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mais Programa federal de habitação abre inscrições na Paraíba até o final do mês P. 4

Alunos da rede estadual de ensino terão
acesso à Internet até o final de 2010 P. 5

" Polícia Civil realiza audiência pública
para discutir segurança na Grande JP P. 3

"

Estado vai investir R$ 47 milhões
no projeto das Várzeas de Sousa
Dentre as ações que serão realizadas estão a recuperação do revestimento
do Canal da Redenção, que tem extensão de 37 quilômetros, e o
fornecimento de equipamentos para os pequenos produtores da região. P. 6

"

Presidente Lula garante apoio e secretários da Infraestrutura e do Desenvolvimento Humano vão hoje a Brasília
solicitar recursos que serão empregados em ajuda para os desabrigados e em ações preventivas contra doenças. P. 5

Governo do Estado socorre as
vítimas de enchentes em Patos

REPRODUÇÃO

Pontos de Cultura
envolvem R$ 3,7 milhões
Recursos vão financiar produções de  artistas paraibanos
na realização de cursos e oficinas, produção de
espetáculos e eventos culturais e também
na compra de equipamentos.  P.  18

"
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Um pouco do que conhe-
ço da vida dos pássaros,
sem dúvida um dos mais
importantes e belos seres
existentes na natureza. Tra-
ta-se  de uma criação que a
própria ciência nunca po-
derá modificar.

Existe uma imensa varie-
dade de pássaros, revesti-
dos com penas diferentes e expressivos cantos
que identificam cada grupo. Mesmo no nosso
Nordeste, o número de pássaros é muito grande.E
cada um tem suas habilidades. O corrupião, com
suas belíssimas cores, vermelha e preta, é o úni-
co que solfeja o hino nacional; o sabiá, o graúna,
o canário, a patativa, o beija-for, o bem-te-vi, a
rolinha de vários tipos. Enfim, é uma infinidade
que não cabe neste comentário. Tem o João de
Barro, que constrói seu ninho, isto é, sua casa de
barro com três dependências, sempre em um
galho de uma árvore.

Outros, como o papagaio e como o periquito,
se alojam em buracos de árvores. Existe a acauã,
que não é pássaro, mas uma galinha bem pe-
quena. Ela tem horror a cobra e quando, com
voos baixinhos consegue, localizar uma, passa a
irritá-la, indo e voltando por cima da cobra até
que  esta vai em cima da acauã para matá-la. Mas,
a ave inteligente faz que deixa a asa cair, mas, na
verdade, é somente uma das penas. A cobra avan-
ça e não consegue nada. Aí, a acauã se aproveita
e mata a cobra.

A ribaçã é mais conhecida por pomba-de-ban-
do. Ninguém sabe de onde vêm e nem quando
chegam. Surge inesperadamente numa verda-
deira multidão, voando de um lado para outro,
procurando onde deve se alojar. Sempre escolhe
um terreno grande que não tenha muitas arvo-
res e começam a por os ovos no próprio terreno,
sem ninho e sem o menor agasalho. Os ovos são
chocados pelo calor provocado pelas pombas-de-
bando, que ficam voando para lá e para cá por
cima dos ovos.  Depois de algum tempo, come-
çam a nascer os filhotes. Aí começa outra luta. As
cobras, os urubus, as raposas, os cachorros e os
homens todos querem tirar proveito da chegada
das pombas-de-bando. Existem pessoas que pe-
gam o quanto podem de ovos e os levam para
vender nas feiras.

Os que não conseguiram nada nesse ensejo,
aguardam a noite. Com fachos bem acesos, loca-
lizam nos galhos das árvores  as ribaçãs novas
procurando dormir. Então, o homem especialis-
ta no assunto e joga um rebolo, matando de uma
só vez muitas ribaçãs.

Tudo isso  acontecia no passado, mas hoje te-
mos certeza de que as autoridades não mais per-
mitem esse absurdo.

Parte da natureza
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A UNIÃO

Paraíba solidária
paraibano, como o brasileiro em ge-
ral, é um povo solidário. Em momen-
tos mais críticos vivenciados por esse
povo, há demonstrações de solidari-

edade que nos enche de orgulho e esperança. No
ano passado, com as fortes chuvas, vieram enchen-
te e desabrigo em Cabaceiras. De todo o Estado
houve manifestações de apoio. Movimentos que
se declararam solidários, somando esforços en-
tre ricos e pobres, de maneira que o coração se
pronunciasse mais alto, na oportunidade.

Este ano, o caso mais recente é o de Patos.
A cidade e a região foram atingidas por temporal e

dezenas de famílias tiveram que procurar abrigo em
outro lugar, porque suas moradias ficaram alagadas.
A providência inicial foi levá-las para um local segu-
ro: a Paróquia do Morro, no bairro Frei Damião.
Depois, a solidariedade se encarregou de atos de amor.

O Governo do Estado cuidou de enviar seu man-
datário, o governador José Maranhão. O gestor
cancelou toda a sua agenda administrativa da ter-
ça-feira (14) para prestar assistência às famílias
que ficaram desabrigadas. Defesa Civil, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros e Samu foram acio-
nados. Todo um conjunto de forças solidárias nesse
momento. Todo um aparato no sentido de atender
a população do município patoense.

O rio Espinharas transbordou. Em consequên-
cia, a água invadiu casas, arrastou carros, derrubou
árvores e deixou os moradores apreensivos. Foi
muita chuva, com ventos, trovões e relâmpagos.

O
A presença do Governo do Estado numa hora

dessa, em que não se mede o grau de solidarieda-
de, é fundamental. A presença física do gestor re-
luz como uma mão auxiliar na condução das pro-
vidências que exigem rapidez, dada a emergência
que o caso requer.

Temos certeza que de ontem (14) para hoje (15)
os patoenses mais afortunados, que se viram ina-
tingidos pelos efeitos das chuvas, se colocaram à
frente de movimentos solidários, de forma que
venham minorar a situação dos desabrigados.

A lei determina que, nesses casos, seja decreta-
do estado de emergência no município. O prefei-
to Nabor Wanderley já atinou para essa providên-
cia. Só assim o município passa a receber ajuda
financeira, tanto estadual quanto federal. É con-
solador verificar que o quadro de calamidade,
mesmo triste, perdura sem mortes.

A chuva, obra maravilhosa do Senhor Deus, cai
em quantidade que Ele permite. É um bem preci-
oso. Se vem em excesso, é porque assim Deus
destinou.

O importante, é bom destacar, é o trabalho da
Defesa Civil. Deve se apresentar com um serviço
preventivo, porque em toda cidade já há um mape-
amento, onde se registra a luz vermelha de perigo
e de risco, numa eventualidade de chuva forte, aci-
ma da média na região. Com um trabalho preven-
tivo, os órgãos que cuidam da Defesa Civil pres-
tam uma colaboração extraordinária. É chover,
com a graça de Deus, e cuidar. Com cuidado.

O corrupião, com
suas belíssimas
cores, vermelha e
preta, é o único
que solfeja o hino
nacional...

Prédio do Hotel Ouro
Branco vai a leilão
No dia 12 de maio próximo  o  prédio do
Hotel Ouro Branco, localizado na Av.
Nossa Senhora dos Navegantes, em
Tambaú, vai a leilão, dentro do Projeto
Arrematar do Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região. Ele está avaliado
em R$ 13.708.635,00. O edital do
mega-leilão já está disponível para
consulta nos site www.trt13.jus.br. Será a
primeira edição do Projeto Arrematar
deste ano com centenas de bens móveis
e imóveis em 138 processos.

Governo federal vai
ajudar os municípios
O governo federal vai repassar até R$ 1
bilhão para os municípios, para repor
as perdas de arrecadação decorrentes
da redução na atividade econômica e
em impostos nos primeiros meses
deste ano. Em reunião com o conselho
político na tarde de segunda-feira (13),
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

prometeu o repasse aos municípios de,
pelo menos, o total contabilizado em
2008: R$ 51,3 bilhões.

Declaração de IR
para os divorciados

Casais que se
divorciaram em
2008 devem
adotar cuidados
quanto à divisão

dos bens na declaração do Imposto de
Renda 2009. Isso porque a lista do
patrimônio de cada um deve seguir a
sentença Judicial do divórcio. O
documento de cada um deve conter a
divisão definida na separação. Nesse
caso, quem declarava os bens deve
informar o patrimônio cedido ao ex-
cônjuge por meio da ficha “Pagamentos
e Doações Efetuadas”. Na ficha “Bens e
Direitos”, é preciso zerar o valor do
patrimônio cedido em 2008 e manter
na declaração os bens que continuaram
sob sua posse. 

Portabilidade nos
planos de saúde
Entra em vigor hoje a portabilidade dos
planos de saúde, que contempla seis
milhões de beneficiários e facilita a
migração entre as empresas, pois
desobriga os consumidores de cumprir
novamente o período de carência. A
nova regra se aplica somente aos
contratos assinados após 1º de janeiro
de 1999, quando entrou em vigor a Lei
9656/98, que regula o setor.

Cooperativa inscreve
para cursos de idiomas
A Cooperativa Cultural Universitária da
Paraíba continua matriculando alunos para
turmas extras dos cursos de idiomas.
Estão sendo oferecidas duas turmas de
Inglês iniciante (nível I), uma de Francês
iniciante (nível I) e uma para Português -
Redação. As pessoas interessadas devem
vir a Cooperativa portando RG, CPF e
pagar a taxa de matrícula de R$ 65,00. A
mensalidade dos alunos custa R$ 49,00.

Barroso Pontes
redacao@auniao.com.br
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Interpa treina técnicos
sobre crédito fundiário

A principal meta da capacitação, que aconteceu em João Pessoa, foi a implantação dos
Sistemas Simon e Srede, que facilitarão o monitoramento das comunidades rurais

CHARGE DO DIA

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

monitoramento em
tempo real das comu-
nidades rurais assisti-

das pelo Crédito Fundiário foi
o tema da ‘Oficina de Capaci-
tação sobre os Sistemas Simon
e Srede’, promovido pelo Ins-
tituto de Terras e Planejamen-
to Agrícola do Estado da Paraí-
ba (Interpa), no auditório do Ho-
tel Verde Green, em João Pes-
soa.

O evento, iniciado na se-
gunda-feira (13), foi encerra-
do  ontem à tarde, com a par-
ticipação de técnicos da Em-
presa Estadual de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural
(Emater-PB), Federação dos
Trabalhadores na Agricultu-
ra da Paraíba (Fetag)  e Mi-
nistério do Desenvolvimento
Agrário (MDA).

Até o momento, o Interpa tra-
balhava no Estado apenas com
um sistema de acompanha-
mento das unidades agrícolas.
Segundo o diretor presidente

do órgão, Álvaro Dantas Wan-
derley, a grande dificuldade é
que o antigo sistema monito-
rava os projetos apenas até o
período de contratação e libe-
ração do crédito fundiário, fi-
cando o órgão sem as informa-
ções necessárias de acompa-
nhamento dos trabalhos de-
senvolvidos pelos agricultores
após a liberação dos recursos e
serem assentados.

O grande benefício do siste-
ma é a passagem das informa-
ções em tempo real, sobre to-
dos os trabalhos desempe-
nhados pela agricultura fami-
liar nos assentamentos da Pa-
raíba.

O novo sistema vai permi-
tir que todos conheçam o que
os beneficiários estão produ-
zindo e em qual quantidade,
além de outras informações
como a quantidade de emprés-
timos realizados por cada
trabalhador, entre outros te-
mas.

“Com a implantação do novo
sistema nós passamos a acom-
panhar e a monitorar todos os

trabalhadores beneficiados
pelo Programa de Crédito Fun-
diário, também a partir do
momento que eles chegam a
terra. Com isso, poderemos
nos antecipar aos problemas
que por ventura ocorrerem,
além de acompanhar o desen-
volvimento deles nessas áreas
e dar uma maior viabilidade a
todos esses projetos de refor-
ma agrária.

Hoje, nós passamos a dar um
acompanhamento de alto nível,
diariamente, em tempo real, a
todo desenvolvimento das áreas
de assentamento e das famílias
dos agricultores rurais”, expli-
cou Álvaro Wanderley.

Atualmente, na Paraíba, são
396 assentamentos compreen-
didos na área de responsabili-
dade do Governo do Estado. A
previsão do Interpa, segundo o
diretor presidente do órgão,
Álvaro Dantas, é de que até o
final do ano mais 80 áreas vão
ser liberadas na Paraíba para
a reforma agrária, benefician-
do cerca de mil famílias.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O

MONITORAMENTO Gerência da Polícia
Civil debate segurança
em audiência pública

Discutir temas relaciona-
dos à segurança pública com
a sociedade civil organizada
dos municípios abrangidos
pela Gerência Metropolitana
de Polícia Civil. Este é o obje-
tivo da Audiência Pública
que será realizada pela Secre-
taria da Segurança e da Defe-
sa Social, às 15 horas desta
quarta-feira (15), no Centro
de Ensino da Polícia Militar,
bairro de Mangabeira, Capi-
tal. Essa será a primeira de
uma série de audiências que
irão reunir representantes da
sociedade civil e a cúpula da
segurança, em todas as dez
sedes de Delegacias Regionais
de Polícia Civil (DRPCs) do
Estado.

"Vamos mais escutar do
que falar, ouvir os anseios da
população, a opinião sobre a
estrutura e o trabalho da po-
lícia em cada comunidade, e
ainda traçar metas para o
bem-estar da sociedade", res-
saltou o secretário Gustavo
Gominho.  A Gerência Metro-
politana de Polícia Civil
abrange, além da Grande
João Pessoa, as seguintes ci-
dades: Alhandra, Baía da

Traição, Caaporã, Capim,
Conde, Cuité de Mamangua-
pe, Cruz do Espírito Santo,
Curral de Cima, Itapororoca,
Lucena, Mamanguape, Mar-
cação, Mataraca, Pedras de
Fogo, Pitimbu, Rio Tinto.

Amanhã (16), a segunda
audiência pública será reali-
zada na cidade de Guarabi-
ra, sede da 3ª DRPC. O even-
to acontecerá na Câmara de
Vereadores do município, a
partir das 9 horas. Em Cam-
pina Grande, na 2ª DRPC, o
debate acontece no dia 6 de
maio. As datas das demais
audiências serão definidas
nos próximos dias.

Além do secretário da Se-
gurança, Gustavo Ferraz
Gominho, estarão presentes
na audiência o delegado ge-
ral de Polícia Civil, Canro-
bert Rodrigues, o comandan-
te geral da Polícia Militar, co-
ronel Marcos Antônio Jáco-
me Soares de Carvalho, o co-
mandante geral do Corpo de
Bombeiros, coronel Pedro
Luís do Nascimento, e o su-
perintendente do Detran/PB,
coronel Américo José Estrela
Uchôa.

Expediente nas repartições
estaduais será em turno
único, das 12h às 18h

O secretário da Administra-
ção, Antônio Fernandes Neto, in-
formou que o horário de funcio-
namento das repartições públi-
cas estaduais da administração
direta e indireta do Estado da Pa-
raíba continua sendo em turno
único, das 12 às 18 horas, de se-
gunda a quinta-feira, especial-
mente para o atendimento ao
público.

Já na sexta-feira, permanece o
horário de expediente das 7 às
13 horas, como forma de preser-
var o intercâmbio funcional en-
tre os servidores dos órgãos pú-
blicos da Paraíba e a harmonia
entre os poderes, uma vez que
órgãos como o Tribunal de Justi-
ça, Ministério Público, Tribunal
de Contas do Estado, Justiça Fe-
deral e Assembleia Legislativa o
funcionamento nesta data ocor-
re pela manhã.

De segunda a quinta-feira o
funcionamento nas repartições
públicas estaduais no período da
manhã, conforme destacou o se-
cretário, ocorre apenas para a re-
alização de serviços internos,

despachos de assuntos emer-
genciais com alguns assessores
e realização de serviços essenci-
ais, mas não para atendimento
ao público. A manutenção do ex-
pediente em turno único é uma
das medidas adotadas pela ad-
ministração estadual para redu-
zir os gastos com o custeio da má-
quina administrativa, através
de economia das despesas com
energia elétrica, elevadores, tele-
fone, combustível, material de
expediente, entre outras.

Desta forma, a orientação do
secretário Antônio Fernandes é
que os servidores de outras re-
partições e a população em geral
que tenham algum assunto para
resolver na Secretaria de Admi-
nistração ou solicitação de audi-
ência, por exemplo, deixem para
comparecer ao órgão no expedi-
ente da tarde, que é das 12 às 18
horas, de segunda a quinta-fei-
ra. No caso de só poder compa-
recer no turno da manhã, o aten-
dimento poderá ser feito na sex-
ta-feira, porque o expediente
ocorre das 7 às 13 horas.
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Novo programa de habitação
abre inscrição até final do mês

Caixa diz que adesão do Estado ao Minha Casa, Minha Vida ocorrerá logo mais e, após isso, vai cadastrar os interessados

Revitalização
de azulejaria
de igreja se
encerra em maio

té o final do mês, o Pro-
grama Minha Casa,
Minha Vida deverá es-

tar em plena execução na Paraí-
ba. Essa é a estimativa da Su-
perintendência Regional da
Caixa Econômica Federal (CEF),
que aguarda a adesão do Esta-
do e dos 10 municípios aptos a
se inscrever. Desde segunda-
feira (13), o termo de adesão
está disponível e, somente após
sua assinatura, terá início o ca-
dastramento das pessoas com
renda mensal de até três salá-
rios mínimos.

Segundo a Assessoria de Im-
prensa da Caixa, as prefeituras
que aderirem ao programa de-
verão comprovar a existência
do terreno para construção das
casas destinadas às famílias
com renda mensal de até três
salários mínimos. As pessoas
que ganham de três a dez salá-
rios mínimos deverão procurar
diretamente as construtoras.

Na Paraíba, apenas 10 mu-
nicípios estão aptos a aderi-
rem ao Programa Minha Casa,
Minha Vida, de acordo com os
critérios do governo federal:
João Pessoa, Campina Grande,
Santa Rita, Bayeux, Cabedelo,
Conde, Cruz do Espírito San-
to, Lucena, Mamanguape e Rio
Tinto. Cerca de 21 mil famílias
paraibanas deverão ser bene-
ficiadas, mas caso a procura
pelas famílias de baixa renda
(de zero a três salários míni-
mos) supere a oferta de casas,
haverá sorteio, segundo infor-
mou a Caixa.

Para quem ganha de três a
dez salários mínimos, os limi-
tes máximos de valores de imó-
veis variam de R$ 80 mil a R$
130 mil. Já para os que ganham

A
Cleane Costa
REPÓRTER

de zero a três mínimos, os va-
lores ainda serão definidos pelo
Ministério das Cidades. As ta-
xas de juros variam de acordo
com as faixas de renda famili-
ar, sendo de 5% ao ano, acresci-
das da Taxa Referencial (TR),
para as famílias com renda de
três a cinco salários mínimos;
de 6% ao ano mais a TR para os
que ganham de cinco a seis sa-
lários mínimos; e de 8,16% ao
ano mais a TR para a faixa de

renda de seis a dez salários mí-
nimos.  Para estas faixas, o pra-
zo para pagamento é de até 30
anos e a quota de financiamen-
to é de até 100%.

Para as famílias que recebem
até três salários mínimos, o
valor da parcela será de 10%
da renda, respeitado o valor
mínimo de R$ 50. O prazo de
pagamento é de até dez anos e
o beneficiado contará com sub-
sídios quase integrais e isenção

de seguro. Outro incentivo para
as famílias de baixa renda é a
isenção de pagamento nas ta-
rifas cartoriais. O benefício se
estende para a faixa de renda
de três a seis, com desconto de
90% e de 80% para os mutuári-
os com rendimentos de seis a
dez salários mínimos.

Poderão participar pessoas
não beneficiadas anteriormen-
te em programa habitacional
social do governo e que não
possuem casa própria ou finan-
ciamento ativo em todo o terri-
tório nacional.

O candidato não pode ainda
ser detentor de financiamento
ativo nas condições do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH).

O interessado também não
pode ser proprietário, cessioná-
rio ou promitente comprador
ou titular de direito de aquisi-
ção de outro imóvel residencial
urbano ou rural, situado no
atual local de domicílio.

