para programador, analista de sistemas,
operador de computador, técnico administrativo de nível médio e de nível superior e motorista P. 7

  BRANCO LUCENA
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A UNIÃO

Um pacto pela vida
note na sua agenda este propósito:
“Uma Paraíba melhor e mais cidadã”.
Não é apenas um slogan, uma frase
de efeito, para comprar ou vender uma

ideia. É um pacto, por meio do qual se pretende a
redução da mortalidade infantil na Paraíba. Trata-
se de um pacto envolvendo as três esferas de po-
der, protagonizadas pelos executivos municipal, es-
tadual e federal.

O objetivo desse pacto é digno de aplausos. Vai
melhorar a qualidade de vida, ampliar os serviços e
a assistência de saúde, de modo a centrar ações
estruturantes, capazes de reduzir drasticamente a
mortalidade infantil no Estado. A meta inicial, este
ano, é baixar em cinco por cento o índice de morta-
lidade infantil, que consta nos registros oficiais.

O termo de compromisso, cuja solenidade ocor-
rerá ainda este mês, terá a assinatura do Governo
do Estado, de várias prefeituras (primando por João
Pessoa e Campina Grande) e do governo federal.
O governador do Estado e o ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, confirmaram presença, as-
sim como uma legião de prefeitos.

Antes tarde do que nunca, pode-se dizer assim,
diante de uma situação vexatória para todo o país,
permeada pelos números alarmantes e vergonho-
sos. Em 2007, a aferição mais recente, cifra a mé-
dia brasileira em quase 20 mortes (19,3) para cada
mil nascidos vivos. O Nordeste supera a média na-
cional e estabelece 27,2 crianças mortas por mil
nascidas e mantidas com vida.

A
Os municípios, após esse termo de compromisso

para reduzir a mortalidade infantil, terão uma agen-
da de trabalho conjunta e meta prioritária: a promo-
ção de ações integradas visando à redução em 5%
ao ano da taxa de mortalidade infantil. É um sopro
de esperança em favor da vida. Mesmo porque o
Governo do Estado está providenciando um plano
avançado nas áreas obstétrica e neonatal, que irá
nortear as ações do pacto.

Qual a meta a ser atingida por esse pacto? Segun-
do o informe governamental, a Paraíba pretende re-
duzir em 10% a taxa de mortalidade infantil até 2010.
O Estado, por seu gestor central, reforça o propósi-
to. “Vamos instituir esse grande pacto em favor da
vida de nossas crianças. É um compromisso de go-
verno e um desafio que assumimos pela Paraíba”.

O planejamento e a execução de ações passam
pela atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-
nascido. Passam também pela estruturação da vigi-
lância do óbito infantil; gestão do trabalho, educa-
ção e saúde.

Antes da assinatura desse termo de compromis-
so é bom que se diga. É necessário que a popula-
ção de cada município tome conhecimento do fato
e cobre do seu prefeito o cumprimento da meta es-
tabelecida. É, cobre mesmo.

A vida não deve começar negativa pelo simples
fato de uma gestante, por exemplo, não poder acom-
panhar a gravidez fazendo os exames cabíveis. Por-
tanto, que venha o pacto. E os partos. Sem dar ban-
deirada à morte.

Universidade promove o
Dia D da Evolução em maio
O Projeto de Extensão “Exposições
Científicas na Escola”, do Departamento
de Biologia da Universidade Estadual da
Paraíba, inscreve, de 13 a 27 deste mês,
alunos do ensino médio, de escolas da
Rede Estadual vinculadas ao projeto, em
Campina Grande, interessados em
participar da Gincana da Evolução. A
Gincana será uma das atividades do “Dia
D da Evolução Biológica”, evento
promovido pela UEPB no dia 6 de maio,
das 8h30 às 11h30 no Sesc Centro.

Entidades culturais vão
participar de nova eleição
As entidades culturais interessadas em
participar da eleição que determina a
Comissão Técnica de Análise de Projetos
da Subsecretaria Executiva de Cultura
do Estado devem enviar formulário de
inscrição até o próximo dia14, indican-
do um representante legal da sua
entidade. A eleição ocorre de 15 a 17

deste mês, nas cidades de João pessoa,
Campina Grande, Monteiro e Patos.

Polícia Rodoviária inicia
a Operação Semana Santa
A Polícia Rodoviária Federal iniciou, no

início da madrugada
de hoje, nas
rodovias de todo o
país a Operação
Semana Santa 2009.
Um quadro de 268

agentes rodoviários, e até os policiais
que trabalham na área administrativa da
PRF, se mobilizará para intensificar as
fiscalizações e fazer rondas de
patrulhamento móvel em pontos
estratégicos das rodovias federais de
todo o território nacional.

Famup vai realizar curso
de Gestão Estratégica
A Federação das Associações de
Municípios da Paraíba (Famup) firmou
convênio com o Unipê para a realização

de um curso de Especialização em
“Gestão Estratégica de Municípios”. O
convênio foi assinado entre o presidente
da Famup, Buba Germano, e a professo-
ra Vera Lúcia Azevedo, pró-reitora de
Pós-Graduação daquela instituição. O
curso será realizado todas as sextas-
feiras, à noite, e sábados e terá duração
de seis meses, com funcionamento na
sede da Famup, em João Pessoa.

Conselho da UEPB cria
mais cinco novos cursos
O Conselho Universitário (Consuni) da
Universidade Estadual da Paraíba criou
cinco novos cursos de Pós-Graduação.
Um deles é em caráter de Especializa-
ção em História e Cultura Afro-
Brasileira. Os demais são todos em
nível de mestrado. Os outros cursos
em nível de mestrado serão respectiva-
mente em Ciências Agrárias, Ciências
Farmacêuticas, Comunicação Regional
e Ecologia.  A criação saiu no Diário
Oficial de ontem.

Brasília - De plantão em Brasília durante  o recesso
do Judiciário, pela Semana Santa, o ministro  do Su-
perior Tribunal Militar, Flávio Flores da Cunha Bier-
renback,  utiliza as horas de ócio jurídico para desen-
volver  uma prática que, salvo engano, anda cada vez
mais rara na capital federal: pensar. Como simples
cidadão, meditar sobre os rumos do país neste  início
de Século XXI.

Ex-deputado pelo velho MDB de São Paulo,  ele  foi
flagrado um dia desses elaborando a lista das dez
maiores mentiras que circulam como verdades abso-
lutas em todo o território nacional.  Não foi possível
conhecer as dez, primeiro pela cautela de Bierremba-
ck em tornar públicos pensamento íntimos. Depois, 
porque não terá completado a relação, preferindo ana-
lisar mais a fundo alguns aspectos da arte de enganar
a sociedade, praticada pelas elites.

A primeira mentira é chocante. Sustenta que “a Pre-
vidência Social está falida”. Não é verdade,  rabisca o
ministro em seus alfarrábios. Os recursos da Previ-
dência Social, se não fossem  historicamente desvia-
dos para outras atividades,  dariam para atender com
folga e até com reajustes anuais maiores os pensio-
nistas e aposentados. Basta atentar para o que anun-
ciaram,  quando ministros, Waldir Pires, no governo
Sarney, e Antônio Brito, no governo Itamar Franco.
Nada  mudou, apesar de que quando assumiu, Fer-
nando Henrique Cardoso dedicou-se a espalhar a fa-
lência imediata, certamente vítima da febre privati-
zante,  que jamais deixou de cobiçar a Previdência
Social Pública.

Outra mentira imposta ao Brasil  como verdade,
conforme Bierremback, é de que “estamos inseridos
no  mundo globalizado”.  Para começar, globalizado
o planeta   não está,  mas apenas  sua parte abastada.
O fosso entre ricos e pobres aumenta a cada dia, bas-
tando lançar os olhos sobre a África, boa parte da
Ásia e a América Latina.  O número de miseráveis se
multiplica, sendo que os valores da civilização e da
cultura são cada vez mais  negados à maioria. Poder
falar em telefone celular constitui um avanço, mas se
é para receber eletronicamente informações de que
não há vagas, qual a vantagem?

Como consequência, outra mentira olímpica surge
quando se diz “que o neoliberalismo é irreversível”.
Pode ser para as elites, sempre ocupando maiores es-
paços no universo das relações individuais, à custa 
da continuada supressão de direitos sociais e traba-
lhistas. Se  neoliberalismo significa o direito de explo-
ração do semelhante, será uma verdade,  mas imagi-
nar que a Humanidade possa seguir indefinidamente
nessa linha é bobagem.

Na mesma sequência, outra mentira, para  o vice-
presidente do STM: “o  socialismo morreu”.
Absolutamente.  Poderá ter saído pelo ralo o socia-
lismo ditatorial,  por décadas liderado pela ex-União
Soviética,  mas o socialismo real, aquele que busca
dar aos cidadãos condições de vida digna, a cada um
segundo sua necessidade, tanto quanto, segundo a
sua capacidade. O que não pode persistir, e contra
isso o socialismo se insurge, é a concentração sem-
pre maior de riqueza nas mãos de uns poucos. Não
pode dar certo.

Nova mentira: “o Estado tem que ser mínimo, deve
afastar-se das relações sociais e econômicas”. Para
que? Para  servir  às elites? Especialmente em países
como o Brasil, o poder público precisa  prevalecer so-
bre os interesses individuais e de grupos. Existe  para
atender às  necessidades da população que o consti-
tui,  através da via democrática. Deve contrariar pri-
vilégios e estancar benesses para os  mais favoreci-
dos, atendendo as massas.

No que deu para perceber, até aqui, ainda incom-
pleta,  a lista de  Flávio Flores da Cunha  Bierremback
ultrapassará a dez a que ele se propõe elaborar, sobre
as mentiras que nos atingem.  Mas não faltará   uma
que, felizmente, dissolveu-se através de um plebisci-
to nacional, tempos atrás: “de que a proibição da ven-
da, comercialização e posse  de armas faria a crimi-
nalidade decair”.  Ora, se ao cidadão comum fosse
negado o direito de se defender, na cidade e no campo,
estaria à sociedade brasileira ainda mais  à mercê da
bandidagem. Seria a felicidade do  ladrão, sabendo
que não há armas na casa que vai assaltar.

As  maiores mentiras nacionais

Carlos Chagas
oul.com.br
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Empasa incrementa
cardápio de carentes

Em João Pessoa e Campina Grande, a direção da empresa distribui três toneladas
de pescado das espécies tilápia e tambaqui com famílias cadastradas em programa

O outro Marcito
Rio - Desço no aeroporto de Portella de Sacavém, em Lisoa,

em 1977. Passo no Hotel Phenix, deixo a mala, ligo para Már-
cio Moreira Alves, exilado lá. Atende outro:

- Nery, aqui é o David.
- David Lerer, o guerrilheiro africano?
- Cheguei hoje de Angola. Quase fui fuzilado lá. E você? O

que é que está fazendo aqui?
- Passei uns meses na Espanha, cobrindo as eleições da Cons-

tituinte, vou na próxima semana a Paris e Moscou. Estou indo
para aí agora mesmo.

Dez minutos e o taxi me deixava na Rua Sant'Ana em Lapa,
onde ouvi a mais extraordinária história de guerra e política
vivida por um brasileiro no exílio. Fiquei comovido:

- David, arranja um gravador e vamos começar a escrever
um livro.

Começamos. Eu bebia vinho e perguntava, esmiuçava, Da-
vid bebia vinho e contava. Depois de quatro horas de grava-
ção, David empacou:

- Não dá mais, Nery. As feridas ainda estão frescas demais.
Mais para a frente a gente continua.

Sebastião Nery
sebastiãonery@ig.com.br/
www.sebastiãonery.com.br

David Lerer
Passei uma semana revendo amigos, Marcito, Irineu Gar-

cia, Moema Santiago, toda a colônia brasileira exilada, e pe-
rambulando com David pelas velhas ruas, entre vinhos e
bacalhaus, arrancando dele, sem gravador, pedaços de suas
fantásticas histórias. Viajei, David começou a dar aulas na
Faculdade de Medicina de Lisboa, esperando o fim do exílio.

Em 1974, depois da Revolução dos Cravos, que havia
precipitado a libertação de Moçambique, em cuja guerri-
lha David lutou dois anos no meio do mato, ele estava em
Lisboa. Para ver de perto a volta da liberdade.

Em abril de 1975, eu tinha chegado a Lisboa para ver as
eleições da Constituinte, contratado pela Editora Francis-
co Alves para escrever meu livro "Portugal um Salto no
Escuro". O roteiro foi o mesmo que repeti dois anos de-
pois, em 1977. Descer no aeroporto de Sacavem, deixar a
mala no velho Hotel Phenix, na rotunda diante do Mar-
ques de Pombal e seus dois leões, e seguir para a casa de
Márcio Moreira Alves, que, naqueles tempos de ditadura,
era a verdadeira embaixada do Brasil em Lisboa.

César Mesquita
Uma semana depois, Marcito, David Lerer, César Mesquita,

o diretor-editor da "Francisco Alves", eu e Vera Mata Macha-
do, em um carrão alugado pela "Francisco Alves", com direito
a gasolina, restaurante e vinho, começamos a cortar Portugal
de ponta a ponta, Leste-Oeste, Norte-Sul.

Em Santiago do Cacem, pequena vila branca do Baixo Alen-
tejo, encravada nas vertentes da Serra de Grandola, eu vi,
uma tarde, no cemiteriozinho de túmulos nus, Marcito e Da-
vid contemplarem longo tempo as cruzes com os nomes de
vários filhos do lugar, meninos do povo "mortos em combate
na África". Os dos ricos iam para Paris e Madrid.

Marcito, como eu, também estava pesquisando para seu
livro "Os Soldados Socialistas de Portugal", publicado pri-
meiro em Lisboa.

Dois erros
Em Salvador, no fim-de-semana, não pude escrever logo

estas lembranças do saudoso Marcito. Em geral a imprensa
cometeu dois graves erros com ele. Primeiro destacou apenas
o pequeno discurso de 2 de setembro no "Pinga Fogo" da Câ-
mara, protestando contra a invasão da Universidade de Bra-
sília e o fechamento da Universidade da Bahia.

O grande discurso dele, que ninguém tirará da história do
Congresso Brasileiro, foi o do dia 12 de dezembro, na sessão de
tentativa de cassação de seu mandato, quando ele mostrou o que
era: um valente, lúcido, orador primoroso, lembrando ao Con-
gresso que a ditadura não estava interessada apenas em cortar o
seu pescoço, mas em dar o primeiro passo para  decepar o pesco-
ço do parlamento inteiro e até do Judiciário. E foi o que aconteceu.

O segundo erro é ver o Marcito apenas como um jovem
jornalista brilhante, talentoso e prematuro que já aos 18 anos
cobria a guerra do canal de Suez para o "Correio da Manhã",
aos 22 anos ganhava o Prêmio Esso no tiroteio da Assembleia
de Alagoas e em 1966 se elegeu deputado federal.

Dalila Lopes
REPÓRTER

Mércia Dantas
ESPECIAL PARA A UNIÃO

direção da Empresa Pa-
raibana de Abasteci-
mento e Serviços Agrí-

colas (Empasa), unidade de
Campina Grande, distribuiu
com as 200 famílias cadastra-
das no programa de alimentos
peixes das espécies tilápia e
tambaquis produzidos na Es-
tação de Piscicultura do muni-
cípio de Itaporanga, onde tam-
bém são realizados cursos e
pesquisas junto aos produtores
rurais da região sertaneja.

A unidade da Empasa cam-
pinense conta com uma área de
8.000 metros quadrados entre
lojas e galpãos de vendas para
a transação nos negócios com
frutas, verduras e hortaliças.
Alí são oferecidos cerca de 4 mil
postos de trabalho ocupados
nos boxes de comercialização e
no setor de descarga dos pro-
dutos, por onde trafegam cerca
de 5 mil veículos de pequeno e
grande porte e uma média de
300 permissionários.

No programa de cunho social
desenvolvido pela Empasa,
pode ser destacado o Sopão, que
atualmente atende cerca de 200
pessoas. Há ainda distribuição
de frutas, verduras e outros
produtos, através de convênio

com o Sesc, que repassa as mer-
cadorias doadas aos abrigos e
outros locais previamente ins-
critos para o benefício.

   EM JOÃO PESSOA
Cerca de 400 servidores da

Empasa, além de 400 famílias
dos catadores de hortifruti das
Centrais de Abastecimento de
Campina Grande e João Pessoa,
usuários do Programa da Sopa,
terão um incremento no cardá-
pio da Semana Santa, com a
oferta de 3 toneladas de pesca-
do de água doce das espécies ti-
lápia e tambaqui.

Conforme o presidente da
estatal, Neto Franca, a ação so-
cial visa popularizar o consu-
mo de pescado de águas interi-
ores, como também colaborar
na renda das famílias carentes
que teriam de desembolsar do
orçamento para comprar este
tipo de alimento, que já se tor-

nou tradição no período da Se-
mana Santa.

A programação da entrega de
peixe, elaborada pelo Progra-
ma da Sopa, Serviço Social e
Divisão de Piscicultura da Em-
pasa, começou na última se-
gunda-feira (6) no Agrocentro
de Patos, continuou na terça-
feira (7), a partir das 8h na sede
da Empasa, em Campina Gran-
de, e em João Pessoa ocorreu
ontem, também a partir das 8h,
na sede da estatal, localizada no
Cristo Redentor.

Por ser um alimento alta-
mente rico em proteínas e, por-
tanto, saudável para quem con-
some, além de rentável para
quem vende, a oferta de pesca-
do nos reservatórios públicos
da Paraíba continuará sendo
prioridade na Empasa, confor-
me seja a demanda dos interes-
sados, que deverão procurar a
Divisão de Piscicultura do ór-
gão, responsável pelo calendá-
rio anual de distribuição de
alevinos em todo o Estado.

A meta da estatal é povoar os
açudes públicos e privados da
Paraíba este ano com 5 milhões
de pescado produzidos na Es-
tação de Piscicultura e berçári-
os de alevinos em Sousa, Patos
e Riachão.

Na programação da Semana
Santa, a Empasa entregará 2
quilos de peixe para cada famí-
lia.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
A programação da
entrega de peixe,
elaborada pela empresa,
começou na última
segunda-feira (6) em
Patos,  e se encerrou
ontem, na Capital

A distribuição de pescado durante a Semana Santa beneficia famílias cadastradas no Programa do Sopão

A

  BRANCO LUCENA



4 PARAÍBAJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Só 69 mil prestam contas à Receita na PB
Número representa apenas 30% dos 230 contribuintes que farão entrega da declaração de Imposto de Renda este ano. Prazo se esgota dia 30 deste mês

omo diz o ditado, bra-
sileiro adora deixar
seus compromissos

para a última hora. E o parai-
bano não tem sido diferente,
pelo menos no que diz respeito
à entrega da declaração do Im-
posto de Renda da Pessoa Físi-
ca 2009 (ano-base) 2008. De
acordo com o Setor de Fiscali-
zação da Receita Federal na
Paraíba, até agora apenas 30%,
ou seja, em torno de 69 mil con-
tribuintes do Estado tinham
apresentado a comprovação de
seus tributos junto ao órgão. O
Ministério da Fazenda estima
que 230 mil pessoas estejam
habilitadas a prestar contas
com o leão na Paraíba.

Com as proximidades do fim
do prazo de arrecadação do
Imposto de Renda marcado
para as 24 horas do dia 30 de
abril, ainda restam a entrega
da comprovação de rendimen-
tos de cerca de 70% (161 mil)
dos paraibanos que estão ap-
tos à declaração. “A dica é não
deixar para a última hora para
evitar qualquer tipo de proble-
ma, até com o seu próprio pro-
vedor, ocasionado pelo conges-
tionamento de linhas ou com a
máquina que o contribuinte
está usando”, afirmou o chefe
do Setor de Fiscalização da Re-
ceita Federal na Paraíba, Mari-
alvo Laureano da Silva.

Em todo o país, o último ba-
lancete divulgado pela Receita
Federal apontou que até o mo-

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

C

mento, mais de 6,8 milhões de
declarações do Imposto de Ren-
da já foram entregues. A expec-
tativa é que cerca de 25 milhões
de contribuintes prestem con-
tas este ano. Está obrigado a
declarar quem teve em 2008
rendimentos tributáveis supe-
riores a R$ 16.473,72. A multa
mínima para quem perder o
prazo é de R$ 165,74 e máxima
de 20% do imposto devido.

O programa necessário para en-
trega pode ser baixado a qualquer
momento no site da Receita Fede-
ral (www.receita.fazenda.gov.br),
mas o envio da declaração é sus-
penso de madrugada, entre 1h e 5h,
para manutenção do site. Quem

não declarar o imposto dentro do
prazo (30 de abril) terá que pagar
multa de R$ 165,74.

Para declarar, o contribuin-
te pode optar por preencher a
declaração por meio do Pro-
grama Gerador da Declaração
(PGD). Será emitido um reci-
bo de entrega, depois que o
envio for concretizado. Caso
seja preciso efetuar retificação
da declaração, o contribuinte
terá que informar o número
do recibo de entrega anterior.
Para entregar em disquete, o
usuário deverá copiar o pro-
grama também disponível no
site da Receita e entregá-lo nas
agências do Banco do Brasil ou

da Caixa Econômica Federal.
A regra para fazer a decla-

ração simplificada continua a
mesma: desconto de 20% na
renda tributável. Este descon-
to substitui todas as deduções
legais da declaração comple-
ta. Neste ano, o limite do des-
conto é de R$ 12.194,86.

Na declaração completa, a
dedução por dependente: o
novo valor é de R$ 1.655,88.
Nas despesas com educação,
o limite é de R$ 2.592,29. Pa-
gamento de INSS para em-
pregado doméstico: dedução
de R$ 651,40. Para despesas
médicas, não há limite de de-
dução.

Consulta a lote
residual de
IR de 2007
é liberada

A consulta ao quarto lote re-
sidual do Imposto de Renda
Pessoa Física-2008, ano-calen-
dário de 2007, está disponível
desde a manhã de terça-feira
(7). Terão direito à restituição
32.066 contribuintes, que rece-
berão um montante total de R$
47.619.232,26. O valor estará
disponível para saque na rede
bancária a partir de 15 de abril
de 2009, e terá correção total de
12,23%, correspondente à va-
riação da taxa do Selic dos me-
ses de maio/2008 a março/2009
e mais 1% referente ao mês de
abril.

Para saber se teve a decla-
ração liberada o contribu-
inte deverá acessar a pági-
na da Receita na internet
(www.receita.fazenda.gov.br),
ou discar o Receita fone 146.
Caso o valor não seja credi-
tado na conta corrente, o con-
tribuinte poderá contatar
pessoalmente qualquer agên-
cia do BB ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento através
do telefone 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (demais
localidades) e 0800-729-0088
(deficientes auditivos), para
agendar o crédito em conta-
corrente ou poupança em seu
nome em qualquer banco.

Poucos contribuintes fizeram até o momento a entrega da comprovação dos tributos à Receita no Estado

  ORTILO ANTÔNIO

Espep abre inscrições de
cursos para servidor estadual

Dentro do Programa de Qua-
lificação Total do Servidor -
QTS, a Escola de Serviço Públi-
co do Estado da Paraíba - Es-
pep oferece aos servidores es-
taduais os primeiros cursos do
ano de 2009. Com início previs-
to para abril, estão sendo dis-
ponibilizados cursos de Refor-
ma Ortográfica, Gestão Estra-
tégica de Pessoas e Excelência
no Atendimento ao Cidadão.

Com duração de 20 horas, o
curso sobre a Reforma Orto-
gráfica terá início no dia 13.
Orientado pela professora Ma-
ria Alice S. de Andrade, abor-
dará novas mudanças na orto-

grafia, isto é, o alfabeto, as re-
gras de acentuação e o uso do
hífen. O curso de Gestão Estra-
tégica de Pessoas no Cenário
Público, com início no dia 27,
será ministrado pela professo-
ra Mônica Christine Costa, em
32 horas, e trabalhará temas
como motivação, avaliação de
pessoas, liderança participati-
va, dentre outros.

O curso de Excelência no Aten-
dimento ao Cidadão, com 20
horas e início no dia 27, será
dirigido pela professora Maria
Moreno e enfocará a importân-
cia do bom atendimento, entre
outros temas.

Projeto quer evitar exploração sexual de
jovens através da internet em lan houses
Guilherme Cabral
REPÓRTER

Objetivando evitar que me-
nores de 18 anos tenham, atra-
vés da internet em lan houses e
cybers cafés, acesso a conteú-
dos impróprios, o que poderia
sujeitá-los a serem eventuais
vítimas de abuso e exploração
sexual, como ainda a vícios de
jogos, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembléia Le-
gislativa da Paraíba apreciará,
em breve, um projeto de lei ob-
jetivando controlar a navega-
ção na rede para o público nes-
sa faixa etária. O pedagogo

Eduardo Jorge, professor da
UEPB, que costuma discutir a
questão em sala de aula, disse
ser favorável à iniciativa,
acrescentando que os próprios
pais também precisam exercer
maior vigilância, impedindo a
ocorrência desse problema.

Na opinião de Eduardo Jor-
ge, que é professor da UEPB
(Universidade Estadual da
Paraíba) no Campus de Gua-
rabira, essa medida poderia
ser implementada com a mo-
bilização e o apoio, também,
de outras entidades, a exem-
plo dos Conselhos Tutelares,
e o auxílio dos próprios do-

nos desses estabelecimentos.
"Acho que alguns pais não es-

tão acompanhando, ou contro-
lando, o que os filhos estão ven-
do na internet", comentou o pe-
dagogo, para quem isso pode
levar os menores a observarem
conteúdos indevidos na rede
mundial de computadores.

Ele admitiu não ser contrá-
rio ao uso da internet pelas cri-
anças, por entender que é uma
ferramenta de "suma impor-
tância" para o trabalho de pes-
quisas escolares e permitir "a
socialização, a democratização
do conhecimento".
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO
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Polícia Rodoviária intensifica
fiscalização nas rodovias

 Operação Semana Santa começa hoje com mais de 268 agentes e se estende até meia noite de domingo

Desembargadora
vai assumir a
vice-presidência
do TJ-PB dia 17

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) começou a zero hora des-
ta quinta-feira (9) a Operação

Semana Santa 2009, que se prolonga-
rá até a meia-noite do domingo de
Páscoa (12). Neste período, será inten-
sificada a fiscalização do cumprimen-
to da Lei Seca, bem como do limite de
velocidade. Para tanto, os 268 agen-
tes operacionais vão contar com o re-
forço dos policiais que trabalham na
área administrativa.

Ontem pela manhã, antecedendo a
Operação Semana Santa, os policiais
rodoviários realizaram, no Posto de
Bayeux, no Km 32 da BR-230, um Co-
mando Educativo, com a distribuição
de panfletos contendo orientações e
dicas de segurança no trânsito. A ação
será repetida no mesmo local, na tar-
de hoje, das 15 horas às 17 horas. Na
noite de ontem, também foi realizada
uma operação específica com vistas a
flagrar motoristas dirigindo sob efei-
to de bebida alcoólica em pontos es-
tratégicos das rodovias que cortam a
Paraíba.

As ações da PRF na Operação Sema-
na Santa 2009 serão intensificadas nas
rodovias mais movimentadas. Na BR-
101, próximos aos acessos para o Li-
toral; na BR-104, entre Campina
Grande e a Divisa Paraíba/Pernambu-

Cleane Costa
REPÓRTER

A

co, na saída para Caruaru; e em toda
a extensão da BR-230, principal cor-
redor de ligação entre a Capital e in-
terior do Estado.

A Operação Semana Santa contará
com o reforço dos policiais que traba-
lham na área administrativa nas es-
calas de revezamento, tanto nos 11

postos fixos instalados ao longo das
rodovias que cortam o Estado, quan-
to nas rondas de patrulhamento mó-
vel que cumprirão pontos de apoio em
locais estratégicos. Além de observar
e orientar as pessoas no trânsito, a
Polícia Rodoviária Federal não se des-
cuidará de possíveis atos criminosos.

 Pela primeira vez uma mulher vai
ocupar a vice-presidência do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba. O Pleno do
TJ indicou e homologou, por unanimi-
dade, o nome da desembargadora
Maria de Fátima Bezerra Cavalcanti
como vice-presidente da Corte. A vo-
tação secreta foi realizada durante a
sessão administrativa na manhã de
ontem (8). Ela assume a vaga deixada
pelo desembargador Jorge Ribeiro da
Nóbrega, que se aposentou recente-
mente.

A posse está marcada para a tarde
do dia 17 de abril, quando a magistra-
da se torna a primeira mulher no Nor-
deste a assumir um cargo na Mesa Di-
retora de um Tribunal. Ainda com-
põem a Mesa Diretora do TJPB o de-
sembargador Luiz Sílvio Ramalho Jú-
nior (presidente) e o desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos
(corregedor-geral). Segundo ela, o car-
go representa a unidade do Tribunal
de Justiça, que, sob a presidência de
Luiz Sílvio Ramalho Júnior, está apre-
sentando um trabalho coeso, e isso
tem proporcionado um bom trabalho
à Corte e ao jurisdicionado.

“Me sinto feliz enquanto mulher,  e
gostaria de dividir esse momento de
alegria com toda a mulher paraibana,
toda mulher que luta. Toda profissio-
nal que vive no labutar diário, se de-
dicando para encontrar o seu lugar ao
sol. Eu quero dividir essa minha ale-
gria desta data, essa honra de ser vice-
presidente do Tribunal de Justiça da
Paraíba, com a motorista de táxi, com
a enfermeira, com a médica, com a do-
méstica, com a operadora do direito,
enfim com toda mulher que tem luta,
que tem garra e que sonha com um
amanhã  mais feliz”, comentou.

 Atualmente, a desembargadora Ma-
ria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti ocupava o cargo de membro da
2ª Câmara Cível. Nascida na cidade de
João Pessoa, concluiu o curso de Direi-
to na Universidade Federal da Paraí-
ba, em 1978. Ingressou na magistratu-
ra como juíza da Comarca de Pilões,
em 1984, sendo aprovada em 1° lugar,
no 43° Concurso de Juiz de Direito.

Atuou em caráter provisório como
juíza plantonista e substituta, na co-
marca de Guarabira. Foi juíza nas Co-
marcas de Rio Tinto, Bayeux e Cam-
pina Grande. Em 2002 foi nomeada de-
sembargadora, sendo a primeira mu-
lher a assumir tal posto no TJ. Tam-
bém é membro da Associação Brasi-
leira de Mulheres da Carreira Jurídi-
ca e da Academia Feminina de Letras
e Artes do Estado da Paraíba.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

22222 DICAS DE SEGURANÇA

A expectativa da Polícia Rodoviária
Federal é que o número de acidentes
nas rodovias federais paraibanas se-
jam reduzidos neste feriadão da Sema-
na Santa. Balanço divulgado pela PRF
aponta que de 1º de janeiro até o dia 7
de abril deste ano, foram detidas 126
pessoas que estavam dirigindo alcoo-
lizadas.

Desde que entrou em vigor, em 20 de
junho de 2008,  294 infratores foram
encaminhados para as Delegacias de
Polícia. Com relação ao excesso de ve-
locidade, no mesmo período, foram
capturados pelo radar fotográfico 5.925
veículos transitando acima da veloci-
dade permitida para o local.

Na Operação Semana Santa de 2008,
foram registrados nas estradas fede-
rais paraibanas, 55 acidentes com 37
feridos e três mortos.

Antes de viajar, esteja certo de que seu veículo está em condições de fazer a viagem. Revise a
parte mecânica e elétrica, especialmente os itens de segurança.

 Ultrapassagens - Ter o máximo cuidado e atenção ao decidir fazer uma ultrapassagem e só
fazê-la com extrema segurança. Estar atento também para as ultrapassagens dos outros
veículos, precavendo-se e mantendo distância de segurança.

Cinto de segurança - Usar o cinto sempre, inclusive os passageiros do banco traseiro. O uso
do cinto por todos os ocupantes do veículo, além de obrigatório pelo CTB, evita que os
passageiros sejam projetados contra partes do veículo ou contra outros ocupantes em caso de
acidente, ou que seja jogado para fora do veículo, aumentando a possibilidade de traumatismos.

Chuva - Em caso de chuva, a atenção deve ser redobrada pelo motorista. Reduzir a
velocidade é a primeira precaução. Mesmo de dia acione os faróis, isso facilita que você seja
visto pelos demais veículos, e mantenha os limpadores de pa rabrisas acionados em velocidade
suficiente a garantir a boa visibilidade.

Fique atento à sinalização - Ela é sua guia nas rodovias. Observe os limites de velocidade
recomendados, os trechos em declive, os locais de ultrapassagem proibida, os trechos sem
acostamento, os entroncamentos e os pontos de fiscalização. Mantenha distância segura do
veículo que vai à sua frente.

Trechos em obras - Nos trechos em obras, diminua a velocidade e redobre a atenção, pois
podem haver bloqueios parciais da rodovia, homens e máquinas trabalhando sobre a pista e
áreas sem pavimentação. Nos trechos em duplicação, atenção e prudência redobradas,
principalmente com as ultrapassagens, pois áreas liberadas precariamente para o tráfego de
veículo podem ter deficiência temporária de sinalização vertical e horizontal.

Não combine álcool e volante - Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância
entorpecente é crime sujeito à detenção, além de ser uma das principais causas de acidentes e
mortes no trânsito, portanto, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija.

As abordagens dos policiais aos motoristas serão mais intensas nas rodovias mais movimentadas

De janeiro a abril já
foram detidos 126
motoristas dirigindo
alcoolizados na PB

  BRANCO LUCENA
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s ações do Governo do
Estado para implan-
tação do programa

para o cultivo do girassol es-
tão em ritmo acelerado. Para
o início do plantio, já se en-
contram estocadas na sede da
Emater, na estrada de Cabe-
delo, quatro toneladas de se-
mentes de girassol.

A previsão da Secretaria de
Desenvolvimento Agropecu-
ário e Pesca (Sedap) é de que o
plantio tenha início no final
de julho.

Inicialmente o programa
será implantado em 56 muni-
cípios paraibanos, nas regiões
do Litoral, Agreste, Borbore-
ma e Vale do Paraíba, em uma
área de dois mil hectares, be-
neficiando 1.000 agricultores
familiares.

Na terça-feira, dia 7, o secre-
tário do Desenvolvimento da
Agropecuária e da Pesca, Ruy
Bezerra Cavalcanti Júnior, co-
ordenou mais uma reunião
com a participação de repre-
sentantes da Petrobras, do
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, Emepa e Ema-
ter para definir a formação do
grupo de trabalho do Progra-
ma do Biodiesel na Paraíba.

Na reunião, o representan-
te da Petrobras, Paulo Ro-
berto Dias, destacou a im-
portância do Programa do
Biodiesel na Paraíba, as
ações e parcerias com o Go-
verno do Estado.

O objetivo do projeto para
o cultivo do girassol é incre-
mentar a produção de semen-
tes para a produção de óleo de
combustível,  para  proporci-
onar a redução de poluentes
do diesel, melhorando a qua-
lidade de vida das cidades.

O projeto vai contribuir
com a geração de novos pos-
tos de trabalho, aumentar a
renda e melhorar a qualidade
de vida dos agricultores fami-
liares.

Os beneficiados serão pe-
quenos produtores de bases
familiares, dentro do Pronaf,
localizados de preferência em
áreas de assentamentos ou em
áreas com potencialidades
para o cultivo do girassol.

Durante a reunião, ficou de-

Governo agiliza cultivo do girassol
para o Programa do Biodiesel

Para início do plantio, que deve acontecer no fim de julho, já estão estocadas quatro toneladas de sementes na Emater, na estrada de Cabedelo

finido que o grupo de traba-
lho será coordenado pelo pre-
sidente da Emater, Hermano
Severino de Araújo, e pelo ges-
tor de Políticas Públicas da
Sedap, Leonardo Pinheiro
Montenegro.

A equipe terá a participação,
em nível federal, de represen-

tantes do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, dos
Bancos do Nordeste e do Bra-
sil, Funai, Dnocs, Incra e das
Universidades. Pelo governo
estadual vão participar re-
presentantes da Sedap, Ema-
ter, Emepa, Interpa e Coope-
rar. Além da participação de

representantes dos governos
municipais, empresas e soci-
edade civil organizada. A pró-
xima reunião do Grupo de
Trabalho acontecerá no audi-
tório da Emater, no próximo
dia 25.

Durante a reunião de traba-
lho, o secretário Ruy Bezerra
destacou que o governador
Maranhão tem duas priorida-
des na área da agricultura:
uma é a defesa da agropecuá-
ria no Estado e outra a defesa
do biodiesel.

TREINAMENTO DE TÉCNICOS
Durante o mês de março, a

Emater capacitou 25 técni-

cos, através do Centro de
Treinamento de Alagoa
Grande.

Os participantes conhece-
ram todo o processo de culti-
vo do girassol, a partir da es-
colha e preparação do solo,
uso de sementes selecionadas,
espaçamento e densidade do
plantio, tratos culturais, au-
mento da produtividade e do
número de plantas por área,
manejo integrado de pragas e
sua importância, principais
pragas do girassol, uso corre-
to dos agrotóxicos, colheita,
armazenamento e comercia-
lização do produto.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O objetivo do projeto para o cultivo do girassol no Estado  é incrementar a produção de sementes para a fabricação de óleo de combustível

A

Importância
 O girassol também é uma fonte importante de óleo comestível. Sua
produção mundial ultrapassa 20 milhões de toneladas anuais de grãos.
O óleo  vem despertando, nos últimos anos, o interesse de muitos produto-
res com seu potencial para o plantio voltado à produção de biodiesel.

SAIBA MAIS #

  BRANCO LUCENA
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Concurso da Codata oferece 100 vagas
Cargos são de programador, analista de sistema, operador de computador, técnico administrativo de nível médio e superior e motorista

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo do Estado
autorizou a  Compa-
nhia de Processamen-

to de Dados da Paraíba (Coda-
ta) a realizar estudos objeti-
vando a realização de concur-
so público com oferta de 100
vagas nas áreas administrati-
va e técnica. De acordo com o
diretor presidente da empre-
sa, Hipólito Machado Rai-
mundo de Lima, o concurso
deverá ser realizado dentro de
seis meses e as vagas são para
programador, analista de sis-
tema, operador de computa-
dor, técnico administrativo de
nível médio e superior, moto-
rista, dentre outras funções.