Déficit habitacional
A meta do governo federal é reduzir o déficit habitacional em 14%
com a construção de um milhão de moradias. Serão, ao todo,
400 mil moradias em todo o país para a faixa salarial de zero a três
salários mínimos, 400 mil de três a seis salários mínimos e 200 mil
unidades para a última faixa (de seis a dez). O valor total estimado
para a implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida chega a
R$ 60 bilhões. Do total, R$ 34 bilhões são subsidiados, com
R$ 20,5 bilhões da União e R$ 7,5 bilhões do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS).

SAIBA MAIS #

BNB prorroga renegociação de dívida
Objetivando beneficiar um

maior número de mutuários,
o Banco do Nordeste (BNB) de-
cidiu prorrogar, até o próximo
dia 15 de maio - apenas para
quem já assinou o termo de
adesão - o prazo para que seja
efetuada a amortização míni-
ma de dívidas rurais, prevista
em Medida Provisória. Na Pa-

raíba, a instituição financeira
já renegociou mais de R$ 43
milhões em crédito rural, be-
neficiando 8.371 clientes, per-
fazendo um total de 34.178
operações.

De acordo com informação
prestada pelo assessor de im-
prensa do BNB, Lênin Falcão,
os produtores que já assinaram

o termo de adesão devem se di-
rigir até as agências do BNB nas
quais eles assinaram o docu-
mento para realizar a renego-
ciação da dívida.

Essa Medida Provisória  432
- que foi convertida na Lei
11.775 - trouxe vários benefí-
cios para os produtores ru-
rais, dentre os quais, a ampli-

ação dos prazos para o paga-
mento, redução dos encargos
por atraso, assim como des-
contos, em caso de liquidação
antecipada dos débitos junto
à instituição financeira.

O BNB promoveu até o mês
de dezembro de 2008, ações de
divulgação junto aos mutuá-
rios  com o objetivo de esclare-
cer as vantagens a renegocia-
ção para clientes com opera-
ções enquadráveis na Lei 11.775.

Guilherme Cabral
REPÓRTER

A Superintendência Regional
do Iphan (Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacio-
nal) na Paraíba espera concluir
até o final de maio a segunda eta-
pa das obras de estabilização e
conservação do acervo azulejar
da parede do lado esquerdo do
adro da Igreja de São Francisco,
localizada no Centro de João Pes-
soa. Num investimento de R$ 200
mil, os serviços são executados
por uma empresa especializada
em restauração, com ajuda de
uma equipe formada por ex-alu-
nos do  Oficina Escola da cidade
de João Pessoa. A superintenden-
te do órgão, Eliane de Castro, in-
formou que já estão garantidos
mais R$ 200 mil para a realiza-
ção, ainda em 2009, da terceira
fase do projeto, que vai repetir o
trabalho de revitalização no
muro direito.

O trabalho no adro da Igreja
de São Francisco – que é muito
visitada por turistas – começou
em outubro do ano passado e
está sendo orientado por espe-
cialistas, técnicos do Iphan da
Paraíba, de Pernambuco e de
Salvador (BA), que treinaram e
qualificaram os cerca de 12 ope-
rários que trabalham no local
para a execução da tarefa.

O arquiteto Umbelino Peregri-
no de Albuquerque, diretor téc-
nico da 20ª Superintendência do
Iphan – que abrange a Paraíba e
o Rio Grande do Norte – infor-
mou que a equipe que atua no
adro do conjunto franciscano já
fez alguns serviços no local, como
a retirada de mato que crescia
entre os azulejos portugueses e
de árvores que estavam por trás
da parede e contribuíam para a
elevada umidade, que afetava as
peças. No momento, é realizada
limpeza de fungos que atacam a
azulejaria, recuperação das jun-
tas das peças, além de refixação
de alguns azulejos e reforço da
camada de esmalte, a fim de pro-
teger esse patrimônio histórico e
artístico.

“O acervo azulejar estava em
situação precaríssima e, se hou-
vesse maior demora na execu-
ção desse trabalho, poderia ha-
ver perda de azulejos”, disse
Umbelino Albuquerque, escla-
recendo que o trabalho de esta-
bilização e conservação come-
çou pelo lado esquerdo do adro
porque era a mais danificada.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Habitações deverão ser erguidas em municípios que formularem adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida

  ORTILO ANTÔNIO
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Governo socorre vítimas da chuva
Estado faz levantamento da situação dos afetados pela chuva em Patos, leva mantimentos e alimentos e ainda recebe todo o apoio do governo federal

Governo do Estado
determinou um com-
pleto levantamento

da situação do município de
Patos, após as fortes chuvas
que castigaram a região do
Sertão paraibano. Também
foi determinado o envio de
mantimentos e alimentos
para as famílias que sofre-
ram com as enchentes.

Ontem o governador visi-
tou o município, aonde che-
gou por volta de meio-dia.
No momento em que visita-
va os bairros atingidos, ele
recebeu um telefonema do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e dos ministros Ge-
ddel Vieira (Integração Na-
cional) e José Pimentel (Pre-
vidência Social), que oferece-
ram total ajuda do governo
federal para os desabriga-
dos. Pimentel, inclusive, so-
licitou a relação dos atingi-
dos que são trabalhadores
para que haja a liberação do
FGTS.

Diante da gravidade da si-
tuação, o prefeito de Patos,
Nabor Wanderley, entregou
o decreto de situação de
emergência ao governador,
recebendo a garantia da ho-
mologação do documento
que será enviado hoje para o

Cardoso Filho
ESPECIAL PARA A UNIÃO

O

Ministério da Integração
Nacional.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Hoje os secretários Fran-
cisco Sarmento, da Infraes-
trutura, e Giucélia Figueire-
do, do Desenvolvimento Hu-
mano, vão se encontrar com
o secretário da Defesa Civil
Nacional, coronel Roberto
Guimarães, com o objetivo
de solicitar recursos para
atender as vítimas das chu-
vas. Na área da Secretaria de
Saúde, equipes em Patos fa-
zendo um levantamento dos
locais atingidos para verifi-
car se há ocorrência de focos
de doenças como febre tifói-
de, leptospirose e hepatite.

Os atingidos pela enchente e que são trabalhadores terão a liberação do FGTS

Segundo o secretário José
Maria de França, serão pro-
videnciadas vacinas e outros
tipos de medicamentos para
atender a população.

Na área de competência da
Prefeitura, o prefeito Nabor
Wanderley determinou o
atendimento aos desabriga-
dos, em caráter de urgência,
com a distribuição de colcho-
netes, lençóis, leite para as
crianças e outros tipos de ali-
mentos. Hoje a prefeitura ini-
cia a distribuição de cestas
básicas com os desabrigados
que estão no CAIC, Rivaldão
e na Escola Agrícola. Algumas
pessoas também estão aloja-
das em templos religiosos.

Duas mil pessoas desabrigadas
Segundos dados da Prefeitu-

ra de Patos, cerca de duas mil
pessoas estão desabrigadas ou
desalojadas. Até o final da tar-
de de ontem foram contabili-
zadas 505 residências atingi-
das, 30 casas destruídas, três
fábricas de calçados e um de-
pósito de calçados, todos na
Rua da Baixa, inundados com
perda quase que total. As áre-
as mais atingidas e considera-
das como pontos críticos são
os bairros do Morro, Santo An-
tônio, Vitória, Salgadinho, Jar-
dim Guanabara e Novo Hori-
zonte, enquanto que a Rua do
Frango foi a que mais sofreu
com as chuvas.

As chuvas provocaram a in-
terdição de algumas ruas de
Patos, como também a interdi-
ção parcial de duas pontes,

uma que dá acesso à estrada
para Teixeira e a BR-230, saída
para Sousa, que foi controlada
por agentes da Polícia Rodovi-
ária Federal. Engenheiros do
DER estão monitorando as ro-
dovias estaduais que dão aces-
so a Patos.

O temporal começou a cair por
volta das 16 horas de segunda-
feira e somente parou na madru-
gada de ontem. Segundo levan-
tamento da Defesa Civil munici-
pal, do Corpo de Bombeiros e da
Aesa, em pelo menos quatro ho-
ras caiu o que estava previsto
para seis meses - mais de 380 mi-
límetros.

A Polícia Militar, através do
3º Batalhão, e o Corpo de
Bombeiros utilizaram um
efetivo de aproximadamente
200 homens.

Secretários vão a Brasília
Os secretários de Infraestrutu-

ra, Francisco Sarmento, e Desen-
volvimento Humano, Giucélia
Figueiredo, vão solicitar ao mi-
nistro da Integração Nacional,
Geddel Vieira, recursos emer-
genciais para atender dois mil
desalojados na cidade de Patos.
Eles vão entregar um relatório
geral sobre os prejuízos provo-

cados pelas chuvas.
 Segundo Giucélia Figueiredo,

casas deverão ser reconstruídas
e a Defesa Civil já disponibilizou
seis mil cobertores, seis mil col-
chões, seis mil filtros de água nos
locais de abrigo. A Agevisa tam-
bém iniciará hoje programa de
vacinação para evitar doenças
na região.

Internet é garantida para
todas as escolas estaduais

As escolas públicas locali-
zadas na zona urbana terão
acesso à Internet até dezem-
bro de 2010. A ação é fruto
de parceria entre o Governo
do Estado, a operadora de te-
lefonia Oi e o Ministério da
Educação. O convênio Esco-
las Conectadas será assina-
do às 14 horas de hoje, no
Palácio da Redenção, pelo
governador do Estado e o
presidente da Oi Brasil, Luiz
Eduardo Falco.

O convênio permite a in-
clusão digital de crianças e
jovens, através do acesso à
rede mundial de computa-
dores nas escolas públicas
estaduais e municipais da
Paraíba. A meta é que até

dezembro de 2010 todas es-
sas unidades de ensino este-
jam ligadas via Internet e, o
mais importante, sem ônus
para o Estado até 2025.

Serão contempladas com
o convênio 1.650 unidades
das duas redes nos 223
municípios do Estado. Na
rede estadual 762 escolas
que funcionam na zona
urbana serão beneficiadas.
Das 1.048 unidades da
rede estadual de ensino
474 contam com laborató-
rio de informática. Desse
total aproximadamente
100 laboratórios estão em
fase de instalação que será
concluída até o próximo
mês de julho.

Deslizamento de barreira e
alagamentos em bairros de JP

Um deslizamento de barreira
por conta da chuva caída na
madrugada de ontem, no bairro
São José, em João Pessoa, por
pouco não acabou em tragédia.
As cozinhas de duas casas foram
invadidas enquanto os morado-
res dormiam. Com o barulho, as
oito pessoas das duas famílias
das casas atingidas acordaram
assustadas, mas ninguém ficou
ferido.

O deslizamento aconteceu por
volta das 4h30, e as famílias, já
temendo o perigo, uma vez que
as casas haviam sido construí-
das no "pé" da barreira, dormi-
am na sala e quartos das casas.
O Corpo de Bombeiros foi ao lo-
cal e fez a retirada dos detritos,
não descartaram o risco de no-
vos deslizamentos.

Diversos pontos da rua prin-
cipal do bairro ficaram alaga-
dos e o trânsito interditado du-
rante toda a manhã.  A Defesa
Civil municipal também este-
ve no local, avaliou os danos
causados e interditou as resi-
dências que foram atingidas
pelo deslizamento. A Defesa Ci-
vil também encaminhou as oito
pessoas das duas famílias para
um abrigo da Secretaria de De-
senvolvimento Social. Já os mo-
radores da Av. Pombal, em Ma-
naíra, no trecho entre as aveni-
das Bananeiras e Franca Filho,
sofreram com os lagos que se
formaram, com dificuldade
para deslocamento para o tra-
balho por conta das galerias
entupidas. De acordo com a
Aesa, as chuvas devem conti-
nuar por toda a Paraíba.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

José Alves
REPÓRTER

  EVANDRO PEREIRA/SECOM

Estado decide
promover a
readequação
do orçamento

O Governo do Estado discu-
tiu ontem o orçamento 2009 e
decidiu que até sexta-feira (17)
as secretarias e órgãos devem
apresentar suas propostas de
execução de ações com base nos
recursos disponíveis.

O objetivo foi encontrar um
diagnóstico diante dos desafios
que o plano de governo impõe
por conta de um quadro de re-
cursos escassos. Segundo o Go-
verno, o orçamento para o ano
2009 está errado, não bate com
a realidade, não serve de peça
financeira para a administração
fiscal do Estado e a proposta é a
correção através de solução le-
gislativa.
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Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo da Paraíba e
o Ministério da Inte-
gração Nacional estão

elaborando um novo plano de
trabalho para assegurar a con-
clusão do Projeto de Irrigação
das Várzeas de Sousa. De acor-
do com o secretário da Infraes-
trutura, da Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente, Francisco Já-
come Sarmento, serão necessá-
rios recursos da ordem de R$
47 milhões do governo federal
para concluir todo o projeto.

A meta é concluir esta etapa
final no primeiro semestre de
2010, para que comece efetiva-
mente a funcionar os primei-
ros 1.000 hectares irrigáveis.
Nas obras de infraestrutura do
perímetro com área superior a
5 mil hectares já foram aplica-
dos até agora R$ 200 milhões.

Das obras necessárias cons-
tam a recuperação do revesti-
mento do Canal da Redenção,
que tem extensão de 37 quilô-
metros;  o fornecimento de equi-
pamentos de irrigação para pe-
quenos produtores, dentre ou-
tras ações. Uma vez concluída
esta última etapa de obras a
operacionalização do projeto
de irrigação se tornará autôno-
ma. O perímetro será adminis-
trado pela iniciativa privada e
pelos pequenos produtores que
já atuam na área.

De acordo com o secretário
Francisco Sarmento o projeto
de Irrigação das Várzeas de
Sousa teve sua construção ini-
ciada no primeiro Governo do
atual governador. Infelizmen-
te, nos últimos seis anos, as
obras praticamente não avan-
çaram, somente tendo sido re-
tomadas em 2006 com o lança-
mento pelo governo federal do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

A situação atual do pro-
jeto Várzeas de Sousa é a se-
guinte, de acordo com Sarmen-
to: As prestações de contas de
três parcelas do orçamento de
2007, (R$ 15 milhões divididos
em três de R$ 5 milhões), ainda
não foram efetuadas. Outro
fato é que o projeto original foi
modificado, uma área de 1000
hectares foi doado ao Incra e

Governo investirá R$ 47 milhões para
concluir o Projeto Várzeas de Sousa

A meta é a conclusão do projeto no 1° semestre de 2010, para que comece efetivamente a funcionar os primeiros 1.000 hectares que serão irrigados

UFCG oferece 8 vagas para
 professor em Cajazeiras

A Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) reali-
zará, de 20 de abril a 5 de maio,
inscrições para concurso públi-
co de provas e títulos destinado
a selecionar candidatos para o
provimento de oito vagas para
professor da Educação Básica,
Técnica e Tecnológica, no Centro
de Formação de Professores
(CFP), campus Cajazeiras.

A remuneração inicial do car-
go de professor da Educação
Básica, Técnica e Tecnológica,
com Mestrado será de R$
3.617,25 e para professor da
Educação Básica, Técnica e Tec-
nológica, com Especialização,
de R$ 3.077,28. As vagas são
para a Escola Técnica de Saúde
de Cajazeiras.

As disciplinas oferecidas são:
Anatomia Humana e Fisiologia
Humana; Fundamentos de En-
fermagem e Terapia Intensiva;

Enfermagem em Saúde Mental
e Enfermagem em Saúde Cole-
tiva; Prevenção da Cárie e Doen-
ças Periodontal; Equipamentos,
Instrumentais Odontológicos e
Manipulação de Materiais Den-
tários; Técnicas Restauradoras;
Radiologia Odontológica e
Odontologia Social e História
da Odontologia.

As inscrições serão realiza-
das de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11 horas e das 14 às 17
horas, na Secretaria do Centro
de Formação de Professores,
campus Cajazeiras. A taxa de
inscrição será R$ 75. O concur-
so terá validade de um ano,
prorrogável por igual período.
Os candidatos aprovados e
classificados serão nomeados
conforme a disponibilidade or-
çamentário-financeira atesta-
da pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

UEPB inscreve
para curso de
Especialização
em Geografia

O Centro de Humanidades
da Universidade Estadual da
Paraíba, localizado no cam-
pus III, em Guarabira, inscre-
ve até 17 deste mês os interes-
sados em participar da segun-
da turma da Especialização
em Geografia e Território: Pla-
nejamento Urbano, Rural e
Ambiental.

O curso oferece 30 vagas e é
voltado para graduados em
Geografia e demais ciências
humanas, sociais, exatas e da
Terra.

O objetivo do curso é quali-
ficar e capacitar professores e
outros profissionais para atu-
arem enquanto planejadores
urbanos, rurais e ambientais
na perspectiva do Desenvol-
vimento Territorial Sustentá-
vel e Local.

Para se inscrever os interes-
sados deverão se dirigir ao
Departamento de Geografia,
localizada na Rodovia PB-075,
Km 1, bairro de Areia Branca,
em Guarabira.

No ato da inscrição, o can-
didato deverá entregar cópia
do diploma, duas fotos 3x4,
curriculum vitae com docu-
mentação comprobatória,
carta de intenção e o plano de
pesquisa monográfica.

A seleção se dará através de
prova escrita, análise curricu-
lar e entrevista pessoal, no
período de 18 de maio a 2 de
junho.

A prova escrita será sobre
questões de cunho geográfico,
com ênfase para território e
planejamento urbano, rural e
ambiental. O resultado final
será divulgado no dia 15 de
junho. Outras informações
poderão ser obtidos pelas in-
teressadas através de telefo-
ne (83) 3271-4080.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

um leilão de terras levou uma
única empresa a arrematar cer-
ca de 40% da área do períme-
tro. Houve uma espécie de re-
forma agrária às avessas na re-
gião, implicando em mudanças
radicais no layout do projeto,
destacou o secretário.

 Concluídas todas as obras
pendentes, acontecerá a efetiva
operacionalização do perímetro
irrigado, quando o Governo o
tornará autônomo de forma
organizada. A partir daí,  os pe-
quenos produtores e lotes em-
presariais passarão a produzir
e administrar o perímetro, ar-
car com as despesas necessárias
ao seu funcionamento. Neste
momento, sairá de cena a má-
quina estatal (governos federal
e estadual).

Este é o objetivo  do projeto
de agronegócios que terá auto
sustentabilidade, gerando ren-
da e milhares de empregos nas
Várzeas de Sousa. A produção
de frutos, legumes, verduras e
outros produtos no perímetro
vai proporcionar  profundas
mudanças na economia da re-
gião polarizada por Sousa.

O

A recuperação do Canal da Redenção, que tem extensão de 37km,  faz parte das obras de conclusão do projeto

EM GUARABIRA

ARQUIVO



7ESTADUAL JOÃO PESSOA, QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Receita suspende 420 mil CPFs na PB
O órgão recomenda às pessoas pendentes procurarem as agências da Caixa Econômica e Banco do Brasil para regularizarem a sua situação

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

Secretaria da Receita
Federal na Paraíba já
suspendeu 427.413 Ca-

dastros de Pessoa Física (CPF)
em todo o Estado. De acordo
com o delegado da RF, Marco-
ni Marques Frazão, as suspen-
sões, em sua maioria, são fru-
to da inconsistência cadastral
fornecida pelos usuários. Em
situação pendente, o contri-
buinte poderá encontrar difi-
culdades para realizar opera-
ções no mercado.

De acordo com dados da
própria Receita, existem atu-
almente no Estado 3.247,337
documentos cadastrados.
Desse total, 2.399,870 estão
em situação regular; 390.614
estão dependentes de regula-
rização, ocasionados geral-
mente pela falta de entrega da

A

Declaração de Pessoa Física e
de isenção do Imposto de Ren-
da no ano anterior; 20.389 es-

tes de fraude. Segundo Mar-
coni Frazão, quem estiver
com o CPF pendente é bom
procurar as agências da Cai-
xa Econômica Federal e do
Banco do Brasil para regula-
rizar a sua situação.

“Com o CPF pendente de re-
gularização o contribuinte
poderá encontrar dificulda-
des para realizar operações no
mercado como: abrir conta
em banco, tirar passaporte,
participar de concurso públi-
co, pedir crediário ou receber
benefícios do INSS”, disse.

Em todo o país, a Secretaria
da Receita Federal informa
que após o processo de atuali-
zação cadastral/2009, referen-
te às informações da Declara-
ção de Pessoa Física 2008 (ano
base 2007) 1.315.561 CPFs pas-
saram da situação de regular
para pendentes de regulariza-
ção. Desse total, 540.000 por

INCONSISTÊNCIA CADASTRAL
O delegado da Receita Federal na Paraíba, Marconi Marques Frazão, revelou que  a
suspensão do documento é fruto da inconsistência cadastral fornecida pelos usuários
.