Fundada em 1977, a compa-
nhia realizou o último concur-
so em 1999, no primeiro Go-
verno Maranhão. A empresa
hoje tem 93 servidores, sem
incluir alguns oriundos de
outros órgãos.

Hipólito Machado revelou ao
governador que, nos últimos
seis anos a empresa sofreu um
processo de sucateamento de
seu parque tecnológico jamais
visto em seus 32 anos de exis-
tência, tanto é que altos inves-

timentos estavam sendo pa-
gos a empresas privadas. Ma-
ranhão determinou a imedia-
ta reestruturação da Codata e
cerca de R$ 2 milhões serão
aplicados em novos equipa-
mentos e treinamento de seus
funcionários do corpo técnico.

Hipólito destacou que a em-
presa necessita urgentemen-
te de uma atualização tecno-
lógica. Revelou que o concur-
so público vai oxigenar os
quadros e revitalizar a em-
presa, responsável pela tecno-
logia de informação do Gover-
no Estado.

Com os investimentos o Go-
verno,  vai colocar a Codata
no patamar de destque, garan-
tindo tecnologia de ponta.
Hoje, o  seu banco de dados é
desatualizado e, por isso, pre-
cisa investir na modernização
para atrair mais  clientes.

Além de  servir à adminis-
tração direta do Poder Execu-
tivo, também tinha como cli-
entes os Poderes Legislativo e
Judiciário e Ministério Públi-
co. “Nos últimos seis anos a
empresa parou no tempo e no
espaço”, disse Hipólito. Foi
priorizada a contração de em-
presas da iniciativa privada,
no entanto, o custo Codata é

infinitamente inferior ao cus-
to de empresas privadas. Fal-
ta de recursos não era o pro-
blema, acrescentou o dirigen-
te da estatal.

A companhia precisa resga-
tar seu poder de informação,
gerindo e preservado essas
informações estratégicas do
Governo. Nas mãos de empre-
sas privada isto é temeroso,
concluiu Hipólito, ressaltan-
do que ele não é contra a inici-
ativa privada, apenas desta-

O
Funcionamento
A companhia é administrada por um
Conselho de Administração e por
uma Diretoria Executiva, composta
de um diretor presidente e dois
diretores, um técnico e outro
administrativo/Ffnanceiro, com
poderes e atribuições definidos em lei
e pelo devido estatuto. A sua missão
é prover soluções, através da
tecnologia da informação, que
contribuam para a modernização da
administração pública e  excelência
no atendimento ao cidadão.   A sede
da empresa fica  situada na Rua
Barão do Triunfo, 340 - Varadouro,
na Capital, onde funciona a parte
administrativa e os serviços relativos
ao Desenvolvimento de Sistemas de
informática. Já o  Centro de
Processamento de Dados (CPD )
está localizado na Rua João da Mata
S/N, Jaguaribe - Centro Administrati-
vo, funcionando as atividades de
Produção e Suporte Técnico aos
serviços prestados.

SAIBA MAIS #

O Governo vai investir R$ 2 milhões na Codata, na compra de equipamentos

DER vai recuperar Terminal  Rodoviário
Uma avaliação completa da

situação dos Terminais de Pas-
sageiros do Estado está sendo re-
alizada por determinação da
nova diretoria do Departamen-
to de Estradas de Rodagem. O
objetivo é detectar possíveis fa-
lhas nos equipamentos existen-
tes e na estrutura dos prédios,
visando uma total restauração
para, em breve, oferecer melho-
res condições aos usuários dos
transportes de passageiros.

Nos primeiros estudos reali-
zados já foram constatadas di-
versas falhas nos equipamentos
do Terminal Rodoviário de João
Pessoa, como consequência da
falta de um trabalho de manu-
tenção por parte da administra-
ção anterior. Por conta disso, o
Departamento de Estradas de
Rodagem está tomando provi-
dências e já adquiriu relógios, te-
levisores, que serão instalados
em breve, entre outros acessórios
necessários para o conforto dos
usuários.

Também está sendo concluído
um projeto para a recuperação
do gradil; acessibilidade dos ca-
deirantes; sanitários; limpeza na
estrutura do prédio e jardinagem,
entre outros. As melhorias já es-
tão em andamento, e em breve os
usuários dos terminais poderão
desfrutar de conforto e seguran-

O Terminal passará por avaliação técnica sobre  problemas estruturais

ça, garante a diretoria do DER.
Outro Terminal Rodoviário

que passa por vistoria é o de
Guarabira, que necessita da exe-
cução de melhorias em suas ins-
talações e equipamentos. Os ter-
minais de passageiros do Esta-
do, em cidades do interior, tam-
bém passarão por reformas.

Jornalistas se organizam
para encontro na Capital

As organizadoras do IV En-
contro das jornalistas paraiba-
nas esperam a participação de
aproximadamente 100 profissi-
onais no evento que acontecerá
no próximo (18), no Hardman
Praia Hotel, em Manaíra.

As convidadas para partici-
par desta edição como pales-
trantes são a editora de Jorna-
lismo da TV Globo Nordeste,
Jô Mazzarolo, a professora da
UFPB e jornalista Joana Belar-
mino e a apresentadora Fer-
nanda Albuquerque do Pro-
grama Mulher Demais, da TV
Correio.

As jornalistas vão falar para
as colegas da imprensa parai-
bana sobre as experiências
profissionais na comunicação.
Uma das organizadoras do en-
contro, Marcela Sitônio, disse
que esta quarta edição está
mais propositiva, com a am-

pliação dos debates e a troca
de experiências, mas sem es-
quecer o momento de confra-
ternização.

Segundo ela, as convidadas
para o debate são mulheres de
reconhecida competência, atu-
ando em áreas diferentes da co-
municação e que esta plurali-
dade de opinião será salutar
para enriquecer as discussões.

As camisetas do IV Encon-
tro de Mulheres Jornalistas
Paraibanas é assinada pelo
artista plástico Clóvis Júnior e
será vendida a R$ 15 para aces-
so ao evento. As responsáveis
pelos preparativos do evento
são Marcela Sitônio, Ruth Ave-
lino, Lílian Pedreira, Renata
Ferreira, Messina Palmeira,
Janaína Araújo, Ana Felipe,
Haceldama Borba, Carolina
Pacheco e Karla Alencar.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  ORTILO ANTÔNIO

  MARCOS RUSSO

ca que, no caso da Codata, cus-
tou muito caro ao Governo a
opção por terceirizar serviços
que a companhia poderia re-
alizar por custos bem inferio-
res, bastava investir em seu
parque tecnológico.

A Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba é
uma empresa de economia mis-
ta de direito privado, sendo o
maior acionista o Governo do
Estado, vinculada à Secretaria
de Estado da Administração, se-

gundo a Lei Complementar nº
67/2005. Foi criada com o pro-
pósito, de prestar serviços de in-
formática aos órgãos centrali-
zados e descentralizados que in-
tegram a Administração Públi-
ca Estadual, bem como à inicia-
tiva privada.
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mais famoso da história

ão era ainda três horas da
manhã de uma sexta-feira
quando José Caifás, princi-

pal sacerdote do Sinédrio, decla-
rou aberto o tribunal dos sinedris-
tas. Em seguida, pediu para Jesus
ser trazido à sua presença. O obje-
tivo era julgá-lo formalmente, por
acusações informais de usurpar a
lei, blasfemar e insultar as tradi-
ções dos doutores de Israel.

O julgamento
 De forma sumária, a
apreciação de Jesus Cristo
durou menos de 24 horas
e apresentava graves
irregularidades, às quais
por si só teriam anulado
o julgamento conduzida e
sessões pelos sacerdotes
do tribunal

A crucificação de
Jesus Cristo seguiu
a regra romana de levar
à cruz os crinimosos
e bandidos

Hilton Gouvêa
REPÓRTER

De acordo com as leis judaicas
deveria haver duas sessões neste
tribunal, isto no caso de sentenças
de morte. E que o tempo entre as
duas deveria ser passado em jejum
e completa reclusão dos membros
do tribunal. Mas, a ansiedade de
julgar Jesus era tão grande, que ne-
nhuma dessas coisas foi observa-
da. Nenhum dos 31 sinedristas
presentes podia esperar até o dia
seguinte, para confirmar que Jesus
devia morrer.

Esta não era uma reunião do Si-

nédrio convocada habitualmente.
Também não estava sendo realiza-
da no local de costume, que era na
Pedra Lavrada do Templo. Esses si-
nedristas foram convocados ao
palácio do sumo-sacerdote Caifás.
João Zebedeu estava junto com Je-
sus, neste julgamento. Escribas, sa-
duceus e alguns dos fariseus que
formavam entre os sacerdotes do
Sinédrio estavam decididos a não
deixar escapar vivo o filho de Ma-
ria, embora, normalmente, ao jul-
garem um réu sob acusação de

pena capital, os judeus revelassem
prudência e grande equidade na
seleção das testemunhas.

Já sob a custódia dos guardas do
templo, Jesus era alvo da humilha-
ção dos servos do sumo sacerdote,
que lançavam sobre ele toda a in-
dignidade possível. Também o cus-
piram e esbofetearam. Mesmo rece-
bendo golpes de vergalhão no rosto,
Jesus não reagia. João Zebedeu, dis-
cípulo de Jesus, a pedido do mestre
foi colocado em outra sala. Se rea-
gisse, poderia complicar as coisas.

N

  FOTOS: REPRODUÇÃO
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Chegou a vez das Chegou a vez das Chegou a vez das Chegou a vez das Chegou a vez das teste-
munhas. Judas não podia ser usa-
do como tal, porque a lei judaica
proibia que um traidor fosse tes-
temunha. Mais de vinte testemu-
nhas falsas estavam preparadas
para deporem contra Jesus. "Seus
testemunhos eram tão contraditó-
rios e visivelmente fraudulentos
que até os sinedristas se envergo-
nhavam daquela situação", comen-
ta o padre Raymond Brown, em "A
Morte de Jesus".

 As testemunhas lançavam im-
precações contra o filho de Deus. O
escritor Hain Cohn, em "O Julga-
mento e a Morte de Jesus", diz que,
"em nenhum momento o Mestre
disse uma só palavra e que este
comportamento irritava ainda
mais os sinedristas e os perjuros".
Apenas duas testemunhas, entre as
20 convocadas, disseram alguma
coisa parecida com o que Jesus ha-
via dito, sobre a destruição do
templo. Segundo eles, o salvador
dissera que "destruiria esse tem-
plo feito com as mãos humanas e,
em três dias faria outro, sem em-
pregar as mãos humanas".

Jesus não falara exatamente da-
quela forma. Irritado, José Caifás
perguntou: "Não respondes a ne-
nhuma dessas acusações?" Jesus
não abriu a boca. Permaneceu si-
lencioso, ouvindo as imprecações
das testemunhas. Neste ínterim
Anás chega ao Sinédrio. Sentado ao
lado de Caifás e argumenta que
somente a ameaça feita por Jesus,
de destruir o templo, era suficien-
te para justificar as três ações que
pediam a sua pena de morte. Anás
foi o sumo sacerdote que antece-
deu a seu Genro, Caifás no cargo
máximo do Sinédrio.

Anás enumerou as três acusa-
ções contra Jesus:

1 -Era um perigoso "desacredi-
tador", para o povo, por ensinar
coisas impossíveis e realizar enga-
nos.

2 - Revolucionário e fanático pois
defendia que se usasse a violência
contra o Templo Sagrado. De outra
forma, como poderia insinuar que
iria destruí-lo?

3 - Adepto da magia, pois pro-
metera construir novo templo sem
lhes colocar as mãos.

Embora o Sinédrio já tivesse con-
cordado em matar Jesus, por jul-
gá-lo culpado pelas transgressões
das leis judaicas, a preocupação,
agora era desenvolver acusações a
respeito da conduta e dos ensina-
mentos do Mestre. Estes serviriam
para Pilatos pronunciar a senten-
ça de morte do prisioneiro. Assim,
poderiam assegurar o consenti-
mento do governador romano na
Judeia, antes de Jesus ser levado
legalmente à morte.

Com perfeito domínio de si e em
silêncio absoluto, Jesus permane-
cia ali, na sala do tribunal, com ex-

Quem era quem, na época da morte de Cristo
Inri em Latim, traduz a frase Iesus, Nazarenus, Rex Iudeorum, que, em português, significa: "Jesus Nazareno, rei dos judeus".
    Herodes Antipas era tretarca da Galiléia e Pérsia. Reinou do ano quatro ao 37 da época de Cristo. Foi fundador da Dinastia que levava seu
nome. Apaixonado por Salomé, sua pseudo-enteada, mandou, a pedido dela, decapitar João Batista. Prestigiado por Tibério, construiu a
sede da sua tetrarquia às margens do lago Genezaré e botou-lhe o nome de Tiberíades. Acusado de Traição por Calígula, acabou desterra-
do para a Gália, onde morreu.
 Sinédrio era a Corte Suprema da Lei Judaica, com a missão de administrar Justiça, aplicando a lei Moseísta do Torá. As moedas de prata
recebidas por Judas, equivaleriam, hoje, a R$ 15 mil. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, é descrito na Bíblia como "egoísta, avaro e
preocupado consigo mesmo, de forma excessiva". Não existe fonte confiável que fale do seu "caráter revolucionário". Ignora-se como ele
chegou a ser seguidor de Yeshua (Jesus, na língua antiga da Judeia).
   José Caifás foi sumo sacerdote em Jerusalém no período de 18 a 36 da época de Cristo. Casou com afilha de Anás, que o antecedeu no
mesmo cargo, no Sinédrio. Preocupado com a crescente popularidade de Jesus, mandou crucificá-lo. Duas coisas que Jesus fez contra-
riou muito o sacerdote: a expulsão dos mercadores do templo, que pagavam taxas de impostos ao Sinédrio, e a ressurreição de Lázaro,
que levou muitos seguidores a acompanhar o Homem de Nazaré.
    Pôncio Pilatos foi prefeito romano na Judeia, de 26 a 37 da época de Cristo. Josefo diz que seu governo foi turbulento, por ser ele
intempestivo, feroz, e inconsequente. Costumava mandar matar prisioneiros sem julgamento. Disputava riquezas com Herodes. Caiu em
desgraça no império de Calígula e suicidou-se.

SAIBA MAIS #

A cena representa uma das várias sessões de julgamento a que foi submetido Jesus Cristo pela justiça romana no Tribunal do Sinédrio

pressão doce no olhar. Caifás pôs o
dedo acusador no rosto de Jesus e
disse: "Eu te conjuro, em nome do
Deus vivo, a que nos diga se és o
libertador, o Filho de Deus". Jesus
respondeu: "Eu sou. Logo irei para
o Pai e, em breve o Filho do Ho-
mem será investido com o poder e
uma vez mais reinará sobre as
hostes do céu".

Caifás ficou enraivecido. Como
era costume em Israel, Caifás ras-
gou sua veste externa, expressan-
do repúdio pelo que ele considerou
uma blasfêmia. Depois, se dirigin-
do aos outros sacerdotes, pergun-
tou: "Que necessidade temos de
mais testemunhos?" Todos vós ou-
vistes as blasfêmias deste homem".
Ao povo presente os sacerdotes
responderam que Jesus deveria ser
crucificado. Caifás esbofeteou Je-
sus. Esta foi a primeira sessão do

julgamento de Jesus, que terminou
às quatro e meia da manhã.

O tribunal do Sinédrio retomou
o julgamento às cinco e meia. Con-
duzido para a sala vizinha, onde o
aguardava João Zebedeu, nova-
mente o Mestre foi posto sob cus-
tódia, desta vez por uma decúria
de soldados romanos, além de dois
corpos de guardas do templo(ao
todo, era uma escolta de 60 ho-
mens).

Experiente, Anás deixou claro
que, acusar Jesus apenas de blas-
fêmia, não teria nenhuma impor-
tância para Pilatos. Judas estava
presente nesta segunda reunião,
mas não o deixaram testemunhar.

 Jesus foi levado à presença de Pi-
latos, na casa de Caifás, as seis ho-
ras da manhã. Pilatos não o achou
em culpa. Mandou-o para Hero-
des, rei dos judeus, colocado no

poder pelos romanos. Inimigo de
Pilatos, Herodes foi prudente: se
matasse Jesus no território da sua
Tetrarquia, poderia ser responsa-
bilizado por um levante popular,
o que, certamente, seria visto pelo
grande César como incompetên-
cia. Ele poderia até perder o trono.

Antipas devolveu o criminoso a
Pilatos. Levando à termo o que a
Justiça Romana chamava de Isen-
ção Total, Pilatos lavou as mãos
em público e disse que o entrega-
ria para que os judeus o julgasse.
Como se sabe, Jesus foi condena-
do aos açoites e consequente mor-
te pela crucificação. Eram aproxi-
madamente 11 horas do dia. O sol
estava à pino no Gólgota, o cimo
de um monte que os romanos usa-
vam para crucificar ladrões e ho-
micidas.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO



10 PUBLICIDADEJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone:

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AR CONDIC EQUIPA-
MENTOS P AUTO LTDA
CPF/CNPJ....: 012617973/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  222,98
Cedente.....: FILTROS BRASIL INDUS-
TRIA E COMERCIO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021504
Responsavel.: AR CONDIC EQUIPA-
MENTOS P AUTO LTDA
CPF/CNPJ....: 012617973/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  222,98
Cedente.....: FILTROS BRASIL INDUS-
TRIA E COMERCIO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021791
Responsavel.: ERNANI QUIRINO SILVA
CPF/CNPJ....: 059693954-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  220,00
Cedente.....: COND EDF PRES JOAO
PESSOA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021439
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010410065/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  265,42
Cedente.....: JOSE FERREIRA LEITE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020441
Responsavel.: JOSEFA DA SILVA - A BU-
DEGA
CPF/CNPJ....: 673937134-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   79,20
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG.
DIGITAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021724
Responsavel.: JOSEFA DA SILVA - A BU-
DEGA
CPF/CNPJ....: 673937134-20

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  244,31
Cedente.....: TELECOM NET S/A LOG.
DIGITAL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020335
Responsavel.: JOSEFA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 673937134-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  488,40
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020343
Responsavel.: LUIZ CARLOS DA SILVA
CRUZ
CPF/CNPJ....: 437081374-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   36,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 016438
Responsavel.: MARISA SEBADELHE
ARANHA
CPF/CNPJ....: 035972148-60
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   40,60
Cedente.....: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021385
Responsavel.: MARIA HELENA DA CON-
CEICAO BRASIL -
CPF/CNPJ....: 007264797/0003-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  507,84
Cedente.....: GRISOTTO & GRISOTTO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021554

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  acima citadas a virem pagar, ou
darem por escrito  as  razoes  que  tem,
neste  2o. Oficio de Protesto, a Praca 1817,
40 - Centro, nesta cidade, no prazo de 03
(tres) dias uteis, a  partir  desta data,  sob
pena  de  serem  os  referidos titulos PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/04/2009
--------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - 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
Responsavel.: A.F. VASCONCELOS XAVIER
CPF/CNPJ....: 003434379/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$4.055,70
Cedente.....: EXTRUTEX IND E COMERCIO
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020871
Responsavel.: A G CONSTRUCOES E INST
LTDA
CPF/CNPJ....: 005549831/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  273,33
Cedente.....: MARCOLINO MADEIRAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021665
Responsavel.: A G CONSTRUCOES E INST
LTDA
CPF/CNPJ....: 005549831/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.413,33
Cedente.....: MARCOLINO MADEIRAS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021666
Responsavel.: ANA KARINA SERVULO DE
ALENCAR
CPF/CNPJ....: 008028474-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  900,00
Cedente.....: GENESIS ADM E LOCACAO LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018369
Responsavel.: CLAUDIO GOMES DOS SAN-
TOS
CPF/CNPJ....: 058922794-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  185,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO CA-
ROLINE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019087
Responsavel.: FERNANDO ALFREDO FER-
REIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 569102664-04
Titulo......: LOCACAO DIVERSA  R$  480,00
Cedente.....: ATALA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Apresentante: ATALA COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
Protocolo...: 2009 - 021760
Responsavel.: FERRO COMERCIO DE FER-
RAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 002761103/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    23.423,07
Cedente.....: EUCATEX QUIMICA E MINERAL
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021901
Responsavel.: GLAUCIA ALMEIDA AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 023022184-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  310,00
Cedente.....: DAFONTE RENOVADORA DE
PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021914
Responsavel.: EMANOEL PAULINO DE FARI-
AS
CPF/CNPJ....: 075024104-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  600,00
Cedente.....: PONTO CERTO MATERIAL DE
CONTRUCAO L
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019872
Responsavel.: EMERSON SERAFIM GALDI-
NO MONTEI
CPF/CNPJ....: 010468997/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.014,77
Cedente.....: SODRAMAR IND E COMERCIO
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020595
Responsavel.: HINDEMBURGO DE CARVA-
LHO LISBOA
CPF/CNPJ....: 591997334-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   80,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL
ODILON MAIS
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019338
Responsavel.: JOAO BATISTA DE ANDRA-

DE
CPF/CNPJ....: 033199074-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  893,00
Cedente.....: BREKAR COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021915
Responsavel.: LEANDRO RIBEIRO SOUZA
CPF/CNPJ....: 020373775-09
Titulo......: LOCACAO DIVERSA  R$  552,00
Cedente.....: ATALA COMERCIO E SERVICOS
LTDA
Apresentante: ATALA COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
Protocolo...: 2009 - 021471
Responsavel.: LUSINETE NEVES DE ALMEI-
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 698559604-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  388,71
Cedente.....: ZECA S SORVETE LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021189
Responsavel.: MACRINA DA SILVA PEREI-
RA
CPF/CNPJ....: 981068564-53
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$  768,78
Cedente.....: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Protocolo...: 2009 - 020326
Responsavel.: NATERCIA LOPES DE LUNA
CPF/CNPJ....: 112114904-91
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$  500,00
Cedente.....: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FI-
LHO
Apresentante: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
FILHO
Protocolo...: 2009 - 020704
Responsavel.: RAFAEL DA SILVA MACIEL
CPF/CNPJ....: 085340384-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  400,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A
AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019161
Responsavel.: REGINALDO ALVES
CPF/CNPJ....: 009249182/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  656,25
Cedente.....: HUMAITA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE BOB
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020149
Responsavel.: RIBAMAR BEZERRA DE MEN-
DONCA
CPF/CNPJ....: 237168004-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  644,60
Cedente.....: REGIONAL SERVICOS DE
APOIO AOS TRAN
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020930
Responsavel.: SOLANGE FARIAS DE MEDEI-
ROS
CPF/CNPJ....: 003084028/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: MULTIMIX COMERCIO E DISTRI-
BUICAO LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020297
Responsavel.: TORNADO LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ....: 008380938/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  730,00
Cedente.....: GOTEMBURGO VEICULOS
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021573
Responsavel.: WILLIANS SALLES BARBO-
SA
CPF/CNPJ....: 802772170-91
Titulo......: CHEQUE R$1.200,00
Cedente.....: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FI-
LHO
Apresentante: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
FILHO
Protocolo...: 2009 - 020703

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,  09/04/2009
-------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE
BRITO
 - Titular -

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº. 003/08
Registro CGE Nº. 08-50364-0
De acordo com o Relatório Final da Comissão Permanente de Licitação, Homologo o

processo licitatório e adjudico o seu objeto à TECMASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA,
com proposta de preço no valor de R$ 67.591,80 (sessenta e sete mil quinhentos e noventa e
um reais e oitenta centavos), com base no Inciso VI do Art. 43 da Lei n° 8.666/93, classificada
em 1° lugar no certame licitatório em epigrafe.

João Pessoa, 08 de abril de 2009.
MANOEL DE DEUS ALVES

Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA SEXTA CHAMADA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGAS, no
uso de suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Con-
curso Público – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do
Estado de 15/01/2008,

RESOLVE:
1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público

da PBGÁS obedecendo à ordem de classificação final por cargo/função, para comparece-
rem a sede da PBGÁS situada na Av. Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa –
PB, impreterivelmente no período de 13/04/2009 a 27/04/2009, sob as penas de perderem
automaticamente o direito a vaga, aqueles que não se apresentarem no prazo fixado con-
forme prevê o item XI do Edital nº 001/2007 de Abertura de Inscrições, munidos dos seguin-
tes documentos:

a) prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Cons-
tituição Federal;

b) diploma ou certificado, devidamente registrado, de Conclusão do grau de esco-
laridade exigido para o cargo;

c) certidão de nascimento ou de casamento e certidão de nascimento dos dependen-
tes, se for o caso;

d) comprovante de registro no órgão de classe;
e) título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de

quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;
f)certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos

brasileiros do sexo masculino;
g) documento de identidade;
h) cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Re-

ceita Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado
não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.429/92;

i)comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
j)comprovante de Inscrição no PIS ou PASEP (se não for o primeiro emprego);
k) 03 (três) fotos 3X4 recentes; e
l)declaração fornecida de acumulação de cargo ou função pública, quando for o

caso, ou sua negativa.
RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO: B02 - ANALISTA
NOME DOCUMENTO     CLASS

RENATA KELLY ARAUJO FERNANDES 1303948 14
Manoel de Deus Alves

Diretor-Presidente

BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA. – CNPJ/CPF Nº 09.045.739/0001-94, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 592/2009 em João Pessoa, 8 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e Lubrifican-
tes, na Rua: Antônio Ferreira Leal Nº 72 Centro Município: RIACHAO DO BACAMARTE
– UF: PB. Processo: 2009-000727/TEC/LO-0157.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00002/2009, que
objetiva: Locação de veículos e trator agrícola, destinados a atender as Secretarias da Admi-
nistração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO
o seu objeto a: ADRIANO SILVA DOS SANTOS - R$ 19.000,00; AMADEU MARINHO DE
PONTES - R$ 8.000,00; ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - R$ 8.000,00; ANTONIO LUIZ
NETO - R$ 19.000,00; CARLANE DE MORAES MOURA - R$ 8.000,00; DAMIANA RO-
QUE DOS SANTOS - R$ 19.000,00; EDIVALDO CARDOSO DA SILVA - R$ 8.000,00;
EMERCIA DA SILVA GOMES - R$ 8.000,00; FERNANDES ANTONIO DA SILVA - R$
21.000,00; GINALDO SOARES DA SILVA - R$ 8.000,00; JAILSON LOURENÇO DOS SAN-
TOS - R$ 21.000,00; JOAO NUNES PADILHA NETO - R$ 10.500,00; JOSE EUCLIDES
DOS SANTOS - R$ 18.000,00; JOSE EURICO - R$ 8.000,00; JOSEFA FELIX DA SILVA -
R$ 8.000,00; JURACY SILVA DE OLIVEIRA - R$ 21.000,00; LICIOMAR EUCLIDES DOS
SANTOS - R$ 21.000,00; LUCIANA FERREIRA ADELINO - R$ 10.000,00; MARCELO
PACIFICO DE PAIVA - R$ 16.500,00; MARIA DAS DORES PONTES VENÂNCIO - R$
8.000,00; MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ - R$ 8.000,00; MARIA JOSE DO NAS-
CIMENTO PONTES - R$ 21.000,00; MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA - R$ 10.000,00;
MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE - R$ 8.000,00; MARINEZIO DA SILVA - R$ 8.000,00;
PEDRO DERICÁRIO BENTO - R$ 8.000,00; PEDRO SERAFIM CLEMENTINO - R$
8.000,00; RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES - R$ 8.000,00; RANGEL IRINEU GOMES -
R$ 21.000,00; REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - R$ 8.000,00; RISETE COSTA DE
LUCENA - R$ 8.000,00; RITA CLAUDINO DO NASCIMENTO - R$ 8.000,00; ROSINETE
JOSEFA RAMOS DE ALMEIDA - R$ 11.000,00; SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS - R$
8.000,00; SEVERINA GRANGEIRO - R$ 11.000,00; SEVERINA GUILHERME PEREIRA -
R$ 8.000,00; SEVERINO BATISTA DOS SANTOS - R$ 8.000,00; TACIANO COSTA CÂMA-
RA - R$ 35.000,00; TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 35.500,00;
WELLINGTON DO NASCIMENTO - R$ 8.000,00.

Guarabira - PB, 27 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00003/2009, que
objetiva: Locação de veículos tipo ônibus, destinados ao transporte dos alunos do Ensino
Fundamental.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu
objeto a: ADRIANO DE SOUSA - R$ 22.900,00; ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO - R$
25.000,00; ARLINDO LINDOLFO DA SILVA - R$ 25.000,00; DAMIAO TARGINO MAIA - R$
25.000,00; FABIO MIGUEL DINIZ - R$ 25.000,00; FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES -
R$ 14.000,00; FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA - R$ 22.900,00; GUTEM-
BERG BATISTA DA SILVA - R$ 29.000,00; JAILSON TAVARES DA CUNHA - R$ 25.000,00;
JOAO BATISTA SALES DA SILVA - R$ 25.000,00; JOHANDSON LIMA FRANÇA - R$
22.000,00; JOSE ALBINO FILHO - R$ 25.000,00; JOSÉ CARLOS DOS SANTOS NETO -
R$ 14.000,00; JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES - R$ 22.900,00; LICIOMAR
EUCLIDES DOS SANTOS - R$ 25.000,00; LÚCIA TARGINO DINIZ - R$ 25.000,00; LUIZ
RODRIGUES SOARES - R$ 25.000,00; REGINALDO TERTULINO DA SILVA - R$ 17.000,00;
SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA - R$ 22.900,00; TEREZINHA ALVES CAMILO - R$
25.000,00; TEREZINHA TAVARES DA SILVA - R$ 22.900,00; VALDIR DO NASCIMENTO
ARAUJO - R$ 22.900,00; VICENTE DE PAULA SOUZA DE LIMA - R$ 25.000,00.

Guarabira - PB, 27 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2009, que objetiva:
Aquisição de Material Médico Hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.290,70; DENTAL ME-
DICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 21.822,84; DISTRIBUIDORA A C
L COMERCIO LTDA - R$ 31.500,00; DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA - R$ 3.952,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 43.057,50; EMBRAMED
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 510,00; MAU-
ES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 248,60; MEGAMED CO-
MERCIO LTDA - R$ 16.464,40; PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE
CALLOU LTDA - R$ 11.008,95; PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME - R$ 1.980,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas
do dia 23 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição parcelada de material odontologico para atender as necessidades da se-
cretaria de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 08 de Abril de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00009/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas
do dia 20 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Aquisição de medicamentos controlados destinados a atender a população carente em
nossa cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314383.

Cajazeiras - PB, 03 de Abril de 2009
JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2009

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 23 de Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de material didático destinados às creches e escolas municipais. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 07. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.

Cabedelo - PB, 08 de Abril de 2009
JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES

Pregoeiro Oficial

LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ/CPF Nº 09.236.486/0001-36, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação nº 581/2009 em João Pessoa, 6 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade
de: Loteamento para Condomínio Residencial de Lazer, na BR-230 – KM 100 – Zona Rural
Município: GURINHEM – UF: PB. Processo: 2009-001433/TEC/LI-0112.

SUPERMARCADO LITORAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.189.400/0001-07, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 384/2009 em João Pessoa, 6 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Comércio Varejista de mercadorias em geral (Supermercado, Lanchonete e
Padaria), na Avenida Mar Vermelho, Nº 206 – Intermares Município: CABEDELO – UF: PB.
Processo: 2008-006526/TEC/LO-1830.

BARTOLOMEU LENINI COSTA DOS SANTOS. – CNPJ/CPF Nº 805.485.554-00, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 563/2009 em João Pessoa, 3 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Estabelecimento Comercial – Lavagem de Veículos e Polimento, na Av.
Presidente Nilo Peçanha – S/N Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2008-
000558/TEC/LO-0142.
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Petrobras vai baixar o preço do produto, já que devido a crise econômica internacional as empresas brasileiras estejam comprando menos

Petrobras vai baixar
o preço do gás natu-
ral que vende às dis-

tribuidoras, informou a di-
retora de Gás e Abasteci-
mento da estatal, Maria das
Graças Foster, em entrevista
ao “Jornal da Globo”. Segun-
do Foster, a intenção é que o
preço mais baixo chegue ao
consumidor e, para que isso
ocorra, a Petrobras espera
que as distribuidoras repas-
sem a queda.

 A crise econômica interna-
cional faz com que a deman-
da das empresas brasileiras
por gás caia. Além disso, o
aumento da produção nacio-
nal faz com que haja uma so-
bra de gás no país.

Para estimular o consumo,
a Petrobras recorre à dimi-
nuição do preço. Além disso,
a empresa pretende realizar
leilões das sobras de gás en-
tre as distribuidoras.

BOLÍVIA
Enquanto no Brasil o gás

natural boliviano é conside-
rado caro pelos empresários,
no país vizinho a queda brus-
ca do preço do combustível
está levando o governo Evo
Morales a rever o Orçamen-
to deste ano e a recorrer às
reservas internacionais para

COMBUSTÍVEL

Consumidor será beneficiado com a queda de preços do gás natural nos postos de combustíveis

IPCA sobe 0,20% em março, menos do que em fevereiro
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) do mês de março su-
biu 0,20% e ficou 0,35 ponto
percentual abaixo da taxa de
0,55% registrada no mês de
fevereiro, segundo informou
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE)
ontem.

Com esse resultado, a in-
flação no primeiro trimestre
do ano ficou em 1,23%, me-
nor do que os 1,52% do mes-
mo período de 2008. Nos úl-
timos 12 meses, o índice é de
5,61%, também abaixo da
taxa dos doze meses imedia-
tamente anteriores (5,90%).
Em março de 2008, a taxa
havia ficado em 0,48%.

O IBGE atribui a desacele-
ração de março ao recuo nos
preços do grupo Educação,
que teve, em fevereiro, uma

#
Petrobras espera que
as distribuidoras
repassem a queda
para o consumidor

alta sazonal. Com isto, os
produtos não alimentícios
recuaram dos 0,63% de feve-
reiro para 0,17% em março.

No mês de março, as altas
mais significativas foram
nos grupos Artigos de Resi-
dência, de 0,48%, e Vestuá-
rio, de 0,70%.

O IBGE constatou que as
frutas tiveram o maior im-

pacto individual no período.
Os preços subiram, em mé-
dia, 5,89% em março na com-
paração com fevereiro.

O IPCA é o índice oficial uti-
lizado pelo Banco Central
para cumprir o regime de
metas de inflação. O centro
da meta de inflação para
2009, determinado pelo Con-
selho Monetário Nacional

(CMN), é de 4,5%, com mar-
gem de tolerância de dois
pontos percentuais para
cima ou para baixo.

Para cálculo do índice do
mês foram comparados os
preços coletados no período
de 28 de fevereiro a 30 de
março com os preços vigen-
tes no período de 29 de ja-
neiro a 27 de fevereiro. O
IPCA se refere às famílias com
rendimento monetário de 1
a 40 salários mínimos, e
abrange nove regiões metro-
politanas do país, além do
município de Goiânia e de
Brasília.

INPC
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor (INPC)
apresentou variação de
0,20% em março, e ficou abai-
xo do resultado de 0,31% de

fevereiro
No primeiro trimestre do

ano, o INPC somou 1,15%. Em
doze meses, a taxa ficou em
5,92%, também abaixo da
taxa dos doze meses imedia-
tamente anteriores (6,25%).
Em março de 2008, a taxa do
INPC foi 0,51%.

 Para cálculo do índice do
mês foram comparados os
preços coletados no período
de 28 de fevereiro a 30 de
março com os preços vigen-
tes no período de 29 de ja-
neiro a 27 de fevereiro. INPC
se refere às famílias com ren-
dimento de 1 a 6 salários mí-
nimos, sendo o chefe assala-
riado, e abrange nove regi-
ões metropolitanas do país,
além do município de Goiâ-
nia e de Brasília.

PREÇOS
No mês de março, as altas mais significativas foram nos grupos Artigos de Residência
e Vestuário

!

1,23%
é a inflação do primeiro trimestre do
ano

" 5,61%
é a taxa de inflação dos últimos doze
meses

"

O IBGE atribui a desaceleração de março ao recuo nos preços do grupo Educação, que
teve, em fevereiro, uma alta sazonal.

i

compensar a queda de arre-
cadação.

Segundo o Ministério de
Hidrocarbonetos da Bolívia,
a queda no preço —de 44%,
de acordo com o analista de
energia boliviano Carlos Mi-
randa— aliada a uma redu-
ção do volume comprado
pelo Brasil fez com que a ar-
recadação boliviana com seu
principal produto de expor-
tação caísse 40%.

O valor baixo deve aumen-
tar a pressão de La Paz so-
bre a Petrobras para que au-
mente suas compras do com-
bustível.

 O gás é o principal produ-
to de exportação da Bolívia e
o volume enviado ao Brasil
representa cerca de 25% das
vendas do país ao exterior.

ARQUIVO
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“Paraíba, terra amada”

Dentinho é atacante, mas
acredita que os defensores de
Corinthians e São Paulo terão
importância maior para a
definição de um finalista do
Campeonato Paulista. Para o
jogador, dificilmente os rivais

"Dentinho diz
que as defesas
serão decisivas

Paraibanos
se destacam
na etapa de
Porto Alegre

Oito pilotos do Estado marcam presença no pódio da
segunda etapa disputada na cidade gaúcha de Novo
Hamburgo. A Paraíba esteve representada por 12 atletas

Marcos Lima
REPÓRTER

s 12 pilotos paraibanos
que participaram da 1ª
e 2ª Etapa do Campeo-

nato Brasileiro de Bicicross
BMX, na cidade de Novo Ham-
burgo, em Porto Alegre, de-
sembarcaram ontem em João
Pessoa. Oito deles estiveram
presentes no pódio, trazendo
para a Paraíba duas medalhas
de ouro, quatro de prata e duas
de bronze. A delegação esteve
sob a responsabilidade do pre-
sidente da Federação Paraiba-
na de Bicicross Ivan Ruy de
Castro.