!

SITUAÇÃO NO PAÍS
6 No país, a Secretaria da Receita Federal informa que, após o processo de atualiza-

ção cadastral/2009, referente às informações da Declaração de Pessoa Fisica 2008
(ano base 2007), 1.315.561 CPFs passaram da situação de regular para penden-
tes de regularização. Desse total, 540 mil por omissão de Declaração de Retenção
na Fonte (DIRF) e o restante é de contribuintes que configuram como sócios de
empresas que são obrigados a declarar e não apresentaram o documento.

é o número de CPFs cadastrados
atualmente na Paraíba, de acordo
com levantamento feito pela Receita;"3,2milhões

○

○

○

○

○

é a quantidade de documentos que
estão em situação regularizada no
Estado, segundo o órgão ;"

○

○

○

○

○

omissão de Declaração de Re-
tenção na Fonte (DIRF) e o res-
tante são contribuintes que
configuram como sócios de
empresa que são obrigados a
declarar e não apresentaram
o documento.

Embora seja uma base de da-
dos da Receita Federal, o CPF é
amplamente consultado pelo
comércio e pelo sistema finan-
ceiro, entre outros.

O contribuinte em situação
irregular fica impedido de
comprar a crédito ou abrir
conta bancária corrente ou
poupança, por exemplo. Se
for aprovado em concurso
público, terá problema para
tomar posse e, no caso de prê-
mio da loteria, encontrará di-
ficuldades para recebê-lo.
Quem está em situação irre-
gular não conseguirá tirar
passaporte e receber benefí-
cios da Previdência.

tão cancelados por motivo de
multiplicidade de inscrições
e 51 estão anulados decorren-

Judiciário julga 3.852  processos
no primeiro trimestre deste ano

Os órgãos colegiados do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba julga-
ram, juntos, 3.852 processos, nos
três primeiros meses deste ano.
A média é de 43,28 ações/dia,
considerando sábados, domin-
go e feriados. O Tribunal Pleno,
órgão máximo do Judiciário pa-
raibano, foi responsável pelo jul-
gamento de 298 processos, inclu-
indo decisões terminativas, nes-
se período. Dados da assessoria
Técnica Judiciária revelam que
foram realizadas 16 sessões, sen-
do cinco administrativas e 11 or-
dinárias  –  sempre às quartas-
feiras.

Presidido pelo desembarga-
dor Luiz Silvio Ramalho Júnior
e constituído pelos demais 18 de-
sembargadores do TJ paraibano,
o Pleno julgou 260 processos ju-
diciais e 38 administrativos -
dentre estes últimos, a maioria
de projetos de resolução e porta-
rias. Quinze juízes foram convo-
cados para substituir desembar-
gadores, que estiveram de férias
em meses distintos.

Nesses três meses, o Tribunal
Pleno julgou cinco pedidos de re-
moção de juízes, tanto pelo cri-
tério de merecimento como por
antiguidade, e fez a escolha das
comissões permanentes do TJPB.

Já o Conselho da Magistrautra,
órgão fiscalizador do Judiciário,
julgou 24 processos.

O Judiciário Estadual Paraiba-
no possui quatro câmaras cíveis,
cada uma constituída por três
desembargadores, e uma crimi-
nal, formada por cinco. Na Pri-
meira Câmara Cível, neste pri-
meiro trimestre do ano, foram
julgadas 944 ações em 11 sessões.
Fevereiro teve o maior número
de processos julgados: 346. As
sessões ocorrem, sempre, às
quintas-feiras, a partir das 8h30,
no 1º andar do Anexo do TJPB.

A Segunda Câmara Cível,
que tem sessões às terças-fei-

ras, realizou nesse período 15
sessões, também no 1º andar do
Anexo Administrativo do
TJPB. Foram julgadas 845 ações.
Já a Terceira Cível somou 606
processos julgados no trimes-
tre, em 10 sessões. Os julgamen-
tos são realizados no Auditó-
rio do Pleno, com início às 9h,
às terças-feiras.

Conforme levantamento da
assessoria da Quarta Câmara
Cível, o colegiado promoveu 11
sessões no Auditório “Ministro
Alcides Carneiro”, às terças-fei-
ras, a partir das 9h. Nos três pri-
meiros meses do ano foram jul-
gados 479 ações.

O Tribunal de Justiça fez um balanço das atividades neste 1° trimestre

  MARCOS RUSSO

PRESERVAÇÃO

Pico do Jabre recebe mudas,
coletores seletivos e placas

O Parque Ambiental Pico
do Jabre, ponto mais alto da
Paraíba, começa a receber a
partir de hoje, no período da
tarde, coletores seletivos
para as escolas municipais,
mudas de árvores, placas in-
dicativas e educativas, con-
forme ficou estabelecido no
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) em 2008, en-
tre a empresa de telefonia
móvel TIM, e o Ministério
Público que responde pela
Curadoria do Meio Ambien-
te em Maturéia.

A Creche Municipal Santa
Cecília e as Escolas Públicas
Municipais José Ramalho
Xavier, Manoel Machado da
Costa, Maria das Virgens
Araújo, Maria Julia da Sole-
dade, Maria Tâmara, Maria
Augusta Dantas, Martins Al-
ves Monteiro, Raimunda Te-
reza de Jesus e Regina Men-
des dos Santos, serão con-
templadas com a instalação
de coletores seletivos.

Além dos coletores foram
disponibilizadas mil mudas
para o município de Ma-
turéia que foram adquiridas

na UFCG, Campus de Patos e
estão à disposição da prefei-
tura que nomeará um repre-
sentante para fazer a seleção
das mudas de acordo com pa-
drões técnicos e necessidades
ambientais do município.
Durante a entrega dos coleto-
res haverá o plantio simbóli-
co de uma árvore na presen-
ça do promotor de Justiça de
Teixeira, Aemar Thiago Perei-
ra de Alencar, voluntários do
Instituto Jabre e autoridades
locais.

As placas indicativas e edu-
cativas estão em fase final de
confecção. De acordo com a
promotoria, serão fixadas 15
placas  educativas,  15 indica-
tivas e 18 conjuntos de cole-
tores, além das mil mudas de
árvores. Segundo o promotor,
as mudas ficarão a critério da
prefeitura que indicará a re-
lação de árvores com maior
capacidade de adaptação. “O
interessante seria envolver os
estudantes locais no plantio
das mudas para estabelecer
um vínculo educativo e am-
biental” sugeriu.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

2,3 milhões
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os canyons marinhos da costa paraibana – a
40m de profundidade - existe um alcalóide
inédito, retirado da esponja marinha Aply-

sina fistularis, que pode funcionar como elemento
anticancerígeno. É o que afirmam pesquisadores do
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB,
que, pioneiramente, e, em nível mundial, consegui-
ram isolar esta droga, já conhecida como agente ini-
bidor da enzima Topoisomerase, encontrada nas cé-
lulas cancerosas. O alcalóide também pode ser em-
pregado em compostos químicos utilizados contra
diversas doenças que afetam os humanos.

Esta descoberta consta no projeto Esponja Mari-
nha – Isolamento e Identificação dos Constituintes
Químicos da Esponja Marinha Aplysina fistula-
ris, que está acoplado ao projeto Rede Interinstitu-
cional de Algas Bentônicas aprovado pelo Minis-
tério da Ciência e Tecnologia e contemplado com
recursos da ordem de R$ 750 mil.

Os trabalhos do CCEN – Centro de Ciências Exa-
tas da Natureza - e do CCS – Centro de Ciências da
Saúde, ambos da UFPB-, foram escolhidos entre
mais de 30 projetos similares, enviados por várias
universidades brasileiras.

De acordo com a professora Celidarque Dias da
Silva, orientadora do projeto Algas Marinhas, nu-
merosas pesquisas já foram realizadas sobre a ati-
vidade antimicrobiana de organismos marinhos
– especialmente das esponjas.

E essas pesquisas apontaram que as esponjas, cien-
tificamente considerados exóticos animais marinhos,
podem ser empregadas como fontes de novos agentes
antimicrobianos, podendo conceder valiosa colabo-
ração à ciência, no tratamento de doenças diversas.

Hilton Gouvêa
REPÓRTER

Reprodução
FOTOS

inibe enzima cancerígena
Alcalóide marinho

N

A espécie Aplysina fistuaris habita os canyons marinhos da costa paraibana a 40 metros de profundidade

A esponja Aplysina fistularis oferece alcalóide que pode ser empregado em compostos químicos utilizados contra diversas doenças que afetam os seres humanos

Estudo pioneiro em todo o mundo, conduzido pela UFPB, consegue isolar a
droga Topoisomerase, encontrada nas células cancerosas
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As pesquisas foramAs pesquisas foramAs pesquisas foramAs pesquisas foramAs pesquisas foram
intensificadas nesta área –
diga-se há mais de 35 anos –
depois de se ter verificado que,
atualmente, além dos antibió-
ticos, a ciência deve buscar no-
vas alternativas de fármacos,
que possam ser utilizados no
tratamento de infecções ou que
se adaptem às drogas já exis-
tentes. Assim, muitas drogas
hoje incapazes de combater
certas doenças, poderiam vol-
tar a obter uma eficiente ação
contra elas.

A esponja Aplysina fistula-
ris foi coletada por Rubens
Lima Monte Neto, nos canyons
marítimos de João Pessoa, em
dezembro de 2005 e dezembro
de 2006. Este material marinho
acabou identificado pelo zoó-
logo e pesquisador Ulisses Pi-
nheiro, em pesquisas realiza-
das no Laboratório de Inver-
tebrados Marinhos, do Depar-
tamento de Ciências Exatas e
da Natureza da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia
– UESBA. Neste trabalho, Pi-
nheiro foi auxiliado por João
Guilherme Barreto Marchi,
aluno de graduação em Biolo-
gia e Farmácia, pela UFPB.

As pesquisas posteriores, re-
alizadas na UFPB, revelaram
que a espécie de esponja Aply-
sina fistularis produz substân-
cias com diferentes proprieda-
des bioativas e que, além de
possuir propriedades antipre-
datórias e anti-incrustantes,
também concentra proprieda-
des antimicrobianas, o que a
torna potencialmente promis-
sora para o desenvolvimento
de novas substâncias. “Daí
porque o trabalho ora realiza-
do em torno desta esponja se
torna de grande importância
no âmbito da Química de Pro-
dutos Naturais, ainda mais
por se tratar do primeiro estu-
do químico envolvendo a espé-
cie marinha Aplysina fistula-
ris”, comenta Celidarque.

A arrojada pesquisa sobre
esta espécie de esponja mari-
nha foi realizada pelo LTF da
UFPB, viabilizando uma nova
linha de estudos. Assim, sur-
giu uma contribuição do estu-
do químico antimicrobiano e
antifúngico sobre um animal
marinho tão pouco conhecido,
que nem dispõe, ainda, de
nome popular. Por outro lado,
sabe-se que o interesse farma-
cológico nos compostos dos
invertebrados marinhos au-
mentou muito, nos últimos
anos.

Atualmente, a ciência já sabe
que tais animais possuem um
metabolismo secundário e ex-
tremamente diversificado. As

esponjas vivem em habitat de
grande competição por espaço
físico e químico. Elas produzem
diversas substâncias tóxicas
ou alelopáticas, o que lhes per-
mite competir contra espécies
concorrentes ou se proteger
dos predadores. É o que afir-
mam, no bojo do projeto, os
professores Emílio Vasconcelos
Leitão Cunha e Narlize Silva
Lira.

Afirma-se, também, nos mei-
os científicos marinhos, que do
ponto de vista químico as es-
ponjas têm sido os organismos
mais estudados, por causa de
seu potencial de produção de
novos compostos de interesse
da ciência. Nos últimos 20
anos, centenas de substâncias
químicas foram isoladas a par-
tir das esponjas marinhas –
muitas delas já identificadas e
apresentando fortes ativida-
des biológicas e farmacológi-
cas. De algumas esponjas, hoje,
são extraídos extratos com alta
porcentagem de atividades
antitumorais, chegando a su-
perar a casa dos 10%.

Por outro lado, as moléculas
produzidas por esponjas ma-
rinhas apresentam várias ou-
tras atividades biológicas: são
antibacterianas, antifúngicas,
anticoagulantes, anti-inflama-
tórias e antimaláricas. Endos-
sa-se que uma análise detalha-
da dos extratos dos compostos
produzidos pelas esponjas le-
varam à mais 11 derivados de
bromotirosina e a um compos-
to próximo da histidina.

A espécie Aplysina fistularis
é caracterizada pela cor ama-
relo-marrom, quando viva. De
textura macia, endurece quan-
do preservada em álcool. Pos-
sui membros sólidos, com
30cm de comprimento. Seu es-
queleto é rico em fibras que, às
vezes, formam uma rede de li-
nhas longas e redondas. Espé-
cies do gênero Aplysina são
conhecidas por manterem re-
lações com vários micro-orga-
nismos, incluindo as cianobac-
térias, diversas bactérias hete-
rotróficas e fungos marinhos.

“A presença de alcalóides
nesses animais marinhos po-
dem indicar uma reação de
defesa, já que esses alcalóides
agem contra a proliferação de
micro-organismos”, afirma
Celidarque. O gênero Aplysi-
na, que é um dos mais ricos da
família Aplysinidae, tem cer-
ca de 15 espécies encontradas
na faixa litorânea do Brasil,
contra duas no Mar Mediter-
râneo, oito no Caribe e três na
costa mexicana banhada pelo
Pacífico.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIOAplysina é caracterizada pela cor amarelo-marron, quando viva, e tem esqueleto rico em fibras

Esponja produz substâncias com diferentes propriedades, como bioativas e antimicrobianas

Colônias
A esponja marinha Aplysina fistularis, ocorre na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco
e Bahia No Caribe, ela ocorre nas Bahamas, Cozumel, Cuba, Jamaica, Turks e Caicos. Na América
do Sul ela se limita a Colômbia, Venezuela, Bonaire e Curaçao. A espécie produz derivados de
Bromotirosina com atividade citotóxica e antimicrobiana.

SAIBA MAIS #
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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.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  216,18
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021220
Responsavel.: ALEXANDRE JOSE GON-
CALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 529706044-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  890,00
Cedente.....: COMERCIO E SERV DE
PROD METALICOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018115
Responsavel.: C.E.F. COMERCIO, EXP.
IMP. LTDA
CPF/CNPJ....: 006040156/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Cedente.....: YOLANDA LOG ARM TRANS
SERV GER
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019166
Responsavel.: CARLOS BEZERRA SALDA-
NHA FILHO
CPF/CNPJ....: 203513804-34
Titulo......: CHEQUE R$  180,00
Cedente.....: TIZAUTO COM DE PECAS
LTDA
Apresentante: TIZAUTO COM DE PECAS
LTDA
Protocolo...: 2009 - 020710
Responsavel.: ELTON SANTOS MENDES
CPF/CNPJ....: 061492394-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  107,50
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/
A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018357
Responsavel.: HELLEN COMERCIO DE
PRODUTOS ALIM LT
CPF/CNPJ....: 007152576/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Cedente.....: SOFACTORING SOC FO-
MENTO MERC LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 015917
Responsavel.: JACKSON EMANUEL DE
LUNA CAMBOIM
CPF/CNPJ....: 051105614-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020760
Responsavel.: JOAO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 182016604-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  724,44
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021571
Responsavel.: JOAO ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 182016604-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.176,08
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021589
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA
ME
CPF/CNPJ....: 010942456/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  432,36
Cedente.....: PINCEIS ATLAS S/A
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021088
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA
ME
CPF/CNPJ....: 010942456/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.121,55
Cedente.....: DENVER IMPERMEABILI-
ZANTES INDUSTRIA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021288
Responsavel.: JOAO TORRES DE OLIVEI-
RA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 789052224-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  140,00
Cedente.....: HOLANDA IMOB E CONS-
TRUTORA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022581
Responsavel.: JOSE CARLOS RIBEIRO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 760351074-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  125,00
Cedente.....: ANTONIO MARCELO PEIXO-
TO DE MENDONCA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022311
Responsavel.: JOSE SOARES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 022507034-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  407,08
Cedente.....: LIDER COM DE ALIMENTOS
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019576
Responsavel.: JULLIANA O C RIBEIRO
COUTINHO
CPF/CNPJ....: 034445454-10
Titulo......: CHEQUE R$    17.500,00
Cedente.....: BRUNO DO VALE MENDON-
CA
Apresentante: BRUNO DO VALE MEN-
DONCA
Protocolo...: 2009 - 021460
Responsavel.: LEDA CLEIDE PAULA NE-
VES
CPF/CNPJ....: 251188544-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  160,00
Cedente.....: J E FACTORING LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020667
Responsavel.: LEANDERSON BISPO DA
SILVA

CPF/CNPJ....: 090232044-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  296,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022331
Responsavel.: LEILA ARAUJO SANTANA
MIRAUDES
CPF/CNPJ....: 788986764-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  485,50
Cedente.....: N & D FABRICACAO DE
BOLSAS LTDA
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019301
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA
BOA VISTA
CPF/CNPJ....: 001478038/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  394,95
Cedente.....: GRAFSET GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021720
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA
BOA VISTA
CPF/CNPJ....: 001478038/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  394,95
Cedente.....: GRAFSET GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021721
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA
BOA VISTA
CPF/CNPJ....: 001478038/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  394,75
Cedente.....: GRAFSET GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021722
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  158,65
Cedente.....: AUTOMIX ACAB ACESS
AUTOM LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021727
Responsavel.: MARIA ANUNCIADA DE
SOUZA MEYER
CPF/CNPJ....: 860863084-20
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$
10.817,24
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A-
BANCO MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BANCO MULTIPLO
Protocolo...: 2009 - 021204
Responsavel.: NILZA DE FREITAS VIEIRA
CPF/CNPJ....: 008453793/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  374,27
Cedente.....: MARIA VALENTINA - INDUS-
TRIA E COMER
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021823
Responsavel.: PERIMETRO COMERCIO
E SERVICOS DE EQ
CPF/CNPJ....: 008415858/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  641,06
Cedente.....: AGES INDUSTRIA E COMER-
CIO DE COMPUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022362
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRI-
GUES
CPF/CNPJ....: 010473311/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  368,93
Cedente.....: FAMCRED FUNDO DE IN-
VESTIMENTO DIR.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021239
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRI-
GUES
CPF/CNPJ....: 010473311/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  393,26
Cedente.....: MOLDURAS SANTA ROSA
LTDA. EPP
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021537
Responsavel.: ROSIMEIRE DE PAULA
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 132925428-71
Titulo......: CHEQUE R$  399,13
Cedente.....: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Apresentante: SUPERMERCADO LATOR-
RE LTDA
Protocolo...: 2009 - 020709
Responsavel.: SEBASTIAO BELARMINO
A NETO
CPF/CNPJ....: 023774374-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: MILINDRA ENGENHARIA
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020926
Responsavel.: TRANSPORTADORA ES-
MERALDA
CPF/CNPJ....: 004308849/0003-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  126,39
Cedente.....: JOSE EUSTAQUIO DE OLI-
VEIRA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021216
Responsavel.: UNIMARKET MARKETING
E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008467070/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$9.304,60
Cedente.....: DISTAK DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS L
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022396

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 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, nes-
ta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis,
a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na For-
ma da LEI.