O evento contou com a parti-
cipação de pilotos representan-
do os estados de Alagoas,
Bahia, Ceará,  Distrito Federal,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Para-
ná, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Sergipe e São Paulo. A etapa
mais uma vez foi repleta de su-
cesso, gerando muitas emoções
e adrenalina.

“Fomos com um número li-
mitado de atletas, porém, não
decepcionamos e novamente
estivemos presentes no pódio”,

comemorou Ivan Ruy, presi-
dente da federação. Danusa
Araújo de Moura, na categoria
Girs 15/15 anos e Julio César
Paulino Góes, na categoria
Boys 14 anos não deram chan-
ces para seus adversários e
venceram suas etapas, rece-
bendo elogios e carinhos do
povo gaúcho.

Denner Tamiro Macedo,
categoria Boys 8 anos; Dylma
Fernandes de Sousa, categoria
Girs 11/12 anos; Antônio Lucas
Tamiro Gomes, categoria Júni-
or Cruser e João Batista Mon-
teiro, categoria Elite Cruiser
conquistaram a medalha de
prata para a Paraíba. Já Rafael
Masahiro Takashima (Boys 9
anos) e Manoel Felipe da Silva
Neto (Boys 11 anos) trouxeram
o bronze para o Estado.

Com as oito medalhas con-
quistadas pelos pilotos parai-
banos, o Estado ficou na quarta
colocação geral, atrás apenas
do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Distrito Federal. Per-
nambuco foi o quinto colocado.
“O Brasileiro foi um sucesso
para nós paraibanos. Desde já
iniciaremos os preparativos
visando o próximo campeona-
to”, concluiu Ivan Ruy.

A secretária-executiva de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, Ra-
quel Souto Maior pediu aos pre-
sidentes de federações amado-
ras da Paraíba para apresen-
tar os dois principais eventos
esportivos a serem realizados
este ano no Estado, no sentido
de que a Secretaria possa dar
apoio. O pedido foi feito duran-
te encontro com alguns repre-
sentantes, na noite de segunda-
feira (6), no Ginásio O Ronal-
dão, em João Pessoa.

Nos últimos dias, a Secreta-
ria de Esporte tem recebido
inúmeros pedidos de presiden-
tes das federações amadoras
para realização de eventos es-
portivos. O objetivo da Sejel é
selecionar os dois principais
eventos, fazer uma análise e em
seguida ver a possibilidade de
execução.

"Recentemente estive reuni-

do com secretários de esportes
de vários estados do Brasil e
todos foram unânimes em re-
clamar da falta de recursos
para o esporte brasileiro. Na
esfera federal, este setor tem
sido um dos mais penalizados.
Trabalhamos com poucos re-
cursos e temos que contemplar
todas as modalidades esporti-
vas através de suas federações,
portanto, se faz necessário
enumerar os principais even-
tos", comentou a secretária.

No Ronaldão, ela determinou
a retirada e posterior recoloca-
ção de todas as cadeiras das
arquibancadas. Durante visita
à praça de esportes, a convite
do gerente José Antônio, a se-
cretária reprovou a forma como
foram colocados os assentos,
pois, segundo ela, houve uma
redução no número de espec-
tadores ao ginásio. "Não pode-

mos perder espaço físico. O que
se dá para constatar é que hou-
ve alteração no projeto inicial
da colocação das cadeiras", afir-
mou.

BOLSA ATLETA
A Secretaria de Juventude,

Esporte e Lazer vai instituir
critérios para a contemplação
da Bolsa Atleta Institucional. A
forma como tem sido feita a in-
dicação deste benefício (as fe-
derações indicam os atletas a
serem contemplados) será re-
vista, conforme disse a secre-
tária-executiva Raquel Souto
Maior. A Sejel está montando
uma comissão técnica para
analisar os pedidos de benefí-
cios que ultrapassaram 400. Na
próxima semana, esta comis-
são já estará analisando as ins-
crições feitas no órgão.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O Secretaria pede que federações
elejam os principais eventos

BRASILEIRO DE BICICROSS

Os pilotos paraibanos, que treinam na pista Paraibinha, conseguiram expressivos resultados em Novo Hamburgo
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São Paulo encara
hoje o Defensor

Tricolor paulista tem jogo decisivo contra equipe uruguaia no Morumbi e Muricy
Ramalho está disposto a manter o esquema 4-4-2 para buscar mais uma vitória

conseguirão goleadas nos clássicos
dos próximos finais de semana.
"Quem estiver melhor na defesa vai
sair com as vitórias. Não acho que
acontecerá um 3 a 0, por exemplo,
ou qualquer outro placar elástico.
Se isso ocorrer, espero que seja
para o Corinthians", sorriu. Como o
Corinthians possui a melhor defesa,
Dentinho confia que a sua equipe
chega à semifinal em vantagem
dentro de campo.

Os braços dos chefes das
principais equipes de Fórmula 1 de
2008 não ficaram cruzados à
espera do parecer judicial sobre o
difusor utilizado pela Brawn GP
(foto). De acordo com Mauro
Theissen, chefe da BMW, todas as

"Equipes iniciam
desenvolvimento

   de difusores“
Carlos Alberto Parreira,
TÉCNICO DO FLUMINENSE

Fla-Flu é um jogo muito
complicado e não dá
para se descuidar. Mas
acredito no meu time”

O

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O Campeonato Paraibano está na reta final e logo o tor-
cedor da Capital vai sentir a falta de jogos no estádio Al-
meidão no final desse primeiro semestre e as atenções
ficarão voltadas para a cidade de Campina Grande, já que
no dia 8 de maio começam as disputas do Campeonato
Brasileiro da Série B e o Campinense será o representante
da Paraíba. Bom para o torcedor da Serra da Borborema
que verá grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive,
o Vasco da gama, a maior atração do torneio, e ruim para
o da Capital que vai ter de se contentar com jogos no
Colosso Alvirrubro, em Mangabeira, pela Segunda Divi-
são do Campeonato Paraibano com o Auto Esporte. Para
que haja jogos na Capital pelo Brasileiro seria necessário
o Botafogo conquistar o título estadual, caso contrário tudo
vai ficar no Sertão.

Recesso no Almeidão

Campeonato difícil
O Campeonato Paraibano é um dos mais difíceis de ser dis-

putado e não é atoa que alguns jogadores experientes que che-
gam por aqui constatam essa veracidade. Basta ver que os
clubes do Sertão estão sempre perturbando os grandes e ocu-
pando espaços importantes como o Sousa que já garantiu pre-
sença na final do torneio. Em outros estados, a imposição dos
grandes é evidente como em Recife onde Sport, Santa Cruz e
Náutico não dão chances aos pequenos.

Grandes sempre nas finais
Na Bahia, Vitória e Bahia dão as cartas. Em Minas, tudo gira

em torno de Cruzeiro e Atlético; no Paraná, o Atlético e Coriti-
ba são soberanos assim como no Rio, onde Botafogo, Flamengo,
Fluminense e Vasco estão sempre disputando o título. Em São-
Paulo não é diferente. Agora os quatro, Corinthians, São Paulo,
Palmeiras e Santos decidem o título. Em Fortaleza sempre dá
Ceará ou Fortaleza como em Belém com Remo e Paysandu. Na
Paraíba a história é diferente.

Segunda Divisão
A Segunda Divisão do Cam-

peonato Paraibano promete
bastante este ano. Com nove
equipes na disputa e três va-
gas de acesso, a briga prome-
te ser das maiores e as equi-
pes do Sertão, ajudadas pe-
las prefeituras surgem como
fortes candidatas as vagas.
Em Cajazeiras, a prefeitura
vai ajudar Paraíba e Atlético
e em Itaporanga, o Cruzeiro.
Que tal a Prefeitura de João
Pessoa arranjar um jeitinho
de ajudar também o Auto Es-
porte, uma das maiores tra-
dição do futebol da Capital.

Fla-Flu
Flamengo e Fluminense

tem, cada um, 30 títulos no
futebol carioca e o jogo do
final de semana pelas se-
mifinais da Taça Rio vai
colocar um deles fora da
briga pela hegemonia.
Quem vencer a partida terá
a chance de brigar pelo tí-
tulo da Taça Rio e depois
do estadual no próximo dia
26. Isso significa dizer que
o confronto vai ser dos
mais disputados para ver
quem continua sonhando
com o 32º título.

técnico Muricy Rama-
lho está disposto a
mudar o esquema táti-

co do São Paulo para a sequên-
cia da Copa Libertadores da
América. O 4-4-2, que fez o time
se encaixar na reta final do
Campeonato Paulista, deve ser
utilizado na partida contra o
Defensor Sporting, hoje, às 21h,
no Morumbi.

"Estamos estudando. Às ve-
zes, quando o time está indo
bem, o técnico não pode se me-
ter muito para não atrapalhar.
Estamos jogando muito bem
também neste sistema de dois
zagueiros", afirmou.

Muricy Ramalho escalou o
time no 3-5-2 nas três partidas
que já disputou pela Libertado-
res. Porém, nas últimas rodadas
do Paulista, o técnico apostou
na tática com apenas dois de-
fensores e obteve sucesso.

Antes do duelo desta quinta-
feira, o treinador explicou que
escolherá o sistema com base

no posicionamento do meio-
campo.

"O mais importante é o meio-
campo. Quando o time vai com
três zagueiros, perde um joga-
dor no meio. Mas a qualidade
dos quatro que estão agora no
nosso meio-campo é muito for-
te. O importante é que o esque-
ma vai bem porque está trei-
nado", ressaltou.

No 4-4-2, Muricy está esca-
lando o meio-campo com Jean,
Hernanes, Arouca e Jorge Wag-
ner. Se quiser voltar ao outro
esquema, o treinador precisa-
rá tirar Arouca para a entrada
de um zagueiro.

Titular independentemente
do esquema, Miranda explicou
que está pronto para jogar no
sistema que o treinador esca-
lar. "Nossa equipe está prepa-
rada para jogar das duas for-
mas. Vamos dar o máximo
para sair com a vitória e selar
nossa classificação", concluiu.

A vitória sobre o Defensor

TAÇA LIBERTADORES

equipes do grid já estão desenvol-
vendo um outro equipamento
capaz de concorrer com a polêmica
peça aerodinâmica da escuderia
sensação da temporada. Embora
Theissen não confirme, especula-
se que além da BMW, os engenhei-
ros da Ferrari, McLaren e Renault
também estão trabalhando em um
difusor alternativo, semelhante
àquele menor utilizado por Brawn,
Toyota e Williams .

PHOTOCAMERA

Sporting fora de casa na rodada
passada da Libertadores não ilu-
de o técnico Muricy Ramalho a
esperar um triunfo tranquilo so-
bre os uruguaios no estádio do
Morumbi, hoje, às 21h. O coman-
dante prevê um jogo complica-
do  e observa o adversário com
um estilo europeu de atuar.

"O Defensor é um time que
joga como equipes da Europa
ou como argentinos. Eles mar-
cam muito bem sem a bola e,
quando estão com ela, agridem
com velocidade. É um time
muito bem armado e perigoso.
Mas temos de nos impor no
Morumbi", afirmou.

Na primeira partida entre
São Paulo e Defensor nesta
Copa Libertadores da Améri-
ca, o Tricolor teve trabalho
para segurar o ágil ataque uru-
guaio, que só pecou nos mo-
mentos das finalizações. No
contragolpe, Borges deu a vitó-
ria por 1 a 0 aos são-paulinos.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O goleiro reserva
Bosco e o meia
Hernanes
conversam
descontraídamente
no intervalo de
treino do São Paulo
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“Paraíba, terra amada”

Goleiro quer se vingar do Flu
Ele deve jogar novamente por conta da suspensão de Bruno e só pensa em eliminar o Fluminense para apagar a má impressão deixada em 2008

randes defesas, que não
deixaram transparecer
a sua falta de ritmo, fo-

ram as armas utilizadas por
Diego para silenciar os críticos
– e olha que eles são muitos –
após o clássico do último final
de semana, contra o Fluminen-
se. Como uma fênix, o arqueiro
do Flamengo já está se acostu-
mando com a missão de res-
surgir das cinzas para a luz.
Afinal, para ele, as oportunida-
des na equipe titular são raras,
e sempre aparecem em situa-
ções difíceis.  No próximo do-
mingo, dia 12  de abril, não será
diferente.

Cotado para assumir mais
uma vez a vaga de Bruno –
que, suspenso, ainda aguarda
a possibilidade de obter um
mandado de garantia junto ao
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) para jogar -,
Diego se diz pronto para defen-
der a meta rubro-negra em
mais um Fla-Flu, agora pelas
semifinais da Taça Rio.  E ele
quer usar a sua última atua-
ção como espelho, com o intui-
to de apagar de vez a imagem
deixada na derrota para o
mesmo rival no ano passado,
por 4 a 1, pela Taça Guanaba-
ra, quando substituiu o titu-
lar da posição.

“Não gosto das pessoas que
julgam a qualidade de um
profissional apenas por uma
partida ou uma fase. É preci-
so avaliar a história desse atle-
ta dentro do clube, e, se estou
aqui, é porque tenho qualida-
de e as pessoas que estão ao
meu lado confiam em mim.
Por isso, da mesma forma,
não quero que seja tomada
como referência apenas a mi-
nha última atuação, mas,
como ela foi a mais recente,
será um espelho para a minha
próxima participação”, co-
mentou o goleiro, revelando
como está se preparando para
mais esse desafio.

“Para superar a falta de rit-
mo de jogo, a gente tem que trei-
nar bastante. Independente de
ser uma semifinal, uma final,
tem que encarar sempre como
se fosse um jogo como qualquer
outro. Por isso, estou tranqui-
lo”, avaliou.

Dizendo que as críticas não o
incomodam, Diego afirmou que
não se surpreendeu com a boa

atuação, pois tem trabalhado
forte para isso. Segundo ele, o
mais gratificante foram as li-
gações recebidas após o clássi-
co. “Sei qual é o meu potencial,
do que sou capaz, e não me aba-
lo com as críticas. A alegria
maior, na verdade, foi ter rece-
bido ligações de pessoas impor-
tantes me elogiando pela atua-
ção”, comentou.

FÁBIO LUCIANO
O capitão Fábio Luciano co-

municou, através da assessoria
de imprensa do clube, que não
concederá mais entrevistas até
o último jogo da equipe no Cari-
oca. Para o camisa 3 rubro-ne-
gro, seria inevitável tocar no
assunto da sua aposentadoria,
anunciada na última semana.

Segundo o próprio zagueiro,
ele quer se manter concentra-
do para os jogos decisivos do
Fla na reta final do Estadual.

Fábio Luciano agradeceu as
demonstrações de carinho ao
longo desses dois anos na Gá-
vea. O jogador voltará a falar
com a imprensa quando o Fla
encerrar a participação no
campeonato.

O ex-atacante Romário per-
deu mais uma batalha judicial
esta semana. O Superior Tribu-
nal de Justiça informou que não
vai rever a indenização devida
pelo ex-jogador ao torcedor que
jogou galinhas em campo du-
rante o treino do Fluminense,
nas Laranjeiras, em 2003.

Na época, Romário foi tirar
satisfação com o torcedor e o
teria agredido. O torcedor in-
gressou com ações distintas
contra ambos, Romário e o fisio-
terapeuta, por danos materiais
e morais. Quanto à ação contra

Romário, na 21ª Vara Cível da
Capital, o pedido foi conside-
rado parcialmente procedente.
Romário foi condenado a pagar
60 salários mínimos a título de
dano moral (à época, R$ 22.800),
corrigidos monetariamente a
partir da data da sentença e
com juros de mora a partir da
data da agressão. A sentença
ainda condenou as duas par-
tes a arcar com os honorários
advocatícios.

Romário recorreu da decisão,
mas o ministro João Otávio de
Noronha, do STJ, não admitiu

G

DIEGO

Ano passado, na
decisão da Taça
Guanabara, Diego
jogou e perdeu de
4 a 1 para o Flu

o recurso no qual o jogador pe-
dia a revisão da condenação
por dano moral.

Ao julgar o apelo, a 12ª Câma-
ra Cível do TJRJ considerou que
a conduta do torcedor ultrapas-
sou a simples manifestação da
paixão. No entanto a reação do
jogador foi taxada como exces-
siva, por ser ele experiente e ha-
bituado à pressão da torcida, o
que não exclui a responsabili-
dade por seus atos, já que par-
tiu para a agressão física. A sen-
tença foi mantida na íntegra.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Romário vai pagar indenização a torcedor

Em 2003, o
atacante se

envolveu numa
briga com um

torcedor e levou
a pior na justiça

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Na Fazenda da Tampa, do Major Sau-
lo, os homens estão ultimando os prepa-
rativos para sair pelo sertão, tocando uma
boiada de bois de corte. O dia é de chuva,
mas ela ainda não veio. Major Saulo or-
dena que os homens preparem os animais.
Por zebra, o burrinho Sete-de-Ouros, pre-
sente ali na varanda da casa grande, tam-
bém é escolhido para a viagem. Para
montá-lo, o Major escolheu o vaqueiro
João Manico.

Raymundão conta a história do touro
Calundu. Não batia em gente a pé, mas
gostava de correr atrás de cavaleiro. Cer-
ta vez, na proteção de um grupo de vacas
com seus bezerros novinhos, Calundu
enfrentou uma onça preta, amedrontan-
do a fera e pondo-a para correr. Certa fei-
ta, o touro Calundu matou Vadico, filho
do fazendeiro Neco Borges. O pai, vendo
filho ensangüentado no chão, puxou o re-
vólver para matar o touro. Vadico, antes
de morrer, pediu que o pai não matasse
Calundu. Neco Borges mandou o touro
para outra fazenda para ser vendido ou
dado a alguém. Raymundão foi quem le-
vou o bicho. O zebu ficou uma noite ape-
nas no curral. No outro dia, estava morto.

Depois da chuva grossa, a boiada che-
gou ao córrego da Fome. Estava cheio.

A travessia era perigosa, e o Major Sau-
lo pediu cautela. Ali já morrera muita gen-
te. Mas a travessia é feita sem perda. Até o
Sete-de-Ouros atravessou sem reclamar.

Em determinado ponto do caminho,
Major Saulo ordenou que Francolim
trocasse de montaria com João Manico.
A ordem foi obedecida. Francolim fez
um pedido ao Major: que, na entrada
do povoado, a troca fosse desfeita. Não
ficava bem para ele, encarregado do
Major, ser visto montado no burrinho
Sete-de-Ouros.

Badu está na fazenda há apenas dois
meses e já tomou a namorada do Silvino.
Por isso, os dois viraram inimigos, um
querendo prejudicar o outro. Francolim
já avisou o major sobre o perigo de um
matar o outro. Raymundão acha que o
caso não é para morte. A moça é meio
caolha. O casamento com Badu já está
marcado.