Joao Pessoa,  15/04/2009
-------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Bel Victor Hugo Ferreira Braga, Oficial substituto do Registro de imóveis da. Comar-

ca Alhandra – PB “Velton Braga _ serviço Notarial e Registral, FAZ SABER a (os). Senhor
(es) (as): FRANCO FIASCHI, italiano, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua
monsenhor Odilon Coutinho Nª 191 Edifício Atlantis Home Serviço, cabo Branco J. Pessoa
– PB portado do CPF/ MF nº 447.422.051-20 e passaporte sob o nº430945x, Que, havido(s)
sido (s) intimado (s) através de ar, nos termos do art. 32 da lei 6.766 de 19. De dezembro de
1979, e devolvidos os AR pelo correio, por endereço inserto e ignorado, Publica-se o presen-
te Edital, nos termos da lei (supra) INTIMADOS através do presente, Novamente a mesma
pessoa acima mencionada, a fim de comparece neste serviço, no. Horário comercial de 2º
á 6º Feira, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste,
a fim de apresentar (em) todos os comprovantes de pagamentos, relacionados no (s) contrato
(s) de compromisso (s) de compra e venda,firmando (s) entre as partes, assinado em
03.10.2008, dos imóveis constituídos dos lotes de terrenos próprios sob os nºs 06 (seis), 07
(sete) e 08 (oito), todos da Quadra Z- 29 (Zé- vinte e nove), todos do Loteamento denominado
“CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, na praia de Jacumã, Município de Conde – Pb, que
lhe (s) foi (ram) prometido(s) por venda(s), pelo Sr. ELIAS EVARISTO DA SILVA, brasileiro,
solteiro, economista, residente e domiciliado na rua praia dos seixas, quadra 737, lote 210,
casa, quadramares II Altiplano cabo branco J. _PB, portado do CPF/MF sob o nº. 020.447.494-
91 e cédula de identidade sob nº. 79.349-SSP-PB que, de acordo o promitente comprador
supra mencionados, não pagou mais de 1/3 (um terço) referente ao compromisso firmado,
e pelo preço nele ajustado, conforme contrato, já registrando de imóveis, em virtude de não
haver estabelecimento de crédito em favor do intimado, nos termos do art. 35 da lei 6.776/
79 e o previsto no inciso / do art. 666 do código de processo civil, eximindo o oficial do
registro de todos e qualquer responsabilidade. Caso a parte intimada tenha interesse em
regularizar as suas situações de todos os débitos em mora, acrescidas de encargos de juro,
correção e despesas de correio, publicação de edital e emolumentos de serviços junto ao
registro de imóveis competente, deverão comparecer no prazo previsto em lei no local indi-
cado supra. Caso o não comparecimento, dos intimados, no mencionados prazo legal,
determinado por lei acarretara no(s) cancelamento(s) do(s) referido(s) compromisso(s), e a(s)
respectivas averbação (ões) relativa(s) ao(s) contrato(s), não ficando nenhuma restrição em
nome dos intimados (promitente comprador), voltando o imóvel a propriedade do Sr.ELIAS
EVARISTO DA. SILVA.  E para que chegue ao conhecimento de todos será este publicado
no jornal Diário Oficial e Jornal de circulação, desta cidade. João Pessoa (PB), 1º de Abril
de 2009. O Oficial do Registro. ____________________________

Poder Judiciário
Justiça Federal de Primeiro Grau

Seção Judiciária da Paraíba
Fórum Juiz Federal Ridalvo COSTA

2ª VARA

EDITAL DE VENDA EM LEILÃO COM O PRAZO DE 10 DIAS
 Nº. EDT.0002.000017-7/2009/2/SC

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº.  2008.82.00.008378-9,     CLASSE 98

EXEQÜENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

EXECUTADO(S): INDÚSTRIA DE SORVETES BUNO GELATTO, HÊNIO REGIS ALVES

OBJETOS DO LEILÃO: 01 – 01 (UM) CAMINHÃO MARCA VOLKSWAGEM,
MODELO DELIVERY 8-150E-CUMMINS, DUAS PORTAS, PLACA MNI9908, MOVIDO
A DIESEL, NA COR BRANCA, ANO/MODELO 2005, 150 CV, CHASSI Nº.
9BWAA52R25R529873, O QUAL ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO E FUNCIONANDO, AVALIADO EM R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REIAS);

02 – 01 (UM) BAÚ REFRIGERADO, O QUAL EGUIPA O CAMINHÃO, PRÓPRIO
PARA ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE SORVETES, COM
QUATRO PORTAS DO LADO ESQUERTO E QUATRO PORTAS DO LADO DIREITO,
FABRICADO PELA FIBRASIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,12M X 2,20M X
1,90M, ADESIVADO COM A LOGOMARCA DA EMPRESA DE SORVETES BUON
GELATTO, AVALIADO EM R$ 53.000,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS).

DATA, HORA E LOCAL: Dia 03/06/2009, às 13h40min, na Secretaria deste Juízo no
endereço abaixo referenciado, o leiloeiro levará a público pregão de venda e arrematação a quem
oferecer lanço igual ou superior ao valor da avaliação. Não havendo licitante(s), fica designado,
desde já, o dia 17/06/2009, às 13h40min, para a venda a quem oferecer maior lanço.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa, à Rua João Teixeira de
Carvalho nº 480, 3º andar, Brisamar, João Pessoa-PB.

PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL: O presente edital será publicado com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação
local, e afixado na Sede deste Juízo, no local de costume (art. 687, do CPC).

EXPEDI: Eu, Wamberto Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, Ricar-
do Correia de Miranda Henriques, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 25 de março de 2009
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

NORACRYL S.A. FIBRAS ACRÍLICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.136.995/0001-97.

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 10:00
hs. do dia 24.04.09, à  Rua da República, 138, para deliberar sobre eleição da Diretoria.

João Pessoa, 08 de abril de 2009.
A Diretoria.

     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.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  248,01
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021801
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  546,68
Cedente.....: ROBERT BOSCH LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021943
Responsavel.: CABOFRIENSE INUDTRIA
E COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 039495676/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$7.555,27
Cedente.....: INVESTHOR FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019906
Responsavel.: CABOFRIENSE INUDTRIA
E COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 039495676/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$7.555,28
Cedente.....: INVESTHOR FACTORING
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018964
Responsavel.: CONST PLANICIE LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.300,00
Cedente.....: ISAMAR INDUSTRIA CO-
MERCIO REPRESENT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020189
Responsavel.: DARLAN DAVI MELO FER-
REIRA
CPF/CNPJ....: 131939704-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  590,46
Cedente.....: HDS REFRIGERACAO
LTDA-ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019448
Responsavel.: EURO CELL LTDA
CPF/CNPJ....: 009575517/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$
19.456,50
Cedente.....: VIVO S.A.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021938
Responsavel.: GLAUCO OTAVIO SILVA
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 237647594-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.840,54
Cedente.....: ORDENHADEIRAS SULI-
NOX LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021874

Responsavel.: JOSEFA ARAUJO DE BRI-
TO
CPF/CNPJ....: 009135278/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  193,00
Cedente.....: BELGLASS INDUSTRIA CO-
MERCIO E BENEF
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 019764
Responsavel.: MARCEL GUSTAVO DE
ANDRADE PESSOA
CPF/CNPJ....: 041782424-66
Titulo......: CHEQUE R$  650,00
Cedente.....: MARIA CATARINA PINTO DE
ALENCAR GAL
Apresentante: MARIA CATARINA PINTO
DE ALENCAR GAL
Protocolo...: 2009 - 021201
Responsavel.: MADEIREIRA IPE COM DE
MAD E ESQUADR
CPF/CNPJ....: 007764257/0001-69
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$  237,50
Cedente.....: DVG INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTIC
Apresentante: DVG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PLASTIC
Protocolo...: 2009 - 022294
Responsavel.: MADEIREIRA IPE COM DE
MAD E ESQUADR
CPF/CNPJ....: 007764257/0001-69
Titulo......: TRIP VENDA MERC
R$1.771,73
Cedente.....: DVG INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTIC
Apresentante: DVG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PLASTIC
Protocolo...: 2009 - 022290
Responsavel.: MADEIREIRA IPE COM DE
MAD E ESQUADR
CPF/CNPJ....: 007764257/0001-69
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$  220,00
Cedente.....: DVG INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTIC
Apresentante: DVG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PLASTIC
Protocolo...: 2009 - 022291
Responsavel.: MADEIREIRA IPE COM DE
MAD E ESQUADR
CPF/CNPJ....: 007764257/0001-69
Titulo......: TRIP VENDA MERC
R$1.771,71
Cedente.....: DVG INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTIC
Apresentante: DVG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PLASTIC
Protocolo...: 2009 - 022292
Responsavel.: MADEIREIRA IPE COM DE
MAD E ESQUADR
CPF/CNPJ....: 007764257/0001-69
Titulo......: TRIP VENDA MERC  R$  237,50
Cedente.....: DVG INDUSTRIA E COMER-
CIO DE PLASTIC
Apresentante: DVG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PLASTIC
Protocolo...: 2009 - 022293

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 juridicas  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 PROTESTADOS, na For-
ma da LEI.

Joao Pessoa,  15/04/2009
------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO

CANTALICE
 - Titular -

RESULTADO DA HABILITAÇÃO:
Pregão Presencial nº. 16/2009.

Objeto:. Aquisição parcelada de alimentos não perecíveis, destinados as atividades
das Secretarias do Município de Patos.

HABILITADA:. - Comercial Campinense de Cereais LTDA ME
3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Mega Master Comercial de Alimentos LTDA. Informações na sala de licitação da

Prefeitura Municipal de Patos, Av. Epitácio Pessoa, 91, Centro, Patos-PB.
Patos-PB, 14 de Abril de 2009

Wescley Candeia Santana
Pregoeiro Municipal

POLYNOR S.A. IND. E COM. DE FIBRAS SINTÉTICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.126.970/0001-02.

Ficam convocados os Srs. acionistas para uma assembléia extraordinária, às 9:00
hs. do dia 24.04.09, no Km 04 da Rodovia BR-101, João Pessoa,  para deliberar sobre
eleição da Diretoria.

João Pessoa, 08 de abril de 2009.
A Diretoria.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2009

OBJETO: Contratação de Técnico Agrícola para acompanhamento do programa de
aquisição de alimentos - PAA, conforme plano de trabalho do convênio nº 178/2006 - compra
direta local da Agricultura Familiar, conforme especificações constantes no Termo de
Referência Anexo I do Edital, o qual é parte integrante do mesmo.

ABERTURA: 30/04/2009 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Av.

Epitácio Pessoa, nº 91 – 1º andar – Centro – Patos - PB, sede da Prefeitura Municipal, em
todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h, mediante apresentação de comprovante
de pagamento no valor de R$ 15,00 (quinze Reais). Informações pelo telefone 0(xx) 83-
3421-2108   -  ramal 230.

Patos – Pb, 14 de Abril de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 029/2009

OBJETO: contratação de empresa para a aquisição de carteira para canhoto, mesi-
nha infantil, cadeira infantil e mesa com cadeira para a secretaria de educação, conforme
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital, o qual é parte inte-
grante do mesmo.

ABERTURA: 30/04/2009 ás 15:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Av.

Epitácio Pessoa, nº 91 – 1º andar – Centro – Patos - PB, sede da Prefeitura Municipal, em
todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h, mediante apresentação de comprovante de
pagamento no valor de R$ 15,00 (Quinze Reais). Informações pelo telefone 0(xx) 83-3421-
2108   -  ramal 230.

Patos – Pb, 14 de Abril de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 008/2009

OBJETO: Elaboração de Registro de Preços para seleção de empresa visando à
execução de serviços de manutenção de condicionadores de ar do 1º Grupamento Engenha-
ria, conforme especificações contidas no Anexo I. FORNECIMENTO (GRATUITO) DE
EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:30 horas do dia 15/04/2009, no sitio
www.comprasnet.gov.br ou no Quartel do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, si-
tuado à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB.
ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia 28/04/2009,  no sítio
www.comprasnet.gov.br.

João Pessoa-PB, 14 de abril de 2009
ENIO HUGO DOS SANTOS - Ten Cel

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 0960108-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Per-

manente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência nº.
002/2009, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços
sistemáticos e continuados de engenharia em manutenção e substituição de coletores de
pvc e/ou concreto armado, com diâmetro entre 150 a 1200mm, recuperação e construção de
poços de visita, ligações prediais de esgotos, extensões de rede coletora de esgotos,
retirada e reposição de pavimentação asfáltica e em paralelepípedo e demais serviços afins,
na Área Metropolitana de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Abertura: 26/05/2009 – às
09:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na rua
Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da
Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 14 de abril de 2009.
Helen Maria Teixeira Coelho

Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA – JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE
CAMPINA GRANDE – EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (trinta) dias O Dr.
Bartolomeu Correia Lima Filho, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,
Estado da Paraíba, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação
com o prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa,
que por este Juízo e Cartório do 6º Ofício Cível, desta Comarca,  tramitam os autos da Ação de
Ordinária de Cobrança (Proc. n.º 00120070225048), tendo como Autor UNIBANCO União de
Bancos Brasileiros, contra Cerealista Madalena Ltda CNPJ 040.980.633/0001-28 e seus deve-
dores solidários Jailson Bezerra da Costa e Eliana da Silva Bezerra, brasileira solteira, ela
atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme consta da petição de fls., 39 dos
autos. Sendo o presente para CITAR como citado fica a promovida ELIANA DA SILVA BEZER-
RA, acima qualificada, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir
da publicação deste edital, contestar, querendo a presente ação, sob pena de revelia e
confissão. E para que não seja alegado ignorância,  mandou expedir o presente edital, que será
afixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Campina Grande-PB, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2009. Eu,
Camilo Sousa Amaral, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

Bartolomeu Correia Lima Filho
          Juiz de Direito
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 A UNIÃO
“Paraíba, terra amada”

Poder Judiciário
Justiça Federal NA PARAÍBA

Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa
1ª VARA

Edital de Citação
EDT. 0001.000001-7/2009
Prazo: 30 (TRINTA) Dias
AÇÃO MONITÓRIA nº 2007.82.00.006579-5 – CLASSE 28.
AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.
REU: FARMACIA JOAO CANCIO LTDA e outros.
CITAR E INTIMAR: REU: FARMACIA JOAO CANCIO LTDA, CNJ de nº. 11.895.034/

0001-08, em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em

dinheiro objeto da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-
B, na qual figuram a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU:
FARMACIA JOAO CANCIO LTDA, na qualidade de ré(u)(s), tendo os honorários sido
arbitrados, para o caso de não cumprimento da ordem de pagamento, em 10% (dez por
cento) do valor da causa, c/c as  custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Observações:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ão)

isentos(s) das custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, § 1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, o(s) R(R). poderá(ão) oferecer embargos, fican-

do advertido(a)(s) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, converten-
do-se o mandado inicial em mandado executivo, por força do CPC, art. 1.102–C,
parte final, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, na forma do CPC, art. 475-
J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, n.º 480, Brisamar, CEP 58.031-
900, João Pessoa/PB – PABX: (83) 2108-4040.

Eu, _________, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de
Ações de Rito Especial e Mandado de Segurança, digitei o presente mandado. Eu,
_________, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª
Vara, conferi e subscrevo.

João Pessoa, 05/03/2009.
BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara
(Publicado no DJ do dia 07/04/09 e Jornal a União nos dias 07 e 08/04/09 – Republicado por
incorreção).

Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social

CONVITE

O Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, Gustavo Ferraz Gominho, o Delegado Geral de
Polícia Civil, DPC Canrobert Rodrigues de Oliveira, o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel PM Marcos
Antônio Jácome Soares de Carvalho, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel BM Pedro Luiz do
Nascimento e o Superintendente do Detran/Pb, Américo José Estrela Uchôa, têm a honra de convidar V Sa. para
participar de Audiência Pública, objetivando discutir temas pertinentes à segurança pública nos municípios
abrangidos pela Gerência Executiva de Polícia Civil Metropolitana.

Data: 15 de abril de 2009 (quarta-feira).
Horário: 15 horas
Local: Auditório do Centro de Ensino da Polícia Militar.
Rua Cel. Francisco de Assis Veloso, s/n – Mangabeira VII – João Pessoa/PB

Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social

CONVITE

O Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, Gustavo Ferraz Gominho, o Delegado Geral de
Polícia Civil, DPC Canrobert Rodrigues de Oliveira, o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel PM Marcos
Antônio Jácome Soares de Carvalho, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel BM Pedro Luiz do
Nascimento e o Superintendente do Detran/Pb, Américo José Estrela Uchôa, têm a honra de convidar V Sa. para
participar de Audiência Pública, objetivando discutir temas pertinentes à segurança pública nos municípios
abrangidos pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Data: 16 de abril de 2009 (quinta-feira).
Horário: 09 horas
Local: Câmara Municipal de Guarabira
Rua Solon de Lucena, 45 – Centro – Guarabira-PB

.ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

8 ª VARA CÍVEL
COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB

8ª. VARA CÍVEL – JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-
PB. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (Vinte dias) KEOPS DE VASCONCE-
LOS VIEIRA PIRES, Juiz de Direito da Vara supra, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo se processam os autos da AÇÃO DE COBRANÇA, Processo nº 001.2004.012.945-
2, promovida por BANCO ITAU S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF 60.701.190/
0001-0, com sede na Praça Alfredo Egyto Aranha 100, torre Itausa – São Paulo-SP em face
de JOSÉ SEVERINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 810.529.794-
91, tendo como último endereço rua Cel.. Eufrásio Câmara, 534, bairro Monte Santo
Campina Grande – PB, Cep. 58.102-000. É o presente para INTIMAÇÃO do promovido,
JOSÉ SEVERINO DA SILVA, já qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para em 15 (quinze) dias proceder o pagamento, no prazo de quinze dias, sob pena de
incidência de multa de dez por cento sobre o valor da condenação (art. 475 J, da lei 11.232/
2005), ou impugnar, querendo em igual prazo. E, para que ninguém alegue ignorância,
mandou o MM Juiz expedir o presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no
lugar de costume. CUMPRA-SE. Dado e passado neste cartório da Comarca de Campina
Grande-PB, aos 25 de Março de 2009. Keops de Vasconcelos Vieira Pires. Juiz de Direito. Eu,
Márcia Maria de Farias Aires Cabral, Técnica Judiciária, o digitei.

Keops de Vasconcelos Vieira Pires
JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE 20 DIAS. O DR. CARLOS EDUARDO
LEITE LISBOA, MM. Juiz de Direito da 12 Vara Civil da Comarca de João Pessoa,
Capital  do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo e
Cartório da 12 Vara Civil, se processam os termos de uma Ação de reintegração de
Posse, proc. Nº 200.2006.027.171-1, promovida por  Cia Itaú Leasing de Arrendamento
Mercantil, contra Sandra Maria Paulo Soldati. E é o presente para CITAR a promovida
SANDRA MARIA PAULO SOLDATI, CPF sob n º 014.682.927-1, com endereço na Av.
Governador Argemiro de Figueiredo, 1305, apto. 103, Bessa, nesta capital, atualmen-
te em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
legal, sob pena de revelia e confissão quando à matéria de fato , nos termos dos
arts.285 e 319 do CPC. Ficando advertida de que, não sendo contestada a ação, no
prazo legal, presumir-se-ão, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. E,
para que chegue ao conhecimento da interessada e não possa, no futuro, alegar
ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicadas e afixadas na
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do estado da
Paraíba, aos 12 dias do mês de maio de 2008. Eu,—————-Técnica Judiciária, o
digitei e subscrevi.

Prefeitura Municipal de Coremas
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 122/2009

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB
Contratada: Hidroterra Construtora Ltda, CNPJ Nº 10.464.727/0001-83
Objeto: Execução dos serviços de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
Valor total R$ 783.512,53(setecentos oitenta e três mil quinhentos e doze reais,

cinqüenta e três centavos)
Recursos: FPM; ICMS; FUS; ISS; IPTU, ITBI; E DO CONVÊNIO (FUNASA)
Data da assinatura: 14/04/2009, pelas partes: Edílson P. de Oliveira(Prefeitura) e

Maria Fabrisia da Silva Lucena(Empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2009 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009
A Prefeitura Municipal de Livramento/PB, através da Comissão Permanente de Lici-

tação, sediada a Rua Min. José Américo de Almeida, 386, centro, torna público que nos
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará, às 08:00 horas (horário local) do dia
29 de abril de 2009, licitação pública, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto é
a Aquisição de Maquinas Agrícola: 01(um) Trator tração 4x4 apartir de 75cv; 01(uma)
carreta com capacidade mínima de 04 toneladas e 01(uma) grade aradora de 14
discos. Informações sobre o Edital das 07:00 as 11:00 (horário Único) horas dos dias úteis,
no endereço supra citado. Tel. (83) 3477-1042 / 3477-1105.

Livramento PB, 15 de abril de 2009.
Adriano Alexandre Cesar Leite

Pregoeiro

 Prefeitura Municipal de Coremas
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2009

Á Prefeitura Municipal de Coremas/PB, através da Comissão de Licitação, Torna
Público, para conhecimento dos interessados, que no dia 30 de abril de 2009, realiza-se
na sala da CPLC a Sessão de abertura dos envelopes, no edifício sede, objeto Compra de
combustíveis destinados aos veículos deste Município, encontra-se á disposição o presente
EDITAL, e será adquirido de 2ª a Sª Feira.