Raymundão, em prosa com o Major,
informou que Silvino vendeu umas qua-
tro cabeças de gado por preço abaixo do
normal. Outra informação que veio do
Francolim: Silvino está com bagagem
além do normal. O Major Saulo, antes da
chegada ao povoado, determinou que
Francolim, na volta, vigie Silvino o tem-
po todo. O Major está convencido de que
Silvino já planejou a morte de Badu.

A chegada ao povoado foi uma festa. O
povo, mesmo com a meia-chuva, foi para
o curral da estrada de ferro ver o embar-
que. Depois, os animais ficaram descan-

Sinopse:

O burrinho pedrês

"Sete-de-Ouros",
burro velho e

desacreditado,
personifica a

cautela, a
prudência e a
muito mineira
noção de que

nada vale lutar
contra a

correnteza.

GRYGENA TARGINO É FORMADA EM PEDAGOGIA PELA UFPB,
ALUNA DO CURSO DE DIREITO DA UEPB E ALUNA DO CURSO

DE LETRAS DA UFPB

sando enquanto os vaqueiros andavam
um pouco pelo povoado.

Na hora de ir embora, cada um pegou
a sua montaria. Badu ficou por último:
estava bêbado e tinha ido comprar um
presente para sua morena. Por maldade,
deixaram-lhe o burrinho Sete-de-Ouros.
Na saída do povoado, alguém vaiou:
Badu era por demais grande para o bur-
rinho pedrês, os pés iam quase arrastan-
do no chão. Já no fim do lugar, Francolim
estava parado no meio da estrada, espe-
rando Badu.

Francolim deixou Badu para trás e foi
juntar-se ao grupo. Queria mesmo era fi-
car de olho em Silvino.

Os dois, Silvino e o irmão Tote, iam bem
na frente dos dois.

Tote tentava dissuadir o mano para não
matar Badu. Mas Silvino estava determi-
nado. Esperava apenas o momento certo
para fazer o serviço e cair no mundo.

João Manico, por insistência de todos,
contou mais uma vez a história da boia-
da que estourou à noite, quando o Major
Saulo, ainda novo, era tratado por Sauli-
nho. No estouro, de madrugada, o gado
passou por cima dos dois vaqueiros que

estavam de vigia. Deles, só restou uma
lama cor de sangue.

Viajavam à noite. De repente, os cavalos
empacaram, pressentindo o mar de água.

O Córrego da Fome transbordara,
inundando tudo bem além das margens.

Todos aprovaram a idéia de esperar
Badu e o burrinho Sete-de-Ouros. Se o
burro entrasse na água, todos o seguiri-
am. É que burro não entra em lugar de
onde não pode sair.

Sete-de-Ouros entrou levando Badu ás
costas. Os cavalos seguiram-no. E foi uma
tragédia: oito vaqueiros mortos naquela
noite. Benevides, Silvino, Leofredo, Ray-
mundão, Sinoca, Zé Grande, Tote e Sebas-
tião. O burrinho Sete-de-Ouros, com
Badu agarrado às crinas e Francolim
agarrado à cauda, conseguiu atravessar
o mar de águas em que se transformara o
pequeno córrego. Já em terra firme, li-
vrou-se de Francolim e seguiu ligeiro para
a fazenda.

Ali, livraram-no do vaqueiro, que dor-
mia, e dos arreios.

O que li
O texto em destaque hoje é um resumo do conto "O burrinho pedrês",

parte integrante da obra "Sagarana", de João Guimarães Rosa, publicada em
1946, cuja leitura foi sugerida pelo jornalista e superintendente de A União,
Nelson Coelho da Silva.

Considerada obra-prima introdutória da mágica prosa literária atingida por
Guimarães Rosa, o livro "Sagarana" é composto de nove contos: "O burrinho pe-
drês", "A volta do marido pródigo", "Sarapalha", "Duelo", "Minha gente", "São Mar-
cos", "Corpo fechado", "Conversa de bois" e "A hora e a vez de Augusto Matraga". Em
sua primeira versão, os contos de "Sagarana" foram escritos em 1937, mas não
obtiveram o desejado sucesso. Com o tempo, Guimarães Rosa foi depurando o
livro, até chegar à versão publicada em 1946.

Em 2006, por ocasião dos sessenta anos do lançamento da obra, a editora Nova
Fronteira publicou uma edição do livro com capa dura que pode ser encontrada em
livrarias e sebos culturais.

João Guimarães Rosa nasceu em Codisburgo/MG no dia 27 de junho e morreu no
Rio de Janeiro em 1967. Seu reconhecimento literário veio mesmo na década de 50,
quando publicou "Grande Sertão: Veredas" e "Corpo de Baile", ambos de 1956. Eleito
para ocupar cadeira na Academia Brasileira de Letras no ano de 1963, adiou sua
posse para o ano de 1967. Morreu três dias depois, vítima de um enfarte.

Café pequeno
4° Motivo da rosa

Não te aflijas com a pétala que voa:
também é ser, deixar de ser assim.

Rosas verá, só de cinzas franzida,
mortas, intactas pelo teu jardim.

Eu deixo aroma até nos meus espinhos
ao longe, o vento vai falando de mim.

E por perder-me é que vão me lembrando,
por desfolhar-me é que não tenho fim.

CECÍLIA MEIRELES

* A “SUA SUGESTÃO DE LEITURA” TAMBÉM TERÁ LUGAR

NESTE ESPAÇO, DESDE QUE ACOMPANHADA DE BREVE

REFERÊNCIA SOBRE A OBRA INDICADA E SOBRE SEU

AUTOR, E PODERÁ SER ENCAMINHADA PARA

JG.LEITURAOBRIGATORIA@HOTMAIL.COM OU

JG.LEITURAOBRIGATORIA@GMAIL.COM.................

................
Sua sugestão de leitura

Você tem filhos? Não? Já pensou em
adotar um, dois, três, enfim... Está pen-
sando numa boa leitura para os dias
santos da semana em voga? Então não
perca tempo nem oportunidade de ti-
rar suas próprias conclusões das deci-
sões que você ainda terá de encarar na
vida abrindo uma a uma das páginas
de O Guardião de Memórias - de Kim
Edwards, editora Sextante (ficção),
obra que já vendeu mais de três mi-
lhões de cópias mundo afora.

Sugestão do jornalista José Napoleão
Ângelo, a obra é interessante porque
fala de vidas paralelas com destinos
diferentes. A história começa quando
um médico faz o parto de gêmeos da
própria mulher e se surpreende quan-
do descobre que o primeiro a nascer,
um menino, é absolutamente normal,
enquanto a filha apresenta sinais cla-
ros da síndrome de Down. Agindo por
impulso ele toma uma decisão que
nunca mais se afastará dela.

Boa leitura

ROSA, JOÃO GUIMARÃES. SAGARANA. 1ª ED. RIO DE JANEIRO.
EDITORA UNIVERSAL - 1946.
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SOM DA
RURAL

s ruas de João Pessoa e Campina
Grande estão sendo palco para
gravações com artistas da Paraí-

ba, que serão destaque do programa Som
da Rural, da TV Brasil.Ontem, quem parti-
cipou das gravações foi o percussionista Es-
curinho, no Parque Solon de Lucena (La-
goa). Hoje será a vez de Chico Corrêa, na
Praça Pedro Américo, na Capital; e Biliu de
Campina, claro, em Campina Grande. A
banda Cabruêra terá gravações no Largo
de São Pedro Gonçalves, no Centro Históri-
co de João Pessoa, sábado, dia 11, quando
Benedito do Rojão gravará em Campina.

SOM NA RURAL
Com duração de 48 minutos, é um pro-

‘A Dama do Cine Shangai’
é exibido no Cine Sesc
O filme policial dirigido por Guilherme de Almeida

Prado tem Antônio Fagundes no elenco. 18

Jornalista é demitido por
cópia pirata de filme
O jornalista Roger Friedman, da rede Fox News, foi
demitido por baixar a cópia pirata de X-Men Origens:
Wolverine e publicar uma crítica do filme na internet.
Fredman comentou que assistir à cópia pirata, que caiu
na rede antes de chegar aos cinemas, era mais “diverti-
do” que pegar chuva para ir aos cinemas. Os executivos
do estúdio ligaram para a Fox News e exigiram a
demissão do jornalista por apologia ao crime de
pirataria.

x

12 discos dos Beatles
ganham digitalização
Lançamento será dia 9 de setembro, quando também

chegará ao mercado um game para os fãs. 23

grama sobre música que estreou em dezem-
bro de 2008, fruto de uma parceria entre a
TV Viva e a TV Brasil. Sua transmissão é
semanal em rede nacional, apresentado por
Roger de Renor.

Tem como atração bandas e artistas que
se apresentam em um set montado em al-
gum espaço público - praça, rua ou parque
- que faça parte da história da cidade e te-
nha alguma referência para o artista pre-
sente. Outra atração é um automóvel da
marca Rural Willys que compõe o cenário
e também serve de locação para as entre-
vistas que Roger fará com o convidado.

Pérola Braz, da equipe de produção do
programa, diz que é boa a expectativa para
as gravações em João Pessoa: “Estamos com
uma expectativa muito positiva para gra-
var aqui, contemplando a cena local, tanto
pelas atrações como pela expectativa de
público. Cumprimos a etapa de Pernam-
buco e estamos viajando pelo Nordeste,
montando o set na rua, procurando exibir
lugares que representam alguma referên-
cia para o artista, para a cidade e para o
mundo”.

Até sábado, artistas paraibanos
serão protagonistas de
programas especiais da TV
Brasil, mostrando a produção
sonora do Estado e nossos
pontos turísticos

“

Campina e na Capital
em
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Severino Xavier de Sousa (Campina
Grande - PB, 1 de março de 1949), mais
conhecido como Biliu de Campina, for-
mou-se em Direito, mas deixou a profis-
são de advogado para ser músico, resga-
tando o forró de raiz. Biliu é um forrozei-
ro que transita pela sua cidade natal tran-
quilamente, sendo um referencial e um
patrimônio cultural da cidade. É fácil en-
contrá-lo no meio dos turistas no Parque
do Povo e horas depois está em cima do
palco fazendo show.

Se auto-intitula como o maior carrego
de Campina Grande. Critica as bandas de
forró eletrônico e forró universitário, clas-
sificando-os como sendo travestis de for-
rozeiros, que aparecem como Balão juni-
no; fazendo forró a força e dizendo que es-
tão dando força para o forró.

Biliu lançou três discos independentes:
Tributo a Jackson e Rosil; Forró O Ano
Inteiro e Matéria Paga. E lançou dois CDs
independentes: Do Jeito Que O Diabo Gos-
ta e Forrobodologia. Em 2002 mantendo
seu lado irreverente, lança: Diga Sim A
Biliu de Campina, trocadilho da campa-
nha nacional do Combate a Pirataria:
Diga Não a Pirataria.

O Forró de Biliu tem toda a essência dos
forrós tradicionais, com um suingue carac-
terístico dos discípulos de Jackson e uma ir-
reverência no duplo sentido das letras que
mostra bem toda a malícia e o bom humor
nordestino. O mesmo mantém um trabalho
local por opção e por falta de oportunidade
de mostrar seu trabalho a nível nacional;
não quer se desgastar no Sudeste, batendo
portas lacradas e trocado por modismo do
mercado fonográfico. Obtido em “http://
pt.wikipedia.org/wiki/Biliu_de_Campina”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Chico Correa & Eletronic Band
 O multiinstrumentista paraibano Esmeraldo Marques tem suas produções marcadas pelo
enfoque na música brasileira e sonoridades nordestinas. Entre os projetos aos quais se dedica, o
mais atuante é Chico Correa & Electronic Band, em que estende as produções feitas em
computadores e samplers para o contexto de uma banda com mais cinco músicos e um VJ. O
nome é uma homenagem ‘abrasileirada’ ao ícone do jazz-funk Chick Correa (e sua Electric Band).
Ao vivo, Chico Correa funde o moderno com o tradicional, o cosmopolita com o regional, tudo
com naturalidade e harmonia. A sonoridade do grupo passeia por coco, baião, samba, eletro,
breakbeats e drumn bass, permeada por ambiências, violas de repentistas e cantadeiras
sampleadas. Parte das letras e melodias é uma releitura de músicas de domínio público ou
composições de autores paraibanos como Jonathas Falcão e Escurinho.

SAIBA MAIS #

Biliu de Campina
dedica-se à
produção do
‘forró de raiz’

Chico Correa
(Esmeraldo Marques)
e banda Cabruêra
também fazem parte
das gravações de
João Pessoa

Benedito do Rojão
e Biliu são os
representantes de
Campina Grande
nas gravações de
Som da Rural

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Iesp abre inscrições

A atriz paraibana Mayana Neiva
está em cartaz em São Paulo,
com a peça ‘Olerê! Olará!’...

A dama do

Filme policial de Guilherme de Almeida Prado
será exibido, hoje, a partir do meio-dia, na
programação do Cine Sesc, em João Pessoa; a
entrada é gratuita

CINE
SHANGAI

filme ‘A dama do Cine
Shangai’ será exibido,
hoje, no Cine Sesc, em

João Pessoa, a partir do meio-dia.
O filme é sobre  Lucas, um corre-
tor de imóveis e ex-boxeador,
eque entra em um cinema no
centro de São Paulo para ver um
filme policial. Na sala escura, co-
nhece Suzana, uma bela e miste-
riosa mulher, muito parecida
com a protagonista do filme, por
quem logo se sente atraído.

Entretanto, Desdino, marido
de Suzana, vai ser um grande
obstáculo à aproximação dos
dois, já que ele é um homem
muito perigoso. Por outro lado,
Lucas é erradamente acusado de
ser responsável por um assassi-
nato, o que o obriga a procurar o
verdadeiro culpado e, assim, po-
der limpar seu nome. Enquanto
isso, todas as indicações o levam
à Suzana e a Desdino.

Continuando com suas inves-
tigações, ele descobre que Suza-
na não está ligada ao crime e sim

O Iesp abriu esta semana as inscrições
para o Vestibular 2009.2. Pela internet
www.iesp.edu.br e na secretaria da es-
cola, nas instalações da BR. Pela inter-
net vão até o dia 11 de maio e na secreta-
ria até o dia 3 de junho. O valor da ins-
crição é R$ 50,00 cinquenta reais. Os in-
tegrantes de empresas, órgãos e conse-
lhos conveniados terão 50% de descon-
to. Mais informações pelo fone (83) 2106-
3802, junto à secretaria geral do Iesp. São

Prêmios
Festival de Gramado - Prêmio de Melhor Filme
Festival de Gramado - Kikito de Ouro de Melhor Fotografia
Festival de Gramado - Kikito de Ouro de Melhor Trilha Sonora
Festival de Gramado - Kikito de Ouro de Melhor Direção
Festival de Gramado - Kikito de Ouro de Melhor Edição
Festival de Gramado - Kikito de Ouro de Melhor Design de Produção
Festival de Gramado - Prêmio da Crítica - Guilherme de Almeida Prado
Festival de Bogotá, Colômbia - Prêmio de Melhor Filme
Festival de Bogotá, Colômbia - Prêmio de Melhor Fotografia
Festival de Bogotá, Colômbia - Prêmio de Melhor Trilha Sonora
Festival de Bogotá, Colômbia - Prêmio de Melhor Design de Produção

SAIBA MAIS #

550 vagas para os cursos de Adminis-
tração, (100 diurno e noturno) Ciências
Contábeis, (60 noturno) Publicidade (100
diurno e noturno) Direito, (80 diurno e
noturno) Enfermagem (50 diurno) Siste-
mas de Informação (50 noturno) e Turis-
mo (60 noturno). As provas vão aconte-
cer no dia 7 de junho das 14h às 18h e o
resultado será conhecido no dia 10 de
junho. A Fatec-PB, do grupo do Iesp tam-
bém vai realizar seu vestibular no mes-
mo período das inscrições do Iesp, com o
mesmo valor R$ 50,00 e data das pro-
vas. As provas vão acontecer nas insta-
lações do Iesp na BR. Os cursos da Fatec-
PB são superiores de Tecnologia em: Pro-
dução Publicitária, (50 noturno), Siste-
mas para Internet, (50 noturno), Gestão
de Turismo (50 noturno) Gestão Comer-
cial (50 noturno), Estética e Cosmética
(50 noturno) e Analise e Desenvolvimen-

to de Sistema (40 diurno). A instituição
conta com uma estrutura acadêmica
com alto padrão de qualidade, através
de uma equipe de professores formada,
na sua grande
maioria, por mestres e doutores em suas
áreas de especialidade.

EM CARTAZ
A atriz paraibana Mayana Neiva está

em cartaz no Espaço Inflamável da Con-
solação, Sampa, com a peça “Olerê! Ola-
rá!” escrita e dirigida por Dionísio Neto.

Inspirado em teatro de revista e chan-
chadas brasileiras, este samba-cabaré
traz cinco neovedetes que cantam, dan-
çam e atuam em monólogos inéditos e
originais de prosa poética. MN é demais.

BROWN!
A prefeita de Milão Letizia Moretti viu

e adorou. A alcaide viu nosso Carlinhos
Brown em Medelin, na Colômbia onde
estava para uma assembleia do BID, e se
encantou, literalmente. Foi até o cama-
rim e convidou Brown para cantar na
cidade italiana.

KAPETADAS
O CD “Brasil Afora” do Paralamas,

com uma canção sobre João Pessoa, é um
trabalho primoroso do nosso Herbert
Viana e banda.

BOA Páscoa para todos.

ao criminoso. Por outro lado,
acreditando na inocência de Lu-
cas, ela inicia uma relação amo-
rosa com ele, ao mesmo tempo
em que o ajuda a provar sua ino-
cência, mesmo sabendo que vai
estar em permanente perigo.

“A Dama do Cine Shanghai” é
um bom filme de suspense naci-
onal. Realizado pelo cineasta
Guilherme de Almeida Prado,

Filho de uma família tradi-
cional da região de Ribeirão
Preto, Guilherme de Almeida
Prado formou-se em enge-
nharia civil enquanto parale-
lalmente fazia filmes na bito-
la Super 8. Atuou também
como assistente de direção em
filmes eróticos da chamada
“boca do lixo” paulista.

Em 1981 realizou As taras
de todos nós, filme em episó-
dios que lhe garantiu uma
menção honrosa da Associa-
ção Paulista dos Críticos de
Arte. Em seguida, fundou a
produtora Star Filmes e reali-
zou seu primeiro longa-me-
tragem, Flor do desejo (1984),
que trata da relação entre um
jovem marginal (Caíque Fer-
reira) e uma prostituta (Ima-
ra Reis) na zona de prostitui-
ção do porto de Santos (SP).

Da Engenharia Civil
às telas dos cinemas

que também assina o roteiro, o
filme conta a história de um en-
contro ocorrido dentro de um
cinema, entre um homem e uma
misteriosa mulher, e os desdo-
bramentos desse encontro.

O trabalho de Almeida Prado
é consistentemente bom, do iní-
cio ao fim. Adicionalmente, o fil-
me conta com uma boa trilha
sonora e uma bela fotografia.

A partir de seu segundo filme,
A dama do cine Shanghai (1988),
premiado em Gramado, Gui-
lherme de Almeida Prado pas-
sa a realizar um cinema auto-
referencial, baseado em ícones
do cinema e atmosferas do cine-
ma dos anos 40 e 50, especial-
mente dos filmes B e do film noir
de Hollywood e do melodrama
mexicano com tons kitsch, pre-
sente em seus filmes seguintes,
Perfume de gardênia (1992) e A
hora mágica (1998, baseado no
conto Cambio de luces, de Júlio
Cortázar), estes últimos realiza-
dos com grande dificuldade,
dada a crise que se abateu sobre
o cinema brasileiro a partir da
posse do presidente Fernando
Collor de Mello e a extinção, pelo
mesmo, dos órgãos de fomento
e fiscalização do cinema.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O filme de
Guilherme de

Almeida Prado é
sucesso de crítica

DIVULGAÇÃO

O

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA
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Química abre inscrição
para a Pós-Graduação

Com assistência de um aluno, o
professor desenvolveu um sistema
de controle elétrico do no-break...

Arte é superação

P

Seu Jorge e Leandro Lehart são incentivadores do grupo, que
fará apresentação no próximo dia 27, mostrando como a música
pode ser elemento de inclusão social e agente de
fortalecimento da auto-confiança

CORAL DE CEGOS

ersonalidades da música, como
Seu Jorge, entre outras, estarão
na ilustre plateia do Teatro Bibi

Ferreira, em São Paulo, no próximo dia
27, para assistirem ao show do Primeiro
Coral de Cegos do Mundo. Regidos pelo
cantor e compositor Leandro Lehart, o
grupo de deficientes visuais amparados
pela ONG Visão do Bem terão a oportu-
nidade de mostrarem seu excelente e
emocionante trabalho de luta e supera-
ção.

Impulsionadas pela determinação de
Natanael Joaquim, presidente da ONG, as
pessoas encontraram, da mesma manei-
ra que ele, motivos para viver bem e feliz,
apesar das inúmeras dificuldades da vida.
Com apenas 10% da visão, mas com 100%
de motivação, Natanael Joaquim supera
suas dificuldades todos os dias, e tira de-
las, lições para todas as pessoas, com ou
sem deficiência.

Na noite de 27 deste mês, uma segun-
da-feira, dia em que todos iniciamos no-
vos planos, Natanael Joaquim contará um
pouco da sua vida, seus sacrifícios e vitó-
rias. Histórias que servirão de cenário para

o grande momento da noite: a apresenta-
ção do Primeiro Coral de Cegos do Mun-
do. No palco do Teatro Bibi Ferreira Lean-
dro Lehart, que compôs uma música es-
pecialmente para o coral, regerá, com
imenso prazer e orgulho, sucessos como
“É Preciso Saber Viver”, “Happy Day”
além da inédita “Olhos”, autoria do pró-
prio Leandro Lehart.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Palestrante e presidente da
ONG Visão do Bem
Natanael Joaquim, tem origem pobre e supera
dificuldades, transformando-as em oportunida-
des. Aprendeu inglês quando morou nos
Estados Unidos, de 1991 a 1992, e hoje
administra uma escola de línguas e trabalha
como intérprete de várias personalidades.
Teve um problema degenerativo na retina, fruto
de toxoplasmose, e com apenas 10% da visão
ministra palestras de superação. E com muitas
outras histórias para contar escreveu o livro:
“Sem sacrifício não se alcança nada”, com o
apoio da Geográfica Editora e do escritor Elias
Felimon e Danielle Duque
Para realizar seu maior sonho, de voltar a enxergar,
ele luta para provar a todos sua própria filosofia:
“Acreditar que o impossível existe!”

SAIBA MAIS#
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Natanael Joaquim
preside a Ong Visão
do Bem, responsável
pelo coral

Pretendentes ao curso de Pós-Gra-
duação em Química, na UFPB, já po-
dem ficar em alerta. O Departamento
de Química do CCEN vai abrir inscri-
ções para seleção de candidatos ao seu
Doutorado, primeiro período letivo
2009.

O Programa de Pós-Graduação em
Química, que vem se destacando como
um dos mais conceituados do país, re-
ceberá candidatos de 6 a 31 de julho
próximo, que tenham concluído o cur-
so de Mestrado em Química ou áreas
afins, ou que estejam defendendo Dis-
sertação de Mestrado. Neste caso, de-
vem apresentar declaração da data

estipulada para a defesa assinada pelo
candidato e seu orientador. Mais de-
talhes no próprio Departamento de
Química, no CCEN, campus de João
Pessoa, ou pelo seu servidor de men-
sagens: http://
webmail.quimica.ufpb.br.

SISTEMA INTELIGENTE
Com assistência de um dos alunos,

o professor José Antônio Gomes de
Lima desenvolveu um sistema de con-
trole elétrico de no-break para os com-
putadores do Departamento de Infor-
mática do CCEN. Inicialmente o siste-
ma está sendo usado no DI, mas deve
auxiliar toda a malha de comunica-
ção informatizada da UFPB, livrando
a rede de computadores das constan-
tes faltas de energia no campus.

Explicou o professor Zé Antônio
que, foi criado também um sistema
capaz de evitar o descarregamento da
bateria dos no-breaks através de mo-
nitoramento, com um software capaz
de registrar o comportamento do
computador. Este programa ainda é

capaz de enviar um e-mail com resu-
mo ao administrador quando a má-
quina é religada, deixando-o bem in-
formado. A aplicação pode ser útil não
apenas para o uso no DI, mas sim a
todos que necessitarem de equipa-
mentos sempre ligados, protegendo-
os de constantes quedas de energia.
Essa aplicação deve verificar constan-
temente o fornecimento normal da
rede elétrica, e, caso este não exista, o
sistema desliga o computador auto-
maticamente.

Segundo o coordenador do projeto,
a comunidade universitária poderá ter
acesso ao controlador de no-break, ha-
vendo a possibilidade real de comerci-
alização do produto. Já existe um equi-
pamento em uso no próprio DI, nos ser-
vidores da UFPB, o que vai solucionar

uma série de problemas, impedindo
que sites e serviços ligados a esses ser-
vidores sejam desativados. 

GEOCIÊNCIAS NOS USA
“Artes, Desenvolvimento e Direitos

Humanos: Interseções e Ramificações
no século 21”. Este será o tema a ser
desenvolvido no importante Seminá-
rio/Workshop internacional, progra-
mado para o período de 3 a 6 de maio
próximo, que acontecerá na Univer-
sidade de Pittsburg, na Pennsylvania,
nos Estados Unidos.

O professor José Augusto Costa de
Almeida, do Departamento de Geoci-
ências do CCEN, da UFPB, foi convida-
do e vai participar como conferencista
do evento, apresentando uma palestra,
cujo tema será: “Experiências de Trans-
mutação do Tempo e da Memória”. O
afastamento do professor Augusto de
suas atividades no Departamento de
Geociência, será de curta duração, e as
despesas de viagem serão pagas pela
Universidade de Pittsburg, organiza-
dora do evento.
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 O gerente geral do Verdegre-
en Hotel, Camilo Juliani, rece-
be hoje, quinta-feira(9), no
belo hotel localizado na orla
de Manaíra, empresários da
construção civil e diretores do
Sindicato da Construção (Sin-
duscon) de João Pessoa (PB).
Na ocasião, haverá almoço de
apresentação para as grandes
empreiteiras, construtoras e
incorporadoras da capital pa-
raibana.

 Será lançada neste sábado, dia
11, a partir das 20 horas, na rua
Marcionila da Conceição, na
principal do bairro Cabo Bran-
co, mais uma ótima opção
para quem gosta de pizzas. O
restaurante Provenze vai
acrescentar no seu cardápio
noturno o rodízio de pizzas,
que promete ser a sensação
da casa, principalmente pelo
sabor e preço. Informações:
(83) 3247-6070.

 Os tambores vão rufar para re-
ceber a Lua cheia no terraço
panorâmico da torre da Estação
Cabo Branco - Ciência, Cultura
e Artes, com a apresentação do
Círculo dos Tambores nesta
quinta-feira (9), das 17h às
19h30. O acesso é gratuito.

 O Círculo de Tambores é pio-
neiro na Paraíba. Autônomo,
o grupo não é subsidiado por
nenhuma entidade, associa-
ção, partido político ou reli-
gião. É, apenas, abrigado pela
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) que cede espa-
ço físico para os ensaios e al-
gumas apresentações.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

 Carla Perez acaba de voltar
de suas férias. Carla, o ma-
rido Xanddy e os filhos Ca-
milly Victória, de sete anos,
e Victor Alexandre (cinco)
estiveram na Disney, em
Orlando (EUA), onde curti-
ram dias inesquecíveis ao
lado de personagens como
Pateta, Mickey e Pato Do-
nald.

 A cantora Claudia Leitte es-
tava sumida da Rede Glo-
bo. O problema começou
quando a Record anunciou
em seu site que era licencia-
dora da marca da cantora.
Mas agora, depois de negar
este vínculo e exigir a reti-
rada de seu nome do site da
Record, Claudia já pode vol-
tar a se apresentar na emis-
sora carioca.

 Em sua viagem a Hollywood, o
ator Gustavo Leão visitou a
“Calçada da Fama” e colocou
o seus pés onde está a estrela
com a marca do pé de Johnny
Deep de quem é fã.E o Gusta-
vo ainda brinca : “Quem sabe
o meu pé, um dia, não estará
lá”. E porque não?

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

2 Emoção e alegria
Mais uma vez a família Miranda esteve em festa, dessa vez

para comemorar os 82 anos da matriarca dona Alaíde Mi-
randa. Todos os amigos e familiares marcaram presença
quinta-feira(2) passada no Palace Recepções, para reveren-
ciar e parabenizar esta grande dama que fez história na
sociedade paraibana decorando grandes festas e produ-
zindo seus deliciosos bolos - que aliás, depois de 50 anos,
ela mesma fez questão de preparar  e continuou com o mes-
mo sabor. Um dos momentos mais bonitos da noite foi a
homenagem feita a ela pelos antigos amigos músicos de
Golinha, seu saudoso e inesquecível filho, que nos anos 70
fez parte do grupo “Os 4 Loucos”. O revival musical fez
dona Alaíde se emocionar por alguns instantes, mas a ale-
gria voltou, fazendo ela brilhar como nunca!

2 Comemoração
Para alegria de Douglas Nunes, diretor da franquia O Boticário em

João Pessoa, a marca volta a ser notícia na mídia nacional. Na
quinta passada(2), durante a 11ª edição do Prêmio Empreende-
dor do Ano, realizado pela Ernst & Young, em São Paulo, o Boti-
cário foi premiado na categoria Responsabilidade Social. O even-
to aconteceu no Grand Hyatt Hotel e foi comandado pela famo-
sa jornalista Mariana Godoy.

2 Pelo meio ambiente
O prêmio reconheceu os dezenove anos de investimento realizado

pela marca em prol do meio ambiente e destacou o programa de
Gestão de Responsabilidade Social com Fornecedores do Boti-
cário que tem como objetivo apoiar a gestão ética de seu grupo
de fornecedores. Além disso, há uma oficina e uma premiação
anual para incentivar a adoção das medidas propostas.

2 Premiação
Criado em 1986 pelo escritório da Ernst & Young de Milwaukee

(EUA), o Prêmio Empreendedor do Ano é um dos mais respeita-
dos e disputados, principalmente na categoria Responsabilida-
de Social. O evento foi idealizado para destacar a criatividade,
ousadia e a visão de negócio de novos empresários em diversos
setores da atividade econômica. Parabéns a Douglas e a toda
equipe do O Boticário.

2 Buffet especial
O Terraço Brasil – Cozinha e Arte, restaurante de Adroaldo Gomes

e Anely Almeida, vai preparar um  buffet especial de almoço
durante toda a  Semana Santa. A casa estará oferecendo também
os vinhos tinto Cabernet Sauvignon e Carmenère e o branco
Chardonnay Gato Negro, da vinícola San Pedro do Chile, por
preços promocionais..

2 MPB
 Ainda no Terraço Brasil, a boa música brasileira será executada

durante a Semana Santa por nomes importantes da Paraíba. Na
sexta-feira(10), a atração será o tecladista e cantor Igor e no sá-
bado(11), será a vez da cantora Mira Maya e do violonista Eduar-
do mostrarem sucessos da MPB. As apresentações começam às
21h30. Reservas: 3247-5030. Lilla Ferreira – DRT 2671

2 Pauta
A defensora pública geral do Estado da Paraíba, Fátima Lopes Cor-

reia Lima, teve uma reunião bastante proveitosa esta semana,
onde o assunto foi a defesa do próprio órgão. Na pauta estavam
o reaparelhamento da Defensoria, a capacitação e treinamento
na área de tecnologia da informação e a implantação do sistema
de recursos humanos da Defensoria Pública .

2 Reunião
E no proveitoso encontro, que aconteceu no próprio gabinete de

Fátima, estavam o diretor-presidente da Codata - Companhia
de Processamento de Dados da Paraíba-,  Hipólito Machado Ra-
imundo de Lima,  a coordenadora da Gerência Financeira da
Defensoria, Marlene Cabral e  o coordenador da Gerência Admi-
nistrativa, Antônio  Acioly. Vamos aguardar as melhorias.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Afonso Alves Soares, Cybelle Braga,

Francisco Cristovam Wanderley, Geraldo Rosa, Inalda Men-
donça, Ione Lourenço, Ivaldo Falcone de Melo, Jair Santiago
de Oliveira, Mohamed Azzouz, Nalyje Leite Franca, Patrícia
Vasconcelos, Soricles Napi Rolim e Vera Targino de Almeida
e o construtor Hermógenes Bonfim

 A alegria de
dona Alaíde

no momento
dos parabéns

A aniversariante
ladeada pelo
casal Marletti  e
GervázioAssis

Prêmio - Malu Nunes, Gerente de Responsabilidade Social Corporativa e
Sustentabilidade do Boticário; a jornalista Mariana Godoy e Veridiano Cerqueira de
Andrade, Gerente de Suprimentos do Boticário
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Quando um ser humano
perde suas dúvidas, está
liquidado”
Gabriel Garcia Marques“

O executivo Mozart Santos, um protótipo de homem ele-
gante, encontra-se em Paris (França), onde já viveu por
vários anos. Saudosa está Ranilda Saraiva.

Professora universitária aposentada e voluntária do Gapo,
Ivony Lídia Saraiva foi muito festejada no último dia 6.
Motivo? Aniversário.

Moema Alcântara está de viagem marcada para São Paulo
(SP) no fim do mês. Vai trazer novidades para sua loja Aca-
lanto, de roupas para gestantes.

Moradora do Residencial Ilha Bela, Maria Helena de França
Araújo foi eleita síndica. Com certeza, uma boa escolha
dos condôminos.

Entre as destacadas presenças do lançamento das novas
coleções da loja Place, sábado passado, estava a bonita e
serena dermatologista Ivana Vilar Guerra.

Outra figura notada na festa da Place, foi o coordenador
municipal de Cultura, Alexandre Tan Pereira Barros, sem-
pre bem vestido.

A propósito da Coordenadoria de Cultura o concurso de
Rainha do Maior São João do Mundo já tem data marca-
da: 29 de maio.

2 Leituras de peças
De 14 a 16 deste mês, vai realizar-

se a primeira etapa do “Dra-
maturgia – Leituras em
Cena”, projeto do Departa-
mento Nacional do Sesc em
parceria com o Sesc Paraíba.
Será uma oficina ministrada
pelo diretor e professor baia-
no Djalma Thurler, após a
qual serão escolhidos 24 ato-
res e 4 diretores que  terão 1
mês para se preparar para as
apresentações no Cine Teatro.
Interessados em participar
devem procurar o setor de
Cultura do Sesc Centro hoje,
levando 2kg de alimento não
perecível. Mais informações
pelo telefone: 3341-5800.

2 Afogamentos
Há 27 anos na ativa do Corpo

de Bombeiros de Campina
Grande, hoje 2º Batalhão de
Bombeiros Militares, o Sgt.
B. Silva calcula que nesse
período trabalhou em cerca
de 400 afogamentos, no res-
gate de corpos. Desses, 95%
pelo menos, foram causados
pela ingestão de bebida al-
coólica. Outras causas são:
epilepsia e infartos provo-
cados pela ingestão de co-
mida, principalmente de pi-
rão, seja de carne de gado ou
de peixe. Mulheres, mortas
por afogamento são uma
significativa minoria: 1%.

Os acidentes ocorrem princi-
palmente nos açudes de Bo-

VVVVVaivémaivémaivémaivémaivém

Dário Henriques e Paulo Donato já ensaiando a sua participação no carnaval fora de
época do próximo dia 18

O professor Flávio Romero Guimarães e a professora Eneida Agra Maracajá em
ritmo de carnaval

Terezinha Gusmão, Leônia Leão e Socorro Urtiga, fiéis participantes do bloco
da Saudade

queirão, Zé Rodrigues e
Acauã, entre outros. No ser-
viço de resgate dos corpos,
são utilizados lanchas, cai-
aques e botes infláveis.

2 Mayana
A atriz campinense Mayana

Neiva, com a carreira em as-
censão, estreou sábado pas-
sado em São Paulo, o musi-
cal “Olerê, Olará”. Enteada
do escritor José Nêumanne
Pinto, sua mãe, Magdala, é
uma mulher muito bonita.
Seu pai é Vladimir Neiva.

2 Hip Hop
De volta dos Estados Unidos, o

jovem Tibério Alcântara que

é formado em Arte e Mídia e
é DJ, assumiu a coordenação
de um grupo de periferia com
70 componentes que vão
participar de encontro de
Hip Hop, no próximo dia 30,
em João Pessoa.

2 Lunch
Designer de talento reconheci-

do, Joca Guedes promoveu
encontro de amigos, no final
de tarde do dia 7 último, para
recepcionar o professor de
Direito Internacional, Ricar-
do Bezerra, que faz curso em
Salamanca (Espanha). De
gosto sofisticado, com certe-
za o anfitrião oferecei um
lunch dos mais requintados.

2 Aniversário
Num clima de muita alegria e descontração, os funcionários de A União – Superintendência de Imprensa

e Editora homenagearam, na manhã de quarta-feira (8), o diretor Administrativo Cristiano Machado
pela passagem do seu aniversário. Jornalistas, dirigentes e demais servidores parabenizaram o dire-
tor destacando o dinamismo do seu trabalho. Na ocasião, o inesquecível pai de Cristiano, Jório Macha-
do (in memorian)  foi lembrado pelo superintendente do Jornal, Nelson Coelho. O momento foi de
muita emoção. A Cristiano Machado, os parabéns da Coluna!
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Áries (21/03 a 20/04)  - Clima
tenso no céu se reflete em um
misto de choque e surpresa de uns
poucos diante da frieza e cinismo
de muitos. Um dia delicado sob
todos os aspectos para você.
Acentuar o lado leve e agradável da
vida é boa política.

Gêmeos (21/05 a 20/06)  -

Mudanças no trabalho? Chefes
estão indo embora e outros estão
chegando? Modificações de ultima
hora no âmbito domestico?
Constam do cardápio astral essas
ocorrências prováveis. Em casa, é o
dever que exige.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Como o
cenário astral está complicando seus
trajetos, idas e vindas e relações com o
meio imediato, cheque o carro antes de
viajar para não ter problemas na estrada.
Seja parcimonioso ao falar, leia tudo com
calma antes de assinar. Adiar conflitos é
má solução. Enfrente, mas calmo..