Coremas - PB, 13/abril/2009.
Jônio Pereira da Silva

Presidente da CPL

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 09.095.183/0001- 40  -  NIRE: 2530000482-7

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 27 de abril de 2009, às 08:30 horas,
na sede da Companhia, localizada na BR 230, Km 25, Bairro do Cristo Redentor, no muni-
cípio de João Pessoa, Estado da Paraíba, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordiná-
ria, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembléia Geral Ordinária: (a)tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2008; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2008; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da
Companhia.

Em Assembléia Geral Extraordinária: (a) alterar o art.21 do Estatuto Social da Com-
panhia, aumentando para até sete o número de Diretores.

Instruções aos participantes: Os instrumentos de mandato com poderes especiais
para representação nas assembléias gerais a que se referem o presente edital deverão ser
depositados na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas
da realização das assembléias.

João Pessoa, 14 de abril de 2009.
Ivan Müller Botelho

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0242009
TOMADA DE PREÇO Nº 00052009.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ESPINHARAS, Estado da

Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve ADJUDICAR e
HOMOLOGAR a decisão da Comissão de Licitação-CPL, ao Processo Licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 00052009, em favor da empresa POSTO PRESI-
DENTE – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA, CNPJ nº 09.382.946/
0001-34, localizado na Rua João Suassuna, 579, centro, Campina Grande/PB,  firmando
valor global de R$ 54.560,00 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), que
apresentou melhores preços no item analisado, conforme análise e julgamento da Comis-
são Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, 13 de abril de 2009.

Ricardo Vilar Wanderley Nóbrega
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00252009
TOMADA DE PREÇO Nº 00062009
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ESPINHARAS, Estado da

Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atribuições posteriores resolve ADJUDICAR e
HOMOLOGAR a decisão da Comissão de Licitação-CPL, ao Processo Licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 00062009, em favor da empresa F. ERIBERTO
SANTOS DA SILVA, CNPJ Nº 12.675.054/0001-36, localizado na Avenida Min. José Amé-
rico de Almeida, 902, Torre, João Pessoa/PB, firmou valor global em R$ 123.100,00 (cento
e vinte e três mil e cem reais), para a Locação de cinco veículos destinados ao Gabinete do
Prefeito e Secretarias de Administração, Saúde, Educação - (Fundeb) e Ação Social do
município de São José de Espinharas/PB, pelo período de dez meses, que apresentou
melhores preços nas propostas analisadas, conforme análise e julgamento da Comissão
Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB, 13 de abril de 2009.

Ricardo Vilar Wanderley Nóbrega
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2009
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-

cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2009, que objetiva:
Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas - PATRULHA MECANIZADA, para o
município de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 262.100,00;
VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA - R$ 10.500,00.

Araruna - PB, 14 de Abril de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 14:00 horas do dia 29 de
Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisi-
ção parcelada de materiais de construção diversos, mediante solicitação periódica, devendo
a entrega ocorrer diariamente ou quando necessários nos quantitativos solicitados por
cada secretaria, nas suas respectivas sedes. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 32971035.

Mataraca - PB, 13 de Abril de 2009
ALCIONE SOARES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2009, que objetiva:
Aquisição de carne, peixe e produtos hortifrutigranjeiros.; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRA ARAÚJO DA SILVA ALVES - R$
20.354,80; Eliomar Fabrício de Araújo - R$ 13.770,00; JOSÉ IRAN CLEMENTINO DE
ARAUJO - R$ 17.925,00; MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA - R$
6.000,00; MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ARAÚJO - R$ 14.500,00; WANDERLEY WILLI-
AM FRANÇA DE MELO - R$ 3.300,00.

Dona Inês - PB, 09 de Abril de 2009
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 11:00 horas do dia 29 de
Abril de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução
dos serviços de transporte de estudantes e professores em veículos tipo Van e carro de
passeio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/
02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 32971035.

Mataraca - PB, 13 de Abril de 2009
ALCIONE SOARES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

COMUNICADO
Empresa Denominada ELIANE MARIA CAVALCANTE LOPES - ME, CNPJ de nº 03.737.071/
0001-60 e Inscrição Estadual de nº 16.128.784-0, Rua: Prof. Cândido de Sá Andrade, 392
– Jardim Planalto, comunica que foram extraviados dois talões de notas fiscais Modelo 01
do número 000.001 ao 000.100, bem como cinco talões série D do número 000.001 ao
000.250, da referida Empresa.

“WPA TRANSPORTES E OPERAÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ/CPF Nº
07.401.210/0001-30 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 578/2009 em João Pes-
soa, 6 de abril de 2009 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte terrestre de
Resíduos perigosos: Cascalho de perfuração de poços de petróleo e Revestimentos
gastos de cubas de redução de alumínio.  Na(o) - EM TODO ESTADO DA PARAIBA
Municipio: - UF: PB. Processo: 2009-000527/TEC/AA-0005.”

POSTO P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. – CNPJ/CPF Nº 04.484.428/
0001-08, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2812/2008 em João Pessoa, 27 de outubro de
2008 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina,
álcool e diesel), lubrificante e serviço de troca de óleo e lavagem de veículo, na LOC Enge-
nho Maravalha S/N PB 048 KM 07 Município: São Miguel de Taipu – UF: PB. Processo:
2008-003657/TEC/LO-0888.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO – CNPJ/CPF Nº 08.869.489/0001-44, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 597/2009 em João Pessoa, 13 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para
a atividade de: Construção e Instalação de 23 (vinte e três) Poços Tubulares e Abastecimento
D‘Água Singelo nas Comunidades Rurais Assistidas, na Várias Comunidades Rurais do
Município. Município: UMBUZEIRO – UF: PB. Processo: 2009-001581/TEC/LI-0119.

MARÉ CONCRETO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.659.785/0003-94, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 392/2009 em João Pessoa, 9 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Preparação de concreto e argamassa, na BR 230 KM 12 – Jardim Beta Mu-
nicípio: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2008-006913/TEC/LO-2022.

ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRÉ-MOLDADOS LTDA. – CNPJ/CPF Nº 04.025.127/
0002-05, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 461/2009 em João Pessoa, 19 de março de 2009
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Indústria e Comércio de argamassa e rejunte, na Av.
CHESF, no Distrito Industrial de João Pessoa, na Av. CHESF S/N Distrito Industrial. Mu-
nicípio: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2008-005574/TEC/LO-1336.

PANIFICADORA LINS LTDA - CNPJ Nº 41.209.321/0001-88 Torna público que a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 512/2009 em João Pessoa, 26 de Março de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Fabricação de produtos de padaria e confeitaria. Na(o) – RUA DR. FRANCIS-
CO MONTENEGRO, 458, CENTRO Município: ALAGOA GRANDE - UF: PB. Processo:
2008-000134/TEC/LO-0022
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“Paraíba, terra amada”

A decisão do técnico Mark
Hughes de deixar os brasileiros
Robinho e Elano no banco de
reservas para a partida contra o
Fulham, no último final de
semana, pelo Campeonato Inglês,
não foi apenas pelo mau

"Robinho e Elano
estão com dias
contados no City

Raposa enfrenta o Sousa
Jogo de hoje abre as semifinais do segundo turno do Campeonato Paraibano em Campina Grande que terá amanhã o confronto Queimadense x Treze

Marcos Lima
REPÓRTER

ampinense x Sousa
abrem às 20h30 de hoje,
no estádio Amigão, em

Campina Grande, as semifinais
do segundo turno do Campeo-
nato Paraibano de Futebol Pro-
fissional da Primeira Divisão.
Amanhã entram em campo
Queimadense x Treze, no mes-
mo horário, também no Ami-
gão. Os jogos de volta estão pro-
gramados para o próximo do-
mingo, dia 19 quando serão co-
nhecidos os finalistas do retur-
no. Fernando Cabral será o ár-
bitro central de Campinense x
Sousa, tendo como assistentes
Kilden Tadeu e Felipe Messias.

O Sousa já está em Campina
Grande para o compromisso de
hoje à noite. O time busca um
resultado positivo para, na par-
tida de volta, no estádio José Ca-
valcante, em Patos, jogar pelo
resultado e conquistar a vaga na
final do segundo turno. Já o
Campinense Clube, de acordo
com o treinador Ferdinando
Teixeira, vencer por um bom
placar é a meta rubro-negra.

Expectativas não faltam para
o primeiro confronto entre
Campinense x Sousa. A raposa
treinou arduamente nos últi-
mos dois dias que antecederam
a partida visando não decepcio-
nar seus torcedores. O Sousa
também não relaxou. O técnico
Reginaldo Sousa pediu muita
determinação aos seus coman-
dados. Repetir no Amigão o re-
sultado obtido na final do pri-
meiro turno, quando o “dinos-
sauro” derrotou  o Treze e ficou
com o título do primeiro turno,
é a principal meta do treinador.

O Campinense Clube encer-
rou a primeira fase do segundo
turno do Paraibano com o me-
lhor ataque e o melhor saldo de

gols entre os oito times. Em sete
jogos, a Raposa marcou 14 gols,
sofreu sete e ficou com um sal-
do positivo de sete. O artilhei-
ro do time nas duas fases é o
meia Washington, que marcou
seis gols, quatro deles em ape-
nas uma partida, contra o In-
ternacional, em 18 de março.

O rubro-negro ficou na ter-
ceira colocação, com 14 pontos,
apenas um ponto a menos que
o Sousa, segundo colocado. Na
segunda fase, o aproveitamen-
to do time foi de 66%, melhor
que na primeira, que foi de 57%,
quando o time marcou 12 pon-
tos. Essas estatísticas, no entan-
to, não amedrontam o presi-
dente do Sousa Aldeone
Abrantes. “Vamos dispostos a
buscar a vitória”, afirmou.

EM PATOS
A quatro dias do jogo de vol-

ta contra o próprio Campinen-
se Clube, a partida do próxi-
mo domingo já gera protestos.
O presidente do Sousa Aldeo-
ne Abrantes continua incon-
formado com a perda do man-
do de campo. Seu estádio, o
Marizão, foi vetado para os jo-
gos decisivos por não ter ca-
pacidade de 10 mil torcedores
sentados como determina o re-
gulamento do Campeonato
Paraibano 2009.

A Federação Paraibana de
Futebol, através do diretor téc-
nico Douglas de Araújo Gomes
determinou o cumprimento do
artigo 29 do Regulamento da
competição, onde diz que o es-
tádio para jogos das semifinais
e finais só serão realizados ten-
do a capacidade para 10 mil
torcedores. Aldeone afirma que
a capacidade do Marizão ultra-
passa os 10 mil, porém a FPF
tem em poder laudo que não
confirma a posição do presi-
dente do Sousa.

A Secretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer baixou Portaria
disciplinando o processo de con-
cessão da Bolsa Atleta Institu-
cional referente à Categoria Ta-
lento, objetivando assim o apri-
moramento dos seus critérios
tornando-a legal e justa, confor-
me a secretaria-executiva Ra-
quel Souto Maior. As novas nor-
mas foram publicadas na edi-
ção de ontem do Diário Oficial.
Além das exigências legais pre-
vistas na Lei Estadual nº 7.500/
2004, que criou o Programa Bolsa
Atleta, regulamentado pelo De-
creto Estadual nº 29.053/2008, o

NO AMIGÃO

C

procedimento de indicação pelas
federações esportivas dos atletas
escolhidos para receberem a Bol-
sa Institucional Categoria Talen-
to terão, a partir de agora, que
comprovar uma série de exigên-
cias, dentre elas a abertura de
procedimento interno no âmbito
das federações, com ampla divul-
gação para indicar formalmente
o atleta á referida bolsa.
Uma outra exigência diz res-
peito à comprovação, através
de súmula de competições ou
registros equivalentes da res-
pectiva modalidade esportiva,
com apresentação de número

mínimo de três competidores
por modalidade, no exercício
esportivo do ano anterior ao
pedido de concessão.

De acordo com a Portaria n 04/
2009, se faz necessário também
um laudo técnico subscrito por
três técnicos, preferencialmen-
te vinculado às várias associa-
ções esportivas e que, compro-
vadamente tenham desempe-
nhado atividades profissionais
no exercício anterior ao pedido
de concessão da mencionada
bolsa atleta, no âmbito da fede-
ração solicitante.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Secretaria disciplina concessão da
Bolsa Atleta na Categoria Talento

Jogadores do Campinense durante treinamento no estádio Renatão antes do embate de hoje contra o Sousa
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Paraibana entre as
10 melhores do país

Bruna Brunnett é a melhor representante do Estado no Campeonato Brasileiro
que aconteceu no Parque Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, no fim de semana

momento técnico vivido pelos ex-
santistas. Segundo matéria
publicada ontem pelo diário
britânico The Sun, o treinador e a
cúpula do Manchester City estariam
insatisfeitos com o comportamento
da dupla fora das quatro linhas e
propensos a negociar os jogadores,
conforme foi confidenciado a
amigos pelos dirigentes pelo fato
dos dois não seguirem alguns itens
do regulamento interno do clube

O volante Cristian, do
Corinthians, foi convocado a depor
na próxima sexta-feira, às 14h, no
TJD-SP, por conta dos gestos
obscenos feitos durante a comemo-
ração de seu gol, na vitória por 2 a
1 sobre o São Paulo, no domingo.

"Cristian recebe
convocação da
Justiça Desportiva

R$ 1,28 milhão

É quanto a
Federação Paulista
de Futebol já recebeu
como cota dos jogos
do Campeonato
deste ano, dos 5%
do borderô.

“
Nelsinho Piquet,
PILOTO DA RENAULT

Tenho que melhorar
meu rendimento para
poder chegar às
sessões 2 e 3”

A

Hoje, a partir das 19h40, no
ginásio do Sesc, na Capital,
prosseguem as disputas dos Jogos
da Mulher com jogos na modalida-
de de voleibol. Na preliminar atuam
Cegm e Ansef e na principal o
confronto será entre QI e Geo Sul. A
entrada é franqueada a todos.

"Jogos da Mulher
   hoje no Sesc

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Quinze anos depois...

Decrescente
Muitos dos desportistas

paraibanos estão pergun-
tando o que teria levado
Maurício Simões a uma
série de fracassos como
treinador. Simões não vive
mais aquela fase em que
na Paraíba conquistou
três títulos estaduais pelo
Campinense e depois pelo
Treze. Em menos de três
anos fracassou no Santa
Cruz-PE, Vila Nova-GO,
Confiança-SE, CRB-AL e no
próprio Treze pela Série C. O
treinador que foi apelidado
de o “Rei do Nordeste” tem
ido do céu ao inferno.

Balanço
O Botafogo/PB fechou para

balanço. Depois da elimina-
ção do Campeonato Parai-
bano da Primeira Divisão, o
time começa a dispensar to-
dos os seus jogadores. Há
quem diga até que a equipe
poderá ficar sem atividades
profissionais por um perío-
do de dois anos, ou seja, pe-
diria a Federação Paraibana
de Futebol uma licença. O
mais glorioso e o mais que-
rido da Paraíba, pelo menos
é o que chamam os seus tor-
cedores, já não é mais o mes-
mo. Os botafoguenses já se
acostumaram com o jejum
sem título estadual.

O Sousa Esporte Clube, campeão do primeiro turno e
um dos quatro times nas semifinais do segundo turno
não quer desperdiçar a oportunidade, 15 anos depois,
de voltar a conquistar o título estadual. O time, presidi-
do pelo incansável Aldeone Abrantes tem trabalhado
arduamente no sentido de se sagrar campeão paraibano
por antecipação. A equipe quer ganhar também o se-
gundo turno para levar ao Sertão a taça de melhor time
da Paraíba da temporada 2009. A última vez que o “di-
nossauro” sentiu este sabor especial foi em 1994, ano
em que surgiu para o cenário esportivo estadual como
uma das equipes de grande referência. Nesta quarta-
feira, dia 15, o Sousa estará em campo contra o Campi-
nense Clube pelas semifinais do segundo turno. Além
do esforço dos seus atletas, a torcida acredita também
que os orixás ajudarão o “dinossauro”.

Procurando jogador
O Auto Esporte Clube está a caça de jogador. O presidente

Edvalson Travassos disse ontem que a diretoria vem manten-
do contatos constantes com vários atletas visando as disputas
da Segunda Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol Pro-
fissional. Na mira, alguns jogadores que disputaram a Primei-
ra Divisão este ano por equipes que não chegaram às semifi-
nais. Acredita-se que o Internacional, rebaixado, deverá ser o
time que mais jogadores vestirão a camisa do autinho do amor.

Futsal
A Amcab, equipe que representou a Paraíba na Taça Brasil de

Clubes de Futsal Feminino, ficou na terceira posição da compe-
tição, que ocorreu em Fortaleza, Ceará, no último fim de sema-
na. A equipe lutava pela única vaga para a fase decisiva que
ocorrerá no sul do país no próximo semestre. A vaga ficou com
o Nacional/Gás Unifor, do Ceará que derrotou o ABC/RN. An-
tes, a Amcab havia perdido de 5x0 para o Nacional Gás.

Marcos Lima
REPÓRTER

atleta Bruna Brunnett
foi o principal nome
da Paraíba no Troféu

Brasil 2009 de Saltos Orna-
mentais, que ocorreu no últi-
mo fim de semana no Parque
Aquático Júlio Delamare, no
Rio de Janeiro. Aos 17 anos de
idade, ela ficou entre as 10 me-
lhores do país, chegando inclu-
sive a conquistar a medalha de
bronze ao lado da também pa-
raibana Luana Lira na catego-
ria sincronizado trampolim
de três metros. Brunnett tam-
bém ficou em quarto lugar no
trampolim de um metro.

As paraibanas, em número
de apenas três representantes,
não conquistaram vagas na
seleção que estará presente no
Grand Prix de Saltos Orna-
mentais da Federação Interna-
cional, que ocorrerá nos Esta-
dos Unidos e no Canadá, no
próximo mês, porém, seus de-
sempenhos atraíram a aten-
ção de grandes clubes do ce-
nário esportivo brasileiro.
Brunna Brunnett, Luana Lira
e Beatriz dos Santos recebe-
ram muitos aplausos e elogios
do público presente ao Parque
Aquático Júlio Delamare.

Além da medalha de bronze
conquistada por Bruna Brun-
nett no trampolim de três me-
tros, as também paraibana
Luana Lira e Beatriz dos San-
tos trouxeram medalhas de
bronze na categoria sincroni-
zado plataforma, somando 14
pontos na final. Na plataforma,
Beatriz foi sétima colocada e
Luana Lira ficou em nono lu-
gar. No trampolim de um me-

tro, Luana Lira ficou com a nona
posição, enquanto no trampo-
lim de três metros, Beatriz fi-
cou também na nona colocação.

Os resultados obtidos pelas
três atletas foram considerados
ótimos pelo treinador Fernan-
do Retamozza, mexicano vin-
culado ao Grêmio Cief da Vila
Olímpica Ronaldo Marinho,
equipe da qual as atletas são re-
presentantes.

O Troféu Brasil de Saltos Or-
namentais reuniu as princi-

pais atletas do país. Luana
Lira, Bruna Brunnet e Beatriz
dos Santos treinam diaria-
mente no Parque Aquático da
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho. Elas, juntamente com as
atletas Andressa Santana, Ta-
tiana Lira e Giovana Acioly são
consideradas as melhores do
Estado e do Nordeste, estando
sempre presentes nos pódios
durante competições no Sul e
Sudeste do Brasil.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

SALTOS ORNAMENTAIS

Bruna conquistou a medalha de bronze no trampolim de três metros

DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Seis meses sem jogar
Gravidade da lesão no goleiro era bem maior do que imaginavam os médicos e ele só volta a competir na reta final do Campeonato Brasileiro

ROGÉRIO CENI

goleiro Rogério Ceni foi
submetido a uma cirur-
gia no tornozelo esquer-

do na noite da última segunda-
feira, no HCor, na capital paulis-
ta. Depois de fraturar o tornozelo
esquerdo no treino desta tarde, o
capitão do São Paulo precisou
passar pela intervenção cirúrgi-
ca e o tempo de recuperação pode
chegar a seis meses.

A operação foi realizada pelo
médico Rene Abdalla, que co-
locou uma placa e seis parafu-
sos no tornozelo do atleta.
Além de tratar da fratura no
osso, a cirurgia também serviu
para fazer uma sutura em um
dos ligamentos do tornozelo.

A cirurgia começou por vol-
ta das 20 horas e se estendeu
por pouco mais de 60 minutos.
O superintendente de futebol
do Tricolor, Marco Aurélio Cunha,
e um dos médicos do clube, Auro
Rayel, acompanharam o pro-
cedimento. O goleiro deverá
deixar o hospital apenas hoje e
iniciará a recuperação no Re-
ffis no fim da semana.

A previsão inicial era de que
Rogério Ceni ficaria até quatro
meses longe dos gramados. Po-

Após a eliminação na semifinal da Taça Rio, segundo
turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o gru-
po do Vasco está com o foco totalmente voltado para a
Copa do Brasil e terá um compromisso importante hoje
quando enfrenta o Central, em Caruaru, a partir das
21h50 pela segunda fase da competição.

Com um estiramento na coxa direita, o zagueiro Fer-
nando sequer viajou com a delegação. Seu substituto será
Leonardo, que também foi titular no clássico com o Bota-
fogo pelo Campeonato Carioca. Além do xerife, o meia
Jeferson é mais uma baixa por causa de uma torção no
tornozelo esquerdo, com Enrico entrando em sua vaga.

Ainda nesta fase da Copa do Brasil, o Vasco tem a pos-
sibilidade de eliminar a partida de volta no Rio de Janei-
ro. Para isso terá de bater o Central por uma diferença de
dois gols ou mais, assim como aconteceu contra o Fla-
mengo, do Piauí, na primeira etapa da competição.

A formação da equipe vascaína para o compromisso
em Pernambuco será: Tiago, Paulo Sérgio, Leonardo, Titi
e Ramon; Amaral, Nilton, Enrico e Carlos Alberto; Ro-
drigo Pimpão e Elton.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

rém, depois da operação, os
médicos constataram que o
tempo de reabilitação poderá
chegar a seis meses.

Assim, o goleiro está fora da
reta final do Campeonato Pau-
lista e também da Copa Liber-
tadores da América. Além dis-
so, Ceni não terá condições de
participar de boa parte do Cam-
peonato Brasileiro. Desta forma,
o técnico Muricy Ramalho co-
locará o reserva imediato, Bos-
co, na posição de titular do São
Paulo nos próximos meses.

O goleiro Bosco terá a respon-
sabilidade de substituir Rogério
Ceni na meta do São Paulo nos
próximos meses e sua estreia já
será hoje contra o defesnor, no
Urugaui, pela Libertadores.
Como o titular precisou passar
por uma cirurgia no tornozelo
esquerdo, o reserva imediato
sabe que terá de entrar em cam-
po nos jogos por até seis meses,
que é o período máximo de recu-
peração previsto ao capitão.

"Eu não imaginei que seria
tão grave. Depois que eu saí do
CT, ligaram para mim e eu fi-
quei chocado com a notícia",
afirmou o goleiro.

A comissão técnica do Palmei-
ras trata com todo o carinho a
partida de hoje às 21h50 no Pa-
lestra Itália contra o Sport. Com
uma vitória, o Verdão entra de-
finitivamente na briga por uma
vaga nas oitavas-de-final da Li-
bertadores da América. Desde
segunda-feira que os jogadores
do Palmeiras estão concentra-
dos para o jogo.

"Estamos com pensamento
só no Sport, é uma outra deci-
são, vale até deixar a família de
lado", afirmou o zagueiro Mau-
rício Ramos, após o treino rea-
lizado na Academia de Futebol.

Com apenas três pontos no
grupo 1 da Libertadores, o Pal-
meiras necessita de um resulta-
do positivo para seguir sonhan-
do com a classificação às oita-
vas-de-final. O elenco se mos-
tra ciente de que o clube conti-
nua em situação desconfortável

na competição sul-americana.
"É mais um jogo fundamen-

tal no ano. Precisamos de sabe-
doria e calma. O apoio da torci-
da também será muito impor-
tante. Vamos colocar o espírito
e a alma em campo", reforçou
Maurício Ramos.

O técnico Wanderley Luxem-
burgo selecionou 24 atletas
para o jogo. Da lista de inscri-
tos da Libertadores, apenas o
atacante Willians está fora de-
vido a uma lesão no púbis.

No grupo 1, o Colo Colo, do
Chile, é líder com sete pontos. O
Sport está em segundo lugar,
com seis. A LDU, do Equador,
tem quatro, enquanto o Palmei-
ras soma três. Em relação ao re-
vés contra o Santos, pelo Cam-
peonato Paulista, o Palmeiras
tem uma novidade. O volante
Jumar está de volta após cum-
prir suspensão automática.

Palmeiras e Sport voltam a se
defrontar pela Libertadores

O

Vasco busca forças na Copa do Brasil

O lance em que o goleiro Rogério Ceni fraturou o tornozelo durante treino no CT do São Paulo, segunda-feira

No sábado passado, o Vasco foi eliminado
pelo Botafogo nas semifinais da Taça Rio

VIPCOMM/DIVULGAÇÃO
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“Paraíba, terra amada”

Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Lalino Salãthiel é um mulato malandro,
cheio de conversa e não muito dado a tra-
balhar. No momento está em serviço no
trecho da estrada de rodagem Belo Hori-
zonte - São Paulo. Depois de ficar nas noi-
tadas, é hábito seu chegar atrasado para o
serviço. O encarregado, seu Marra, jura
que desta vez não vai se deixar enrolar.
Mas o mulatinho tanto fala que acaba con-
vencendo o chefe de que o atraso foi justo,
estava adoentado. Os colegas irritam-se
ao ver que o outro consegue sempre se sa-
far na malandragem. Dão-lhe o desprezo,
mas, Lalino é manhoso, finge que não vê
as caras feias e vai agradando e dando
voltas e, quando se dão conta, estão todos
enredados por suas histórias. Às vezes se
engana, troca os fatos, já que é tudo menti-
ra, e quando alguém percebe, logo se safa,
contando outra maior.

Bagunceiro e mulherengo, apesar de ter
mulher jovem e bonita e que, apesar das
brigas, é louca por ele. Finge que não ouve
quando os colegas avisam-no para se cui-
dar com o espanhol que anda rondando
sua casa, querendo tomar-lhe a mulher.

De tanto inventar histórias de suas
noites com as mulheres estrangeiras no
Rio de Janeiro, acaba ficando com vonta-
de de ir mesmo ver como é a vida na capi-
tal do país e planeja largar Maria Rita.
Seu Marra tenta convencê-lo a ficar, mas
Lalino se ofende e não permite que nin-
guém se meta em seus assuntos. Recebe o
salário, vende a carroça e o burro, mas
ainda acha que o dinheiro é pouco. Quan-
do está indo pra casa, pensando em como
vai fazer com Maria Rita que de nada des-
confia, vê o espanhol Ramiro rondando
sua casa. Aproveita para pedir um di-
nheiro emprestado, prometendo que
manda depois, porque está deixando

Sinopse:
"A volta do marido
pródigo" - Sagarana

Maria Rita e vai embora pra nunca mais
voltar. O espanhol gosta da idéia e vai
buscar o dinheiro. Lalino entra em casa,
dá um abraço na mulher, deixa um di-
nheiro na mesa, disfarçando e foge de ca-
rona com um caminhão.

Maria Rita chora por um mês e, três me-
ses depois, está morando com o espanhol.

Lalino, que é Eulálio, está na farra no
Rio de Janeiro. Embora as mulheres de
lá sejam muito lindas e haja muitas es-
trangeiras, elas não são muito fáceis e
ele não fica feliz. Seis meses depois, re-
solve voltar, já que o dinheiro acabara e
sentiu saudades.

Chegando ao arraial, foi logo pra casa
do espanhol, mentindo que ia pagar a dí-
vida. O espanhol, nervoso, disse que não
precisava, sem saber que o tal não tinha
nem um centavo no bolso. Queria ver a
mulher, ameaçou Lalino. O espanhol dis-
se que podia, se fosse na presença dele,
mas já avisava que a Ritinha estava fera
com ele. O malandro acovardou-se e dei-

xou pra lá. Saiu e ficou vadian-
do pelas roças dos outros. En-
tão, encontra seu Oscar, filho do
Major Anacleto, chefe político do
lugar. Seu Oscar tem simpatia
pelo mulatinho e promete tentar

arranjar emprego pra ele com
o pai. No princípio, o Major
nega, diz que não quer nada
com esse malandro que ven-
deu a mulher. Além do mais,

vai arranjar encrenca com
todos os espanhóis que ago-
ra são donos de muitas ter-
ras por ali, o que lhes confere
respeito. Mas o tio Laudônio,
conselheiro do Major, acha
que Lalino, com sua astúcia
pode lhes ser de utilidade já
que estão em campanha po-
lítica.

Assim, o mulatinho passa
a ser cabo eleitoral do Major
conseguindo, com sua boa
conversa, até um guarda-
costas para defendê-lo. E já
aproveita para insultar o es-
panhol e mandar recado pra
Ritinha. A cada malandra-
gem sua, o Major fica revol-

tado, mas, quando vai pedir contas, já
vem o malandro com alguma história,
que conseguiu ganhar mais eleitores do
Benigno, inimigo político do Major. Aí
tudo fica resolvido e todos ficam conven-
cidos da utilidade de Lalino. Quando seu
Oscar vai levar um recado de Lalino para
Maria Rita, apaixona-se por ela e fala mal
do outro. Pois aí é que a mulher fica mais
louca pelo marido, achando que ele a es-
queceu. Quando seu Oscar resolve falar
mal de Lalino para o Major, já não conse-
gue nem falar, pois o mulatinho está a
todo vapor usando de sua esperteza para
agradar o patrão.

Vem inventando histórias de que al-
guns eleitores se bandearam para o lado
da oposição, depois já volta contando os
ardis que utilizou para trazê-los de vol-
ta. E suas histórias são tão bem engen-
dradas que não há como lhe tirar o mé-
rito. Delicadamente, o mulato fez o Ma-
jor perceber que os espanhóis não lhe
serviam de nada, pois não votavam. Pre-
parava assim o terreno para tirar pro-
veito. Tanto tentou o espanhol, que este
começou a atormentar a Ritinha com
ciúmes e até a maltratá-la. Um dia, a
mulher aparece na fazenda do Major,
chorando, procurando pelo marido.

Nisso, o Lalino não estava, mas dali a
pouco chegou com representantes do go-
verno, que estavam de passagem, indo
para Belo Horizonte. Ora, Lalino os in-
terceptara na estrada, dizendo que ia a
mando do seu Major, que lhes oferecia
sua hospitalidade. Depois de tamanha
arte, o Major não teve dúvidas, apoiou
Lalino na volta com a mulher e mandou
seus homens expulsarem todos os espa-
nhóis daquelas terras, que ele as estava
comprando e, se fosse preciso, que usas-
sem de força para persuadi-los.

Lalino, que é Eulálio,
está na farra no Rio de

Janeiro. Embora as
mulheres

de lá sejam muito
lindas e

haja muitas
estrangeiras, elas não
são muito fáceis e ele

não fica feliz. Seis
meses depois, resolve

voltar, já que
o dinheiro acabara e

sentiu saudades.................
Sua sugestão de leitura

"Ensaio Sobre a Cegueira", de José Sa-
ramago, é a sugestão de leitura da jorna-
lista e atriz Patrícia Braz, secretária de
Redação de A União. O livro, segundo ela,
faz o leitor enxergar e, muito mais do que
isso, temer a própria humanidade frente
a uma situação de caos. A partir de uma
súbita e inexplicável epidemia de ceguei-
ra, o autor guia o leitor para a desorgani-
zação e a superação dos valores mais bá-
sicos da sociedade, transformando seus
personagens em animais egoístas na sua
luta pela sobrevivência.

Boa leitura.

* 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.

O que li
O texto em destaque hoje é um resumo do conto "A volta do marido pródi-

go", 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.

João Guimarães Rosa combina e recombina habilmente as informações do
meio, confundindo lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o
lendário em sua obra.

Como sugere o título, Sagarana é uma coletânea de contos estruturados a
partir de uma visão moderna dessa espécie literária, pois, embora apresen-
tem os seus elementos tradicionais, os contos de Guimarães Rosa são porta-
dores de "um sopro renovador", como observa o crítico Massaud Moisés.

"Numa linguagem mesclada de tipismos mineiros, eruditismos e arcaís-
mos, traz para a literatura regionalista um sopro renovador, um sentido de
epicidade e profundo conhecimento da alma humana, que fazem dele, desde
logo, um escritor de lugar definitivamente marcado", comenta.

Café pequeno
A rosa de Hiroxima

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

VINÍCIUS DE MORAES

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

DE LETRAS DA UFPB

ROSA, JOÃO GUIMARÃES, 1º ED. RIO DE JANEIRO.
EDITORA UNIVERSAL - 1946
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Zac Efron é cotado para
De Volta para o Futuro 4
O novo galã das adolescentes - e de muitas “donas de casa
desesperadas”, diga-se de passagem - está em todas. Todo
dia um jornal ou “fonte misteriosa” o coloca no elenco de
um remake de sucesso. Atualmente, fica difícil saber mesmo
em qual filme Zac Efron não está cotado para o papel de
protagonista. E a bola da vez é o quarto longa-metragem da
série De Volta para o Futuro. Segundo informações do site
Female First, Efron demonstrou interesse em interpretar
McFly (que foi de Michael J. Fox nos três primeiros filmes
da série) nessa investida, acionando seus contatos. Além
deste filme, Efron teria sido convidado para participar de
outras produções de peso, como a versão cinematográfica
de Johnny Quest e Piratas do Caribe 4. Recentemente, o ator
recusou o papel de protagonista do remake de Footlose, por
temer que sua carreira fique marcada por filmes musicais.

Você não
consegue
construir uma
reputação no que
pretende fazer

Henry Ford,
EMPRESÁRIO
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Documentário ‘Barra 68’ é
exibido hoje no Cine Sesc
Além do filme do paraibano Vladimir Carvalho, progra-

mação terá ‘Chinatown’ e ‘Ladrões de bicicleta’. 19

"
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M
Jãmarrí Nogueira
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aria de Fátima Gomes Nogueira. Cidadã brasileira que passaria despercebi-
da para maior parte da população que gosta de música. Os fãs dessa mulher
costumam chamá-la de Joanna, um dos maiores nomes da música românti-

ca brasileira. Artistas de interpretações marcantes, Joanna está celebrando 30 anos de
carreira. E João Pessoa faz parte dessa festa. Hoje à noite, a cantora fará show no Projeto
Seis e Meia, no MAG Shopping, a partir das 18h30.

O espetáculo deverá ser baseado na mesma estrutura do ‘Pintura Íntima’, que traz
no repertório ‘Pra começo de conversa’, ‘Chama’, ‘Diz quem me diz’, ‘Pinta de bacana’
e ‘Samba do Arnesto’. Até aí, os fãs mais voltados para os sucessos midiáticos ainda
estarão mezzo apáticos. Para que não fiquem com cara de paisagem, Joanna entra de
sola nos seus hits e canta ‘Espelho’, ‘Mensagem pra você’ e ‘Recado (Meu namorado’. E
o show continua com ‘Codinome beija-flor’, ‘Mulher marcada’, ‘Pintura íntima’, ‘Quar-
to de hotel’, ‘Cicatrizes’ e ‘Teu caso sou eu’. A plateia volta a explodir com a interpreta-
ção de ‘Amanhã talvez’ e o show termina com ‘Deixa a vida me levar’. Que Joanna nos
leve. Amém.

PB terá 20 novos Pontos
de Cultura e R$ 3,7 mi
Inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas através

da Subsecretaria de Cultura do Estado. 18

O cantor e compositor paraibano
Amandi Cortez fará a abertura do
show de Joanna. O artista está lan-
çando seu primeiro CD, o ‘Matéria
em movimento’. Amandi não chega
a ser uma Brastemp, mas não dá dor
de cabeça nem náusea. Tem voz
agradável e toca violão até direiti-
nho. Só peca quando acha que é com-
positor. Fraquinho!!!!!

Ainda assim, vale a pena prestar
atenção no trabalho do rapaz, que é
profundamente eclético na compo-
sição de seu leque estilístico. Canta
tudo! Reggae, rock, samba, baladas
e canções regionalíssimas. É bem
verdade que não combina nadinha
com Joanna (escolha péssima da pro-
dução), mas uma colher de chá não
há de fazer mal a ninguém).

Os shows acontecem a partir das
18h30 na Praça de Eventos do MAG Sho-
pping, em Manaíra. Os ingressos cus-
tam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entra-
da).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Amandi e sua matéria em movimento

Joanna:
Uma das maiores cantoras românticas do Brasil
celebra três décadas de carreira em show do
Projeto Seis e Meia, hoje à noite, em João Pessoa

“
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No show de Joanna
não faltarão hits, como
‘Amanhã talvez’ e
‘Recado (Meu
namorado)’
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Biu Doido

Colocou fogo na pastagem e
acabou perdendo o domínio das
chamas ‘só para juntar os amigos’...

Artistas da PB terão

V

R$ 3,7 MILHÕES

inte novos Pontos de Cultura se-
rão selecionados, contemplando
todas as regiões do Estado, com

exceção das cidades de João Pessoa e
Campina Grande - estas lançarão edi-
tais próprios. O prazo final para o envio
das propostas foi prorrogado para 15 de
maio. Os formulários e manual de pre-
enchimento estão disponíveis no site da
Secretaria de Educação e Cultura do Es-
tado. Os interessados devem acessar o
site www.sec.pb.gov.br, procurar o cam-
po ‘Serviços’ e clicar no link ‘Downloa-
ds’. A outra opção é solicitá-los através
do e-mail subsecretariade
culturadapb@gmail.com.

O edital para Pontos de Cultura é re-
sultado de um convênio firmado entre o
Governo da Paraíba, através da Subse-
cretaria Executiva de Cultura, e o Minis-
tério da Cultura. Os investimentos pre-
vistos no programa ‘Cultura Viva’ são
de R$ 3,7 milhões na Paraíba, onde R$
2,5 milhões sairão dos cofres do governo
federal e R$ 1,2 milhão do Governo do
Estado.

Os Pontos de Cultura são iniciativas
organizadas pelas comunidades e esti-
muladas pelos governos a formularem
propostas voltadas, principalmente,
para a produção, formação cultural e

As eleições  que determinam a Co-
missão Técnica de Análise de Projetos
da Subsecretaria Executiva de Cultu-
ra do Estado serão de hoje até sexta-
feira, dias  15, 16 e 17, nas cidades de
João Pessoa, Campina Grande, Montei-
ro e Patos.

As assembleias gerais acontecerão
em quatro pontos do Estado. As enti-
dades situadas no Litoral e Zona da
Mata devem procurar o Casarão dos
Azulejos hoje para eleger dois repre-
sentantes.

Agreste e Brejo votarão no mesmo
dia, na unidade do Sesc em Campina
Grande, Rua Jiló Guedes, 650 – Centro.
No dia 16 (quinta-feira) as entidades
do Cariri e Curimataú votam na cida-
de de Monteiro, no Teatro Jansen Filho,
Av. Getúlio Vargas, 40. Já as entidades
do Alto e Baixo Sertão se apresentarão
na Fundação Ernani Sátyro, Rua Co-
ronel Miguel Satyro, 93 - Centro, em
Patos, dia 17 deste mês.

O horário da eleição é o mesmo para
todas as regiões, das 14 às 17 horas. As
cidades de Campina Grande, Patos e
Monteiro vão eleger um representante
cada, enquanto João Pessoa elege dois.

CTAP
A Comissão Técnica de Análise de

Projetos, entre outras atribuições, é
responsável pela análise e aprovação
dos projetos inscritos no Fundo de In-
centivo à Cultura do Governo do Esta-
do. A CTAP é composta por 10 mem-
bros titulares e 10 suplentes, sendo cin-
co deles indicados pelo governador e
cinco escolhidos livremente pelas en-
tidades culturais de natureza jurídica
sem fins lucrativos.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O título desse artigo pode parecer
agressivo tendo como base a persona-
lidade iluminada que o compõe. Mas
foi com esse nome que Severino Cassi-
ano Pereira entrou para a história do
Sertão do Pajeú-PE  e Cariri paraiba-
no, inicialmente. Figura humanamen-
te especial conhecida como doido, mes-
mo sem uma exposição do diagnóstico
da sua enfermidade, Biu portava o li-
mite mais curto entre a loucura e a ge-
nialidade. Foi assunto literário para
vários escritores, entre eles, os parai-
banos Zé  Marcolino, Assis Ângelo e
Joselito Nunes.

Severino Cassiano era natural de São
José dos Cordeiros - PB, conforme con-
ta Zé Marcolino no seu livro “Vida,
versos, viola”, mas logo na infância foi
morar em São José do Egito-PE. Unin-
do dois santos em um só quadro pa-
raibucano, Biu passava a metade do
ano em lucidez e o resto dele em plena
doidice, munido da contemplação po-
pular. Mas a sua loucura, ladeada pela
lucidez, transitava no universo da
arte.