Libra (21/09 a 20/10) - Esteja alerta
para mudanças imprevistas em sua
rotina - e possivelmente mais cargas e
mais deveres, e muito pouco
reconhecimento, dinheiro ou retorno
social de seus esforços. Sentido de
vida e rotina saudável estão bem
interligados hoje.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Problemas de locomoção,
comunicação ou contato podem tirar
você do serio hoje. Esses problemas
estão em primeiro plano. Evite
empreender viagens - e nem se
aventure por ai em caminhos
desconhecidos. Seus próximos
andam caóticos e imprevisíveis.

Virgem (21/08 a 20/09) - Exercite
toda a sua generosidade hoje, pra
valer, do inicio ao final do dia. Tudo se
resume a isso, para manter um
equilíbrio criativo com o mundo ao
seu redor. Ao invés de contar
migalhas, mire o infinito. Ao invés de
se isolar, confraternize.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Clima
esquisito no trabalho, relações não
andam com o chefe, alguém esfriou
com você e isso o preocupa? Pode ser a
hora certa de quebrar essa onda usando
a inventividade, o riso e a descontração.
Assuma seus compromissos sem
reclamar em publico.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Tensão
continua firme no céu, refletindo
cisões e rompimentos na sua vida.
Parcerias podem ir pro espaço
agora. Seu dinamismo não
comporta retrocessos. Nervosismo:
medite e relaxe mais.
Relacionamentos de trabalho
envolvem emoções fortes.

Touro (21/04 a 20/05)  -

Esperanças e projetos estão sendo
abalados por acontecimentos que
estão alem de seu poder e vontade
dominar. O que você pode fazer é
ajustar os primeiros a realidade.
Filhos precisam de disciplina, mas
deixe espaço para que respirem.

Leão (21/07 a 20/08) - Chega-se a
ponto culminante no cuidado com
detalhes, em detrimento do principal - se
a liberdade de sentir é o que vale para
você, as rédeas da realidade são
pequenas e não conterão essa
aspiração. Dica astral para se equilibrar
com sócios, parceiros e parentes hoje.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Um
dia de preocupações e temores. Mas
os problemas sempre estiveram ai. O
sentimento que eles provocam é que
incomoda mais. Reze, peça aos
deuses solução. Problemas dos
filhos talvez preocupe demais você
nestes dias.

Aquário (21/01 a 19/02)  - O
centro da turbulência astral ora em
curso incide em suas finanças, no
poder de gerar prosperidade, e no
compromisso de manter um
patrimônio com alguém. Talvez seja
bom já ir pensando em como se
ajustar aos novos tempos. Soluções
inovadoras levantam seu moral.

2 CINEMA
GRAN TORINO Cens. 14
anos. Box 1- 13h45 (exceto
terça-feira), 16h20/ 18h55 e
21h30. Campina 2. 16h10 e
20h30.

QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Co-
média Dramática. Direção:
Danny Boyle. Box 2 - 13h10
(exceto terça-feira)/15h50/
18h30/21h10. Campina 4.
14h00, 16h20, 18h40 e
21h00.

PRESSÁGIO. Cens. 14 anos.
Suspense.  Box 3 - 13h20 /
16h00/18h45 e 21h35.

PERDIDO PRA CACHORRO.
Cens. Livre. Comédia. Dire-
ção: Raja Gosnel. Box 3 -
14h40 (menos ter/qui)/
16h50 (exceto quinta-feira)/
19h05 (exceto quinta-feira).

PAGANDO BEM, QUE MAL

TEM?Cens. 16 anos. Comé-
dia. Direção: Kevin Smith.
Box 3- 21h15 (exceto quin-
ta-feira). Campina 3. 14h40 e
18h40.

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comédia
Dramática. Direção: Ken Kwapis.
Box 4. 13h00 (exceto terça-
feira), 15h45, 18h35, 21h20.

VELOZES E FURIOSOS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Box 5.
14h10 (exceto terça-feira),
16h35, 19h00, 21h25.

MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Box 6 e 7 - 13h30 (exceto
terça-feira), 14h30 (exceto
terça-feira), 15h40, 16h40,
17h50, 18h50, 20h00 e
21h00.
Campina 1. 14h00, 16h00,
18h00 e 20h00.

JOGO ENTRE LADRÕES. Cens.

14 anos. Ação. Direção: Mimi
Leder. Box 8 - 14h00/16h25/
18h40 (exceto quinta-feira em
todos os horários acima). Cam-
pina 3. 16h40 e 20h40.

DRAGON BALL EVOLUTION.
Cens. livre. Ação. Box 8 -
14h00/16h25/18h40 e
21h05.

THE SPIRIT. Cens. 14 anos.
Ação. Campina 2 - 14h10 e
18h20.

2 ARTES PLÁSTICAS
NOVOS QUADROS - O artista
plástico alemão Dieter Ruckha-
berle está com nova exposi-
ção. Intitulada ‘Novos Qua-
dros’,
a mostra pode ser visitada
na Galeria de Arte Solo, no
Zarinha Centro de Cultura,
na Avenida Nego, 140,
Tambaú, em João Pessoa.

O artista plástico alemão Dieter Ruckhaberle continua expondo suas telas na Capital

Agenda
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BEATLES DIGITAL
12 novos CDs

Remasterizados, os discos
terão lançamento dia 9 de
setembro, no mesmo dia em
que chegará ao mercado um
outro produto voltado para a
imensa legião de fãs: o game
‘The Beatles: Rock Band’

catálogo completo de músicas
dos Beatles está sendo remas-
terizado digitalmente e deve ser

lançado em setembro. Durante o anún-
cio oficial, a Apple e a EMI não mencio-
naram ter planos para distribuição di-
gital do acervo.

As empresas disseram irão disponi-
bilizar ao mercado os novos discos no
dia 9 do mês de setembro, o mesmo dia
em que será lançado o game “The Bea-
tles: Rock Band”.

Cada um dos 12 novos CD’s terá na
capa a arte original e textos de apresen-
tação.

Será lançado ainda o “The Beatles in
Mono”, com as versões originais de dez
álbuns e de algumas canções.

The Beatles foi uma banda de rock de
Liverpool, Inglaterra, com suas raízes no
final da década de 50 e formada na déca-
da de 60. Constituído principalmente
por Paul McCartney (baixo, piano e vo-
cais), John Lennon (guitarra e vocais),
George Harrison (guitarra solo e vocais)
e Ringo Starr (bateria e vocais), o grupo
é reconhecido por ter liderado a “Inva-
são Britânica” nos Estados Unidos, no
início dos anos 60.

Embora inicialmente o estilo musical
do grupo tenha sido influenciado pelo
rock and roll e pelo skiffle de 1950, a ban-
da explorou durante a carreira gêneros
que vão de rock melódico à rock psico-
délico. Os “garotos de Liverpool”, ou
“Fab Four” – “quarteto fabuloso” –, como
eram chamados, obtiveram fama, popu-
laridade e notoriedade até hoje inéditas
para uma banda musical, e tornaram-
se a banda de maior sucesso e de maior
influência do século XX. Suas vestimen-
tas, os cortes de cabelo, e sua crescente
consciência social influenciaram a for-
ma de ser dos jovens daquela geração;
por causa disso, criou-se o termo beatle-
mania. Após a banda se separar em 1970,
os quatro membros iniciaram carreiras
solo de sucesso.

Considerado o grupo musical mais
bem-sucedido da história, sendo os seus
membros aclamados por público e críti-
ca, com mais de um 1,5 bilhão de álbuns
vendidos em todo o mundo, e com vinte
canções que atingiram o primeiro lugar
nas paradas de sucesso apenas nos Esta-
dos Unidos da América, além de conse-
guirem ocupar em determinado momen-
to os cinco primeiros lugares em meados
de 1964 — números recordes até os dias
atuais — os Beatles influenciaram e in-
fluenciam bandas do mundo todo. Pela
inventiva criatividade e originalidade em
suas canções, John Lennon e Paul McCar-
tney criaram a mais celebrada e famosa
dupla musical de todo o planeta.

Os Beatles incluíram em sua carreira
feitos que influenciaram todas as gera-
ções seguintes: foram os precursores da
música indiana no pop/rock ocidental; e

da primeira banda a fazer vídeos musi-
cais de suas canções, e o álbum Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band foi o
primeiro do mundo a conter um encarte
com fotos e letras de suas canções. Em
2003, a Rolling Stone americana classifi-
cou-o como o melhor álbum de todos os
tempos  e, em 2004, incluiu os Beatles em
primeiro lugar na Lista dos Cem Maio-
res Artistas de Todos os Tempos. De acor-
do com essa mesma revista, a música
inovadora e o impacto cultural dos Bea-
tles ajudaram a definir a década de 60, e
sua influência cultural e pop ainda con-
tinua viva e intensa nos dias de hoje.

Mais americanos compraram mú-
sica digital no último ano, afirma es-
tudo realizado pela empresa de pes-
quisas NPD Group .

Segundo o relatório, chegou a 36
milhões o número de internautas que
comprou música em formato digital
nos Estados Unidos em 2008, o que
representa um aumentou de mais de
20% com relação ao ano anterior.

No entanto, consumidores que ad-
quiriram CDs diminuíram em 13 mi-
lhões em comparação a 2007 —a que-
da representa 19% de redução nas
vendas dessa mídia.

A NPD informou que downloads
de música digital aumentaram em
29% durante o ano de 2008. Além dis-
so, as vendas de canções nesse for-
mato representaram 33% do total co-
mercializado.

“Os consumidores de CDs caíram
em todos os grupos demográficos,
mas a queda foi mais acentuada entre

#
Paul, John, George e Ringo
foram responsáveis por uma
das revoluções sofridas pelo
rock internacional; o quarteto
inglês invadiu os EUA

Busca por formato digital na Web
cresceu 20% nos Estados Unidos

adolescentes e consumidores que têm
mais de 50 anos”, informa o estudo.

Dos internautas entrevistados, 58%
afirmaram comprar CDs ou música
digital. O número era maior em 2007:
65% diziam adquirir algum tipo de
artigo musical.

MÚSICA ON-LINE
Enquanto as vendas de CDs apre-

sentam redução —tanto devido à cri-
se quanto aos seus preços—, estações
de rádio on-line dobraram sua audi-
ência no ano passado: 18% dos inter-
nautas afirmam sintonizar canais ra-
diofônicos na rede.

Mais consumidores também ouvem
música em redes de relacionamentos
como o MySpace —em especial os ado-
lescentes. Metade dos jovens entrevis-
tados ouve música em redes sociais, o
que significa um aumento de 37% em
relação a 2007.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O restrospecto da banda é impressionante: os quatro rapazes de Liverpool venderam mais de 1,5 bilhão de discos no mundo inteiro

DIVULGAÇÃO
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Semana Santa eleva a venda
de pacote turístico na Paraíba

Agências de viagens já comemoram e estimam aumento nos negócios em até 7%. Litoral é o destino mais procurado

Carros, drogas,
armas e motos
são apreendidos
pela Segurança

A Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social di-
vulgou na manhã dessa quar-
ta-feira (8), o resultado final da
mega operação realizada nas
divisas dos estados da Paraíba
e Rio Grande do Norte.

Segundo o secretário execu-
tivo, coronel Ramilton Cor-
deiro, durante a operação fo-
ram abordadas 1.500 pesso-
as, lavrados seis autos de pri-
são em flagrante por tráfico
de drogas, porte ilegal de
arma, entre outros; três car-
ros, cinco armas de fogo e 22
motos foram apreendidos,
além do cumprimento de 27
mandados de prisão.

A operação policial aconteceu
de forma integrada em oito
pontos ao longo da divisa dos
estados da Paraíba e Rio Gran-
de do Norte, com o envolvimen-
to de aproximadamente 400
homens das polícias Civil, Mi-
litar, Federal e Rodoviária Fe-
deral. Houve ainda a participa-
ção de agentes do Fisco Estadu-
al, Federal e da Vigilância Sa-
nitária.

Ramilton Cordeiro disse que
o resultado da operação policial
foi excelente. “Pretendemos re-
alizar outras operações seme-
lhante”, ressaltou.

 
REUNIÃO DISCUTE INFOSEG

O secretário Gustavo Gomi-
nho participou na manhã de
ontem (8) de uma reunião em
seu gabinete com todos os de-
legados regionais de Polícia Ci-
vil. O objetivo foi discutir so-
bre o Infoseg (banco de dados
gerenciados pelo Ministério da
Justiça) e credenciar os polici-
ais que irão utilizá-lo. Na opor-
tunidade, foi apresentado o
novo corregedor-geral de Polí-
cia Civil, Magnaldo Nicolau da
Costa.

O secretário disse que a Cor-
regedoria será um dos pilares
de sua administração. “Vamos
verificar a qualidade dos inqu-
éritos que produzimos e apri-
morar”, ressaltou.

Sobre o Infoseg, o secretário
disse que é um serviço gratui-
to e que ao contrário das infor-
mações que circularam na mí-
dia, o Estado nunca pagou um
centavo pela utilização. “O In-
foseg é gratuito, gerenciado
pelo Ministério da Justiça e
bancado pelo governo fede-
ral”, esclareceu.
EDITORAÇÃO; JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

A s agências de viagem já
comemoram aqueci-
mento na venda dos

pacotes turísticos e esperam fa-
turar nesta Semana Santa até
7% a mais  em relação ao feria-
do do ano passado. Mesmo em
crise, o setor fez as contas e esti-
ma crescimento mínimo de 5%
neste ano. E para aproveitar as
boas energias do período reli-
gioso, as agências prepararam
roteiros que prometem atrair
turistas de várias partes do
Brasil e levá-los para conhecer
desde as belas praias do Litoral
até se aventurarem no interior
da Paraíba, segundo comenta
Roberto Lucena Brunet, diretor
da Associação Brasileira das
Agências de Viagens, seção Pa-
raíba.

“Os pontos mais procurados
são as praias de Jacumã, Praia
Bela e Tambaba. Esta última
atrai muita gente devido ao fato
de ser a única no Nordeste onde
há permissão para a prática do
naturismo”, observa. Ele lem-
bra que o setor passou por apu-
ros em dezembro passado, de-
vido a recessão mundial. “Vá-
rios pacotes foram cancelados
e turistas desistiram das via-
gens. Foi uma época em que
tudo parou”, recorda.

O valor dos pacotes de via-
gens varia de acordo com o des-

tino e serviços oferecidos, mas
é possível gastar bem pouco em
troca de muita diversão. O Li-
toral paraibano mede 117 km
de extensão. Vai do estuário do
Rio Grajú (ao norte, limite Rio
Grande do Norte) até estuário
do Rio Goiana ao sul (limite
com Pernambuco). São 53 praias.
Como a beleza natural está em
todos os lados, há locais que
permitem um bom programa
sem onerar os bolsos.

Exemplo disso são as piscinas
naturais de Picãozinho e Areia
Vermelha. Quem quiser passar

o feriado religioso relaxando
em suas águas mornas pode
satisfazer o desejo pagando, no
máximo, R$ 25 pelo passeio. A
viagem dura de duas a três ho-
ras e promete ser inesquecível.
“Vamos receber muitos turis-
tas de outras regiões do Brasil,
principalmente, paulistas, ca-
riocas e até gaúchos”, acrescen-
ta Brunet.

Outro roteiro inclui cavalga-
da pelas belas trilhas do Lito-
ral Sul, entre areais e mata,
num percurso até a chegada à
beira-mar. O passeio a cavalo

corta praias praticamente de-
sertas e paradisíacas, entre elas
a de Tabatinga.

A praia de Coqueirinho tam-
bém é uma boa sugestão de
passeio. Como o nome diz, pos-
sui muitos coqueiros. Tem for-
ma arredondada e várias falé-
sias. Num de seus trechos tem
águas claras, ondas fracas e ar-
recifes. Em outro ponto, há on-
das fortes em mar aberto, que
formam grutas naturais nas
rochas. É ideal para mergu-
lhos, surfe, camping e pesca
submarina.

Turistas que optam pelo interior paraibano priorizam as visitas às pegadas dos dinossauros no município de Sousa

Período religioso
favorece Nova
Jerusalém em
Pernambuco

Visitante prefere Parque dos Dinossauros
O Sertão paraibano tam-

bém tem atraído muitos vi-
sitantes. Entre os programas
mais procurados está o pas-
seio pelo Parque dos Dinos-
sauros. Localizado em Sousa
(a 350 km da Capital) ele tem
700 metros quadrados. Há
130 milhões de anos foi mo-
radia de estegossauros, alos-
sauros e outras espécies do
animal.

Se o turista esticar mais
um pouco a viagem, é possí-
vel dar uma volta em Sousa
e conferir de perto a Unida-
de de Conservação Estadual
e Monumento Natural Vale
dos Dinossauros. Lá, há vá-
rias pegadas nos sítios pa-
leontológicos. Agora, se a
ideia é conhecer as belezas
das cidades do interior, os

municípios de Santa Luzia, São
Mamede e Teixeira podem ser
cenários de belas caminhadas.
São ideais para a prática de ca-
valgada, escalada, mountain-
bike, rappel e campping.

E que tal conhecer o ponto
mais alto do Nordeste? Isso é
possível para quem for ao mu-
nicípio de Maturéia. Lá tem o
Parque Estadual Pico do Jabre,
o local mais alto da região. Em
se tratando de turismo de aven-
tura, as operadoras têm boas
opções para isso. É o mergulho
ao lado de navios naufragados.

OS “CAMINHOS DO FRIO”
 Para incrementar o turismo,

algumas cidades se uniram e
criaram o projeto “Caminhos
do Frio”. A ideia é simples: levar
o turista para visitar eventos e

festivais de vários lugares.
As atividades envolvem ofi-
cinas culturais, palestras e
exibição de filmes e dança. O
passeio começa por Bananei-
ras e suas trilhas ecológicas.
Em seguida vai para Alagoa
Nova, Serraria e a viagem
termina em Areia. O frio, a
cachaça e a arte são o trio
apresentado ao turista.

Outra parada obrigatória
para quem viajar para o in-
terior é Cabaceiras. Fica no
Cariri, a 180 km de João Pes-
soa. Ela ficou conhecida na-
cionalmente após ter sido
palco de grandes filmes.

A cidade é conhecida por
ser a “Roliúde Nordestina”.
Lá as pessoas podem tirar
uma fotografia na Igreja de
“O Auto da Compadecida”.

Apesar de tantas belezas per-
to de casa, há quem prefira des-
cansar em outros estados.
Como nos demais feriados im-
portantes, a Semana Santa mo-
vimenta o turismo nas duas di-
reções: atrai visitantes para a
Paraíba e leva os paraibanos
para outras partes do Brasil.

Quem preferir ter um feria-
dão mais tranquilo pode optar
por assistir a “Nova Jerusalém”.
Dezenas de atores representam
ao ar livre a vida e morte de Cris-
to. É o maior espetáculo do gê-
nero realizado ao ar livre no
Brasil e ocorre em Pernambu-
co. A agência garante que custa
pouco assistir o show e o pacote
não inclui hospedagem.
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