No período de harmonia, Severino
ficava no seu sítio, cuidando da roça.
Certa vez, colocou fogo numa pasta-
gem seca e acabou perdendo o domí-
nio das chamas. As pessoas da redon-
deza tiveram que se juntar para apa-
gar o fogo. Quando perguntaram a Biu
o motivo da queimada, logo respondeu:
- foi só para juntar os amigos.

Noutra oportunidade, Biu foi tentar
vender a terrinha dele. Foi quando um
comerciante perguntou: - A terra lá é
grande, Biu?  - De lado num é muito

não, visse, mas pra baixo, tudo que ti-
ver lá é meu, num sabe!?  Numa outra
situação, Severino pedia semente de
algodão para plantar ao dono de um
armazém, quando este lhe perguntou
se a terra era nova? (se tinha sido ara-
da) - E a terra, Biu, é nova? - É da idade
das outras que estão por lá. Respon-
deu.

O nosso visionário itinerante era do-
tado de um grande poder de improvi-
so. Em dias de doidices, quando num
momento utilizava duas gravatas,
uma na frente e outra nas costas, al-
guém lhe perguntou por que ele usava
duas gravatas? Biu rapidamente res-
pondeu que era para ninguém saber se
ele estava saindo ou chegando. Lem-

brando da frase antológica do filósofo
dinamarquês Soren Kierkegaard: “A
vida só pode ser compreendida olhan-
do-se para trás, mas só pode ser vivi-
da olhando-se para frente”.

Ainda equilibrando os ângulos, Se-
verino pediu uma bicada de cachaça a
um senhor que se encontrava bebendo
num balcão, porém, ele disse: - dou
não, Biu! Você pode cair por ai! Biu dei-
tou-se ao chão da bodega, fez traves-
seiro do chapéu, e falou: - Pode trazer
agora.

A história vive repleta de exemplos
onde o tempo não fez justiça atribuin-
do valores inventivos a figura folcló-
rica, especial. Mas são dos folguedos
que vivem as tradições mais legítimas.
Dizem que ser louco, entre muitas de-
finições, é compor uma conduta que
não esteja dentro do esperado ou esta-
belecido pela sociedade. Partindo des-
sa premissa, acho que até nisso Biu ti-
nha razão, pois para ser doido igual a
ele a pessoa tem de ter muito juízo.

geração de renda por meio da cultura.
As iniciativas contempladas através de
seleção receberão apoio financeiro no
valor de R$ 180 mil durante três anos.

Esses recursos poderão ser utilizados
para a realização de cursos e oficinas,
produção de espetáculos e eventos cul-
turais, compra de equipamentos, den-
tre outros itens de despesas de custeio e
de capital admitidos pelo Edital.

Podem participar deste edital: pesso-
as jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, que sejam de natureza cul-
tural tais como associações, sindicatos,
cooperativas, fundações privadas, esco-
las caracterizadas como comunitárias
ou instituições intituladas como Orga-

nizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIPs) e Organizações Soci-
ais (OS), sediadas e com atuação com-
provada na área cultural há pelo menos
dois anos no Estado da Paraíba. Os Pon-
tos de Cultura já existentes poderão par-
ticipar desta seleção, desde que tenham
concluído a sua prestação de contas até
a assinatura dos próximos convênios.

Eleições da CTAP
serão de hoje a
sexta-feira

Vinte novos Pontos de
Cultura serão selecionados
no Estado e prazo para
apresentação de propostas
ganhou prorrogação:
dia 15 de maio

O artista Flávio Tavares - subsecretário de Cultura do Estado - disponibilizou os formulários

Subsecretaria de Cultura do Estado -

Casarão dos Azulejos,

Endereço: Rua Conselheiro Henriques, 159,

Centro. Em frente à Praça Dom Adaldo.

Fone: 3218-4167.

E-mail: subsecretariadeculturadapb@gmail.com.

SERVIÇO#

DIVULGAÇÃO

Flávio
Petrônio
flaviopetronio@bol.com.br

POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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A dois passos
do Paraíso

A cidade passa por um surto de
desenvolvimento, com novas
construções se erguendo...

Cinema

Documentário ‘Barra 68’, do
paraibano Vladimir de
Carvalho, é destaque do Cine
Sesc de João Pessoa, que
também terá ‘Chinatown’ e
‘Ladrões de bicicleta’

SEM PERDER A TERNURA

Fui a Bananeiras nesses feriados de
Páscoa. Mergulhei naquela Natureza
exuberante, na sucessão de paisagens
que nossos olhos descortinam de onde
quer que a gente esteja, cada uma dife-
rente da outra, proporcionadas pela to-
pografia da região.

Tudo verde, tudo úmido, tudo com
aquela impressão de Paraíso Terrestre,
de um mundo que parece que foi inven-
tado naquele instante, com milhares de

ando continuidade a programa-
ção da semana, o Cine Sesc apre-
senta uma seleção especial de fil-

mes para o público do Centro de João
Pessoa, de hoje (15) até sexta-feira (17).
Do documentário aos maiores sucessos
do cinema mundial, é cinema de graça
para todos. As exibições acontecem no
miniauditório do Sesc Centro João Pes-
soa, localizado na Rua Desembargador
Souto Maior, 281, no Centro da Capital,
ao meio-dia e na quinta-feira também
às 19 horas.

Hoje (15), o documentário ‘Barra 68 –
Sem Perder a Ternura’ (BRA, 2001, 80
min.), do diretor paraibano e professor
de cinema da Universidade de Brasília
Vladimir Carvalho, recorda a luta de
Darcy Ribeiro no início dos anos 1960
para criar e implantar a UnB, desde o
golpe de 1964 até os acontecimentos de
1968. A crise culminou com o Ato Insti-
tucional nº 5, o AI-5, que fechou o Con-
gresso. O filme conta com depoimentos
de pessoas como o cineasta e crítico de
cinema Jean-Claude Bernardet e de Cacá
Diegues. A exibição será ao meio-dia.

O clássico italiano ‘Ladrões de bicicle-
tas’ (ITA, 1948, 93 min.), de Vittório de
Sica, será a atração da sessão Cine Arte
de amanhã (16), em duas sessões, ao
meio-dia e às 19 horas. Precisando de
uma bicicleta para conseguir um empre-
go, um homem com muito sacrifício con-

matizes de verde e cheio, lotado de vida,
passarinhos, insetos, formigas, abelhas,
marimbondos, imbuás e tudo quando é
de bichinho miúdo e bonitinho rastejan-
do, voando zum-zum-zumbindo, can-
tando, chilreando, borboleteando, no
meio das flores de todas-todas-todas-
todas as cores.

E veja você, meu caro leitor: eu que sou
avessa ao frio e que só gosto de Nature-
za se ela estiver do outro lado de um vi-
dro blindex, me abestalhei com o cuida-
do de filigrana de detalhe, de minúcia,
que o Universo empregou para criar
essa jóia que repousa no centro do escrí-
nio verde do Brejo. Ô Paraíba bonita da-
nada, minha gente! Cheia de tesouros,
muito deles desconhecidos até por quem
vive aqui.

A temperatura amena, mesmo neste
abril que está ainda calorento em mui-
tos lugares do Nordeste, traz uma noite
de sono tranquilo, “sem rádio e sem no-

tícia das terras civilizadas”, debaixo de
um cobertor quentinho. Também por
isso Bananeiras está se transformando
num destino desejado por muitos, para
fugir do calor e da agitação dos grandes
centros. O metro quadrado disparou de
preço e não é todo mundo que pode com-
prar um terreno por lá, como acontecia
há alguns anos.

A cidade passa por um surto de de-
senvolvimento, com novas construções
se erguendo a cada esquina – algumas, é
verdade, subvertendo a arquitetura ca-
racterística da cidade, o que é uma pena

– mas o fato é que os novos empreendi-
mentos geram riqueza para o municí-
pio, movimentam a economia, introdu-
zem novos hábitos, civilizam os costu-
mes.

Passei somente um dia lá, a Sexta-Fei-
ra da Paixão, pouco para as inúmeras
coisas que é preciso fazer na cidade, para
conhecer suas belezas naturais e arqui-
tetônicas, e a rica cultura do lugar. A
antiga estação de trem, hoje transforma-
da em pousada, a contadeira de históri-
as que dizem que é famosa, a bela Ma-
triz, que ergue suas torres altaneiras so-
bre a paisagem.

O lugar é um paraíso. Um paraíso ver-
de, com água límpida e cristalina, fauna
e flora riquíssima e preservada, gente
hospitaleira, casas e prédios do início do
século XX mostrando seus frontões de-
corados e nos levando, pelas asas da
imaginação, a um passado cheio de gló-
ria e riqueza.

segue tirar sua bicicleta da penhora. Po-
rém logo em seguida ela é roubada. Ga-
nhador do Oscar especial para filme em
língua estrangeira.

Encerrando a semana cinematográfi-
ca, o sucesso policial ‘Chinatown’ (EUA,
1974, 130 min.), dirigido por Roman Po-
lanski, conta a trajetória de um detetive
especializado em casos matrimoniais,
que é contratado por uma misteriosa
mulher da alta sociedade para que inves-
tigue seu marido, mas logo as investiga-

ções seguem rumos inesperados. Com Jack
Nicholson, Faye Dunaway e John Hus-
ton no elenco, o longa foi vencedor do
Oscar de Melhor Roteiro Original.

O Cine Sesc realiza atividades diári-
as, atendendo ao público em geral, com
o melhor do cinema nacional e mundi-
al. Além das mostras especiais e dos
projetos Cinema na Escola e Cinema
na Rua, que leva a magia da sétima arte
as instituições e comunidades da Gran-
de João Pessoa.

#
O filme de Vladimir conta com depoimentos de pensadores que
vivenciaram o período de luta contra a ditadura, como Cacá
Diegues e Jean-Claude Bernardet

Cena de ‘Barra 68’, que enfoca a luta de Darcy Ribeiro para a implantação da UnB, em Brasília

Sertão da PB
tem exibição
de curtas

D

DIVULGAÇÃO

Clotilde
Tavares
clonews@digi.com.br

JORNALISTA, ESCRITORA E ESCREVE
ÀS QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

O Projeto de cinema ‘ViAção Paraí-
ba’ pega a estrada novamente e a pri-
meira parada está marcada para hoje,
amanhã e sexta-feira, dias  15,16 e17,
em São João do Rio do Peixe e Distrito
Gravatá. A proposta itinerante vai pas-
sar ainda por mais duas cidades, no
mês de maio chega à Rio Tinto, e em
julho na cidade de Princesa Isabel. O
projeto vai oferecer durante o dia, tan-
to na cidade quanto no distrito, uma
oficina gratuita intitulada ‘Aprenden-
do a Ler Imagens em Movimento’ - e
também uma mostra de filmes nordes-
tinos, seguidos de debates, no turno da
noite.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Mostra de filmes
Passadouro, de Torquato Joel – PB 6'

Coxixola existe, é aqui!, De Torquato
Joel – PB 5'

Águas de Romanza, de Gláucia Soares e
Patrícia Baía – CE 12'

A Canga, (PB) - 12’ – 2000
Direção: Marcus Vilar

Tempo de Ira, de Marcélia Cartaxo e
Gisela Melo – PB 12'

Leviatã, de Camilo Cavalcante – PE 17'

SAIBA MAIS#
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 O enófilo Luís Jr já está com mais um curso de Sommelier, dessa

vez voltado para gourmets, eno-apaixonados, estudantes de tu-

rismo e gastronomia. As inscrições já estão abertas e as vagas são

limitadas. Quem já fez, elogiou muito. Informações: (83) 8800-

5070/ 9952-2923.

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está

com as inscrições abertas para a 22ª edição do Prêmio Rodrigo Melo

Franco de Andrade. Podem concorrer à premiação, empresas, institui-

ções e pessoas de todo o país.

 A iniciativa é um reconhecimento a ações de proteção, preservação e

divulgação do patrimônio cultural brasileiro. As inscrições podem ser

feitas até o dia 11 de maio na sede da superintendência regional do

órgão na Paraíba, que está situada na Praça Venâncio Neiva, n° 68, no

Centro de João Pessoa.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

 Priscilla Fantin que desde “Sete Pecados” não recebe nenhum
convite da Rede Globo para as novas produções está  descan-
sando em Paris e só pretende retornar ao Brasil no segundo
semestre.

 Marieta Severo vai precisar de muito fôlego para cumprir todos
os seus compromissos profissionais. No Rio de Janeiro grava “A
Grande Família”, em São Paulo está em cartaz com o seu espetá-
culo e ainda conseguiu um tempo disponível para participar, na
Bahia, do filme “Quincas Berro dÁgua” vivendo a dona de um
bordel.

 De férias da TV desde o término da novela Negócio da China,
Grazi Massafera pretende viajar para Los Angeles, acompanha-
da do namorado Cauã Reymond. A atriz quer passar três meses
na cidade para aperfeiçoar seu inglês.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: O ce-

rimonialista Rui Régis
de Brito, Ana Rosa Bar-
reto, Arlindo Cabral,
Azumar Zacarias Me-
deiros, Carlos Alberto
Guimarães, Gilda Al-
meida, Itamata Ribeiro,
Leilane de Sousa Silva,
Luciano Mariz Maia,
Maria do Socorro Bezer-
ra Cavalcanti, Marília
Guedes Pereira, Marizé-
lia Barros, Regina Tor-
res, Renata Câmara, Re-
nata Carrilho Torres,
Viviane Farias Franca e
o professor Reynaldo
Simões.

2 Cheia de vida
Bastante prestigiada, a aniversariante Maria José

Barbosa e eterna decoradora comemorou sua
nova idade na última segunda (13), rodeada
de carinho pelos familiares e amigas. O al-
moço festivo aconteceu no restaurante Pala-
ce Grill, do empresário Felippe Ferreira, que
ficou lotado. Homenageada pelas amigas,
Maria José estava radiante e até cantou para

Maria José Barbosa (em pé, de preto) recebeu muitas amigas na comemoração de seu aniversário

Pose especial das amigas da aniversariante para a coluna RCVips

Parabéns da coluna para Renata Carrilho Torres, aniversariante de hoje

os presentes. Segundo a apresentadora The-
reza Madalena, celebrar a vida é um dom de
Deus, e isso Maria José Barbosa tem de sobra,
pois é sempre alegre e participativa. O encon-
tro foi animado pelo cantor Roberto e a torta
foi um presente da amiga Socorro Cristovão.
A coluna RCVips esteve presente e registrou
todos os detalhes. Confira também as fotos
no nosso portal www.rcvips.com.br

2 O poder do verde
O famoso arquiteto e paisagista paulistano Benedito Abbud, nome

internacionalmente renomado, é quem assina todos os jardins
dos recentes emprendimentos da ‘Alliance’ e ‘Andrade Marinho’.
Em João Pessoa seu talento está nos luxuosos ‘Luxor Cabo Bran-
co’ que será lançado em breve - e ‘Ultramare’. Em Campina Gran-
de sua marca poderá ser apreciada em prédios poderosos como
o ‘Vivant’ e ‘Atmosphera’. Com isso, ganha o investidor, que além
de adquirir um excelente imóvel, contará com uma área externa
fantástica, com muito verde e plantas típicas da região, distri-
buídas de formas incríveis. Aliás, todos os projetos da ‘Alliance’
e ‘Andrade Marinho’ sempre valorizam o verde. Nota dez!

2 Feijão
Já tem data e local o próximo passeio que o turismólogo Onaldo

Mendes fará com um grupo de amigos e associados do ‘Clube do
Feijão Amigo’. O destino escolhido foi o Forte Velho e a saída será
na Praia do Jacaré no dia 25 de abril. Lá, os felizardos partici-
pantes poderão degustar no Restaurante do Pessoinha as delíci-
as do tradicional cardápio do CFA, que inclui muito feijão e ovo
frito. Claro! Reserve logo as suas vagas e participe! Informações:
(83) 8850 6888.



Entre os votos de Feliz Páscoa, o da empresária Valéria Valença. Retri-
buímos.

 Aliás, Valéria comandou grupos para a Paixão de Cristo – de Nova
Jerusalém-PE, através de sua empresa Aerovias.

 Zélia Magela é a querida aniversariante de hoje. Nosso beijo de
carinho.

 Também ganhando cumprimentos de parabéns hoje o empresá-
rio Erik Marreiro. Tintim.

 Nossa coluna pode ser vista também através da internet: além do
site d’A União (o www.paraiba.pb.gov.br), ainda o www.redede
noticias. com (sem o br) – na seção “colunistas”.

 Maurinho Picini, colunista da cidade de Toledo-PR, convidando para
sua festa de aniversário, dia 23 de maio – no Empório Santa Maria.
Merci! Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas
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2 Vips & Tops
 Rossélio Marinho (depois de

alguns anos na direção co-
mercial do Diário) – ao lado
de sua esposa, Ozana – ago-
ra só tem tempo para a Art-
culinária – marmitaria ex-
pressa, muito bem instala-
da na Vigário Calixto, bair-
ro do Catolé.

 A Sra. Beth Vasconcelos irá
assinar coluna especial so-
bre a sociedade da Capital,
a partir do mês de maio,
no informativo social “O
Vip” – que é editado aqui
na terrinha. Todo mundo
na maior expectativa.

 A propósito, Beth nos liga de
João Pessoa para parabeni-
zar pela excelência desta co-
luna. Segundo ela, “a que a
deixa mais informada sobre
as ocorrências da serra”.
Gratíssimo.

 Último domingo almoçáva-
mos no restaurante do Bai-
xinho! – A satisfação de en-
contrar a sempre distinta
Sra. Jacy Cruz Lira – em
companhia do filho João
Neto – com a esposa Kiara,
que comandavam mesa das
mais concorridas.

 O casal empresário Pedro Jor-
ge (Jaqueline) Aguiar Figuei-
redo – leia-se Óptica Ver-
sailles - está agendando cir-
culada por Juazeiro do Norte
– vizinho estado do Ceará.
Vai aquela cidade especial-
mente apadrinhar elegante
nupcial.

2 Graziela
A jornalista Graziela Emeren-

ciano telefonou para desejar
Feliz Páscoa! – E, também,
para tecer comentários os
mais elogiosos à nossa co-
luna, sempre antenada nos
melhores acontecimentos
que gira em torno do socie-
ty serrano. Retribuímos.

2 Joana
A cantora Joana volta a pisar os

palcos da cidade. Hoje, den-
tro do Projeto Seis & Meia, ela
se apresenta no Centro de
Convenções do Garden, num
show antecedido pela dupla
serrana de maior sucesso, a
formada por Kátia Virgínia e
Gabmar Cavalcanti.

2 Rotary
São Paulo está concorrendo com

as cidades americanas de
Houston e Phoenix o direito
de sediar o Congresso Mun-
dial dos Clubes de Rotary,
evento que deverá envolver 40
mil rotarianos dos diversos
continentes do globo terrestre.

Sra. Beth Vasconcelos ladeada pelos netos
Amaurizinho, Marcel Cabral e João Victor

Eles acontecem na vida social do Recife: Guilherme e Rita de Cássia Bandeira,
em andanças pela terrinha

O casal odontólogo Antônio (Dirce) Bandeira com o neto, o médico
Leonardo Farias Bandeira – que reside em Recife

Presenças sempre queridas nos acontecimentos serrano: médico-
otorrinolaringologista Belmiro Pinto e Sra.

Nomes expressivos na mais tradicional sociedade campinense: industrial
Maurício (Marília) Almeida

2 Mães
Anualmente o colunista realiza uma promoção em homenagem

ao Dia das Mães. Decidimos que a Tarde das Mães 2009 deverá
acontecer na última semana de maio, em meio a concorrido e ele-
gante happy-hour. Eu volto.

2 Residência
Se especializando em Clínica Médica, a jovem médica Myllene Tor-

res Andrade da Nóbrega está fazendo residência em Natal-RN.
Ela é filha dos queridos amigos médicos Evaldo (Wedna) Dantas
da Nóbrega. O outro filho do casal, Leandro, está fazendo o
quinto ano de Medicina na Faculdade de Juazeiro do Norte-CE.

2 Católicos
Dois importantes eventos católicos estão para acontecer, no próxi-

mo mês de maio, aqui na cidade: o primeiro, do Encontro de
Casais com Cristo, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário –
nos dias 15, 16 e 17, programado para o colégio Redentorista; o
outro, o Encontro de Jovens com Cristo, da Igreja Catedral – no
mesmo período, que acontecerá no Convento Ipuarana.

2 Tito Motta
O empresário Tito Motta é o grande anfitrião de hoje, aqui em Cam-

pina Grande. Recebe, a partir do meio-dia, empresários e filiados
da CDL para o Almoço Empresarial, com direito a palestra do
secretário estadual Anísio Carvalho. Confirmamos.

2 Santana
A reunião festiva da Associação Cristã Feminina já está com local

definido: será na fazenda “Santana” – cercanias da vila de Ga-
lante, na última quarta-feira deste mês. A presidente Maria do
Carmo Figueiredo conta com o comparecimento de todas.

2 Bonito
Dr. Antonio Bandeira e Dirce juntaram os filhos, noras e netos que

residem aqui em Recife e foram todos desfrutar os feriados da
Semana Santa na cidade de Bonito, próximo a Gravatá-PE, e
foram hóspedes de confortável hotel-fazenda da região.

2 Delícias
Quando o assunto é tortas & salgadinhos, um nome sempre chega pri-

meiro em nossas mentes: a Fresh Cake, dos queridos amigos Paulo
Roberto e Graça Rafael Bastos. As melhores gostosuras da cidade.

2 Bafômetro
Coisa que não pode acon-

tecer! – Num aciden-
te na Almirante Bar-
roso, para aferição do
bafômetro os envol-
vidos são direciona-
dos, por agentes da
Polícia Rodoviária Fe-
deral, ao posto de
Santa Terezinha – sem
sucesso – depois para
o posto de Alcantil (já
na divisa com estado
de Pernambuco, tam-
bém sem sucesso) e,
finalmente, retorno a
Santa Terezinha,
onde finalmente é con-
cluído o intento. Um
abuso, convenhamos!
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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 ator Gustavo Leão interpretará o cantor Frank Aguiar dos 18 aos 25 anos de idade

Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  -  Apesar da
necessidade de se fechar um pouco
em si mesmo, novas associações e
trabalhos em equipes ou clubes estão
favorecidos, bem como a projeção de
sua imagem social.
Empreendimentos também está
prometido nesta fase.

Gêmeos (21/05 a 20/06) -
Mercúrio faz com que você sinta
necessidade de se fechar e manter
seus segredos a sete chaves. Nesta
fase você estará quieto.  Assuntos
ligados ao ocultismo, sexualidade e
psicologia também serão foco de seu
interesse.

Câncer (21/06 a 20/07)  - Fase
boa para jogar conversa fora com
amigos, mas também para a
comunicação em equipe e
apresentação de projetos. A fase é
ótima para a projeção de sua
imagem social e sucesso
profissional.

Libra (21/09 a 20/10) - Hoje você
continuará mais fechado e
introspectivo. Sua mente tem andado
um pouco confusa, carregada de
pensamentos que levam a emoções
estranhas que acabam atrapalhando
suas decisões e escolhas. Procure
praticar a meditação.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Dia de ótimo astral com muitas
oportunidades de dar a volta por cima
de problemas que estão afetando seu
dia a dia. Fase de cura em todos os
setores de sua vida. Controle apenas
seus gastos e aprenda a lidar com seu
dinheiro. O dia está bom também para
sair e se divertir com os amigos.

Virgem (21/08 a 20/09) -

Introspecção e sensação de estar
passando por mais uma crise marca
esta fase. Apesar do dia tenso,
procure não se envolver em emoções
profundas, pois tudo está em
processo de finalização. A pior parte
você já conseguiu solucionar.

Sagitário (21/11 a 20/12) - A lua
continua em seu signo dando um tom
mais emocional a tudo o que fizer hoje.
Relacionamento com os filhos tendem a
ficar mais tranqüilos e agradáveis no dia
de hoje. O dia segue um pouco pesado
ainda, resquício de algum problema que
não teve solução no dia anterior.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Com a
volta de Vênus em seu signo e em
retrogradação é quase impossível que
antigas questões que dizem respeito a
seus relacionamentos não venham à
tona novamente. Até o dia 24 você
estará ainda mais sensível e
certamente vai colocar um ponto final
em tudo.

Touro (21/04 a 20/05)  -  Mercúrio
em seu signo dá o tom do momento
trazendo novas amizades e grande
possibilidade de novos contratos
com bons resultados em
negociações. Caso trabalhe com a
comunicação, esta é uma ótima fase
também.

Leão (21/07 a 20/08) - A fase é de
cura de antigos relacionamentos e
abertura de coração para os novos que
certamente surgirão durante este ano.
Caso trabalhe com comunicação, esta é
uma ótima fase para apresentação de
projetos e construção de uma boa
imagem social.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Fase
necessária que traz à tona todas as
dores relacionadas a emoções
passadas. Situações e problemas
familiares que não tiveram solução até
hoje, passam por um momento de
cura. Mas para isso existe a necessidade
de expurgar maus sentimentos.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Dia de
ótimo astral com muitas
oportunidades de dar a volta por
cima de problemas que estão
afetando seu dia a dia. Fase de cura
em todos os setores de sua vida.
Controle apenas seus gastos e
aprenda a lidar com seu dinheiro. O
dia está bom também para sair.

NO CINEMA

Gustavo Leão interpretará Frank Aguiar
Está definido o ator que interpretará

Frank Aguiar no cinema. Gustavo Leão
viverá o cantor dos 18 aos 25 anos de
idade, no filme ‘Os sonhos de um sonha-
dor - A história de Frank Aguiar’.
Gustavo Leão, revelação da televisão bra-
sileira, trabalhou em duas grandes pro-

duções da Rede Globo: Paraíso Tropical,
interpretando o sonhador Mateus em 2007
e também na novela Beleza Pura em 2008,
como Felipe.  Gustavo Leão chegou re-
centemente de uma temporada de estu-
dos nos Estados Unidos e deverá iniciar
as gravações no próximo mês no Piauí.
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Pesquisa

Estudiosos alemães
questionam automutilação
atribuída ao pintor holandês
Vincent Van Gogh e acusam
Paul Gauguin de ter usado
uma espada contra o amigo

AO PÉ DA ORELHA

o dia 30 de dezembro de 1888, o
jornal “Forum Républicain”, de
Arles, na França, noticiava que,

no domingo anterior, o pintor holandês
Vincent Van Gogh (1853-1890) havia ido
a uma “casa de tolerância” da cidade e
procurado por uma prostituta de nome
Rachel, a quem teria entregue sua ore-
lha esquerda, dizendo: “Guarde este ob-
jeto com cuidado”.

Van Gogh teria cortado a parte inferior
do lóbulo esquerdo, com uma lâmina de
barbear, após brigar com o colega fran-
cês Paul Gauguin (1848-1903), que ame-
açava partir depois de dois meses de
parceria artística e convivência confli-
tuosas.

Relatada por Gauguin em inquérito
iniciado na manhã seguinte, e em suas
memórias “Antes e Depois”, a versão de
automutilação foi recentemente rebati-
da pelos estudiosos alemães Hans Kauf-
mann e Rita Wildegans no livro “Van
Goghs Ohr: Paul Gauguin und der Pakt
des Schweigens” (a orelha de Van Gogh:
Paul Gauguin e o pacto do silêncio), ain-
da sem previsão de edição brasileira.

Kaufmann e Wildegans sustentam que
Gauguin, “espadachim extraordinário”,
teria cortado com uma espada a orelha
de Van Gogh quando esse, num acesso,
partira para cima dele. O ataque não se-
ria consequência da “loucura” ou epi-
lepsia atribuídas ao pintor, mas sim da
porfíria, que tem transtornos mentais
entre os sintomas.

Os autores começaram sua pesquisa
em 1996, após verem o quadro “Giras-
sóis sobre uma Poltrona” (1901). “O
tema da obra, em especial o girassol
‘morto’ ao fundo, com um olho, nos pa-
receu conter uma mensagem secreta.
Concluímos que, com ele, Gauguin re-
presenta o amigo morto (Van Gogh),
que o observa do além. E o olho simbo-
liza o peso na consciência de Gauguin”,
diz Kaufmann à Folha.

Outra “pista” teria sido uma carta de
Van Gogh ao irmão Theo, de 17 de janei-
ro de 1889. Nela, o pintor fala do “im-
pulso animal” de Gauguin e diz que en-
viaria logo a máscara e luvas de esgri-
ma que o ex-parceiro pedira de volta, com
a esperança de que ele “nunca venha a
usar armas mais sérias”.

Para Louis Van Tilborgh, pesquisador
do Museu Van Gogh de Amsterdã, com
quem Kaufmann debateu há uma sema-
na na Holanda, o livro é honesto, mas
especulativo.

Técnica que
usa raio x
reconstrói tela
do artista

Uma equipe de pesquisadores da
Holanda e na Bélgica reconstruiu
com uma exatidão sem precedentes
uma pintura do pintor holandês Vin-
cent Van Gogh, oculta embaixo da
obra “Patch of Grass” (1887), por
meio do uso de uma nova técnica que
emprega raios x aplicados com um
acelerador de partículas.

Em comunicado, a Universidade
de Tecnologia de Delft (Holanda), que
trabalhou em cooperação com a
Universidade de Antuérpia (Bélgi-
ca), anunciou que os cientistas con-
seguiram aplicar com sucesso pela
primeira vez esta técnica, que per-
mitiu que obtivessem uma “foto co-
lorida” do retrato oculto de uma
mulher.

Os métodos que empregam raios x
para examinar as pinturas, como as
radiografias convencionais, até ago-
ra só chegavam a descobrir certas
camadas e tinham suas limitações.

Neste caso, os pesquisadores utili-
zaram um acelerador de partículas
do instituto de pesquisas alemão
Desy, com sede em Hamburgo, para
aplicar um feixe de raios x sobre o
quadro e medir a fluorescência das
camadas de pintura, que são diferen-
tes segundo o elemento químico que
contiverem.

Desta forma, conseguiram regis-
trar individualmente os átomos de
chumbo, mercúrio e outros compo-
nentes dos pigmentos, e fizeram com
que as camadas superiores distor-
cessem menos a pintura de baixo.

A Universidade de Delft explicou
que Van Gogh costumava reutilizar
lenços para voltar a pintar sobre eles
obras diferentes —os especialistas
consideram que até um terço das
primeiras obras do artista ocultam
outras composições.

A técnica utilizada permite identi-
ficar pigmentos de forma individu-
al, após submeter o quadro original
a ondas fluorescentes, o que permite
transferir a informação pictórica da
composição a um computador.
 EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Para Kaufmann, o “crime” cometi-
do por Gauguin não teria vindo à tona
por conta de um pacto de silêncio, evi-
denciado em declaração de Van Gogh,
contida em relato de Gauguin: “Você
está silente, e assim eu também fica-
rei”.

Gauguin, diz Kaufmann, teria se cala-
do para evitar a prisão. E Van Gogh, sen-
tindo-se cúmplice, não queria que o ami-
go fosse preso e esperava retomar a par-
ceria. “Por trás disso estaria ainda, pos-
sivelmente, a admiração homoerótica de
Van Gogh por Gauguin.”

Para Van Tilborgh, qualquer que seja
a explicação para a orelha cortada de Van
Gogh, o incidente reforçou um mito ne-

N

Pacto de silêncio para evitar prisão
e demonstração singular de amizade

gativo. “Tornou-se um problema para
ele, alguém com novas propostas estéti-
cas, cujo trabalho poderia ser apresen-
tado, especialmente após o incidente,
como a arte de um lunático. E mais: isso
encobria seus verdadeiros problemas de
saúde.”

Kaufmann defende que Van Gogh pas-
sou a ser visto como um “perigo poten-
cial para a sociedade” depois da “pro-
paganda” negativa de Gauguin. “Ele foi
internado num hospital a pedido de vi-
zinhos. E sua posterior entrada, mais ou
menos voluntária, num asilo, já foi um
sinal de sua resignação. E um sinal para
o suicídio que ele cometeria 19 meses
depois.”

Autorretrato feito pelo holandês Vincent Van Gogh, após perda de um pedaço da orelha

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Comissão vê irregularidades
em obra de supermercado

Ministério Público comprova denúncias com relação às normas de acessibilidade e segurança feitas pela Asdef

Ministério Público da
Paraíba (MPPB) reali-
zou, ontem (14), uma ins-

peção no prédio do Carrefour que
está sendo construído no bairro
dos Bancários, em João Pessoa,
para constatar as irregularidades
em relação às normas de acessi-
bilidade e segurança denunciadas
pela Associação dos Deficientes e
Familiares (Asdef).

A vistoria foi feita por repre-
sentantes de órgãos governa-
mentais que compõem a Comis-
são de Acessibilidade, como o
Conselho Regional de Engenha-
ria e Arquitetura (Crea/PB), o
Corpo de Bombeiros, a Superin-
tendência de Planejamento e
Obras do Estado da Paraíba (Su-
plan), a Secretaria de Planeja-
mento de João Pessoa (Seplan) e
a Superintendência de Transpor-
te e Trânsito da Capital (STTrans).

Há uma semana, a Asdef in-
gressou com uma representação
no MPPB contra o Carrefour.
"Denunciamos que o supermer-
cado utilizou a calçada como ex-
tensão da entrada de veículos, di-
ficultando e impossibilitando a
passagem de pedestres. As pes-
soas são obrigadas a entrar na
loja para passar! Isso fere o di-
reito de acessibilidade. Além dis-
so, a calçada é um bem público
que não pode ser privatizado.
Para economizar terreno, não fi-
zeram o recuo, o que comprome-
te a segurança do pedestre", de-

O

nunciou o presidente da Asdef,
Francisco Isidoro, que acompa-
nhou a inspeção.

O promotor de Justiça de Defe-
sa dos Direitos do Cidadão, Val-
berto Lira, constatou os proble-
mas de acessibilidade e seguran-
ça na entrada do prédio do su-
permercado. "Já constatamos
que há uma irregularidade na
calçada, que foi privatizada pelo
supermercado e usada para a en-
trada de veículos. A primeira su-
gestão que fazemos é que essa
área de veículos seja retirada
para evitar problemas com os
pedestres", disse.

Nesta sexta-feira (17), às 9h, a
Comissão de Acessibilidade vai
se reunir na Promotoria do Ci-

dadão com representantes do
Carrefour e com a construtora
contratada pelo supermercado
para discutir as correções que
devem ser feitas para garantir a
acessibilidade e a segurança no
prédio, previsto para ser inau-
gurado na próxima semana.

Segundo a arquiteta da Su-
plan, Sheila Freire, a Comissão
irá analisar e confrontar os pro-
jetos apresentados e aprovados
pelos órgãos municipais para
ver se a obra foi executada de
acordo com os documentos. O
Corpo de Bombeiros também
vistoriou o local e concluiu que
todas as normas de segurança
em relação a incêndios foram to-
madas pelo supermercado.

IMPACTO NO TRÂNSITO
Além de desrespeitar as nor-

mas de acessibilidade, a entrada
do prédio do Carrefour localiza-
da na avenida principal dos Ban-
cários compromete a segurança
dos pedestres por não dispor de
uma grade de proteção.

De acordo com o chefe do Setor
de Fiscalização da STTrans, Pa-
blo Fragoso, a permanência da
entrada de veículos na principal
via que dá acesso a bairros popu-
losos como Mangabeira e Valen-
tina também provocará impac-
tos negativos no trânsito na re-
gião Sul da cidade. "A entrada e a
saída de veículos deveriam ser
feitas na rua de trás do supermer-
cado para evitar congestiona-
mentos, principalmente, no final
da tarde, quando as pessoas re-
tornam para suas casas.

Também verificamos que a cal-
çada está irregular e que deveria
haver uma grade de proteção
para evitar que as pessoas caiam
na via pública e sejam atropela-
das. Nossa sugestão é que a en-
trada principal só seja usada
para pedestres e que os veículos
entrem e saiam do supermerca-
do pela rua de trás", disse.

A Assessoria de Imprensa do
Carrefour enviou nota à redação
informando que “as obras do su-
permercado foram realizadas de
acordo com o código de obras e
com a aprovação do projeto por
todos os órgãos competentes”.

Asdef mostra que calçada foi utilizada como extensão da entrada de veículos

Encontro deve reunir mais de 100 profissionais
As organizadoras do IV

Encontro das Jornalistas Pa-
raibanas esperam a partici-
pação de aproximadamente
100 profissionais no evento
que acontecerá no próximo
sábado, 18 de abril, às 15 ho-
ras, no Hardman Praia Ho-
tel, em Manaíra. As convida-
das para participar desta
edição como palestrantes são
a editora de Jornalismo da
TV Globo Nordeste, Jô Ma-
zzarolo, a professora da
UFPB e jornalista Joana Be-

larmino e a apresentadora
Fernanda Albuquerque, do
programa Mulher Demais,
da TV Correio.

As jornalistas vão falar
para as colegas da imprensa
paraibana sobre as experiên-
cias profissionais na comu-
nicação. Uma das organiza-
doras do encontro, Marcela
Sitônio, disse que esta quarta
edição está mais propositiva,
com a ampliação dos deba-
tes e a troca de experiências,
mas sem esquecer o momen-

to de confraternização.
Segundo ela, as convidadas

para o debate são mulheres
de reconhecida competência,
atuando em áreas diferentes
da comunicação. "Esta plura-
lidade de opinião será salu-
tar para enriquecer as dis-
cussões", comentou.

As camisetas do IV Encon-
tro de Mulheres Jornalistas
Paraibanas é assinada pelo
artista plástico Clóvis Júni-
or, e será vendida a R$ 15
para acesso ao evento. As res-

JORNALISTAS PARAIBANAS

ponsáveis pelos preparati-
vos desse momento de inte-
gração entre as profissionais
de comunicação são Marcela
Sitônio, Ruth Avelino, Lílian
Pedreira, Renata Ferreira,
Messina Palmeira, Janaína
Araújo, Ana Felipe e Hacel-
dama Borba, Carolina Pache-
co e Karla Alencar.

O evento conta com o apoio
do Hotel Hardman, Grupo
São Braz, Boticário, a Facul-
dade Maurício de Nassau e
Afrodite Sexy.

Fecomércio
já aposta nas
vendas para o
Dia das Mães

Ainda faltam mais de três se-
manas para o dia das mães, mas
os empresários do comércio já
estão bem otimistas, apesar da
crise mundial. Um levantamen-
to feito pelo instituto Fecomércio
(em parceria com o Sebrae) cons-
tatou que 78,22% dos paraibanos
manifestaram o desejo de presen-
tear as mães. Em 2008, o percen-
tual registrado foi de 83,09%. A
pesquisa descobriu quais serão os
presentes mais procurados. No
topo da lista está o vestuário
(38,02%). Em seguida, os eletro-
domésticos e eletroeletrônicos
(13,17%), perfumes(12,28%) e cal-
çados (7,49%). Joias e bijuterias
(6,29%), móveis (3,89%), bolsas e
carteiras (2,40%) também foram
citados. Entre os eletroeletrôni-
cos, os produtos mais citados fo-
ram: televisão (13,64%), celular, fo-
gão e micro-ondas aparecem com
11,36%, cada um.

O liquidificador e máquina de
lavar surgem com o mesmo per-
centual de intenção de compra
(9,09%) e geladeira com 6,82%. Os
consumidores entrevistados
disseram que três fatores são
fundamentais na hora das com-
pras: a qualidade do produto
(85,25%), preço (81,26%) e bom
atendimento (62,76%). É impor-
tante lembrar que neste quesito,
os entrevistados poderiam citar
mais de uma opção como respos-
ta, portanto, a soma dos resulta-
dos ultrapassa os cem por cento.

Quanto à forma de pagamento
dos presentes, a maior parte dos
consumidores (62,16%) optou
pelo parcelamento sem juros no
cartão de crédito. A outra parcela
de entrevistados (37,84%) mani-
festou o desejo de comprar os pre-
sentes à vista, principalmente se
for estimulado por bons descon-
tos. O gasto médio com presentes
será de R$188,49. Alguns entre-
vistados afirmaram que preten-
dem adquirir presentes em torno
de R$15,00 e outros com valor
igual ou acima de R$ 2.000,00.

Ainda segundo o levantamen-
to, os shoppings (56,84%) apare-
cem como o local preferido para
as compras de presentes este ano.
Em seguida, vem o comércio tra-
dicional com 42,35%, Internet
(1,80%) e comércio informal
(1,22%). É importante lembrar
que como o estudo foi em cima de
previsão os entrevistados pode-
riam citar mais de um local de
compra.
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