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Cenas de “Tudo que Deus criou” começam a ser rodadas em Campina Grande P. 19mais

Solenidade realizada na Praça do
Povo do Espaço Cultural José Lins do
Rêgo será marcada pela promoção e
condecoração de oficiais. P. 24

"Tiradentes recebe
homenagem da PM

Contando hoje com uma população
superior a 150 mil habitantes, bairro se
destaca como um dos mais
importantes e desenvolvidos de JP. P. 24

"Mangabeira comemora
26 anos com muita festa

Investimento da ordem de R$ 4 milhões vai
proporcionar melhoria no atendimento à
população da região do Cariri Ocidental. P. 5

Hospital de Taperoá
Autorizada construção do

"Cehap anuncia
cadastramento
de mutuários

Programa habitacional vai
atender famílias com
renda mensal de até dez
salários mínimos. P. 4

"Preço do pão tem
variação de até
91,7 % na Capital
Presidente do Sindicato
dos Panificadores diz que
produto é muito melhor na
área nobre da cidade. P. 6

Açudes sangram e chuvas
provocam inundações na
Capital e no interior da PB

Açudes sangram e chuvas
provocam inundações na
Capital e no interior da PB

   MARCOS RUSSO
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A UNIÃO

Vacine-se, é bom
á um ditado popular, segundo o qual o
brasileiro só fecha a porta depois de rou-
bado. Por esse raciocínio, referindo-se
à saúde, diz-se que a pessoa só se cui-

da quando a doença já está avançada. A maioria da
população não tem a cultura da prevenção. Este
pensamento reflete numa frequência assídua aos hos-
pitais, para fazer diagnóstico de uma coisa, no cor-
po, em processo doentio.

A prevenção, na saúde, é algo essencial. Porque se
tem condições de diagnosticar o que acontece em nosso
corpo com antecedência. E, a partir daí, tomar as devi-
das precauções para o mal não se disseminar. Não se
espalhar pelo corpo como uma praga.

Assim, qualquer programa de saúde, que estabelece
a prevenção como meta, é bem-vindo. A campanha
estadual de vacinação contra a Influenza se faz presente
como um desses casos de prevenção. O objetivo dessa
campanha imprime respeito pela causa comum, onde a
saúde pública é realçada e ganha espaço na mídia, como
forma de publicidade para se quebrar esse paradigma
que existe enraizado na cabeça da população, de não se
precaver.

Quando se tem iniciativa e se põe em prática, o resul-
tado é animador. O Governo do Estado se mobiliza,
pois, para promover o “Dia D” da vacinação, que tem o
slogan “Deixe a gripe na saudade. Vacine-se”. O dia
reservado para esta mobilização é o sábado, 25 de abril.

A meta da Secretaria Estadual da Saúde é imunizar

H
contra o vírus da gripe cerca de 400 mil pessoas com 60
anos de idade ou mais. A secretaria colocará à disposi-
ção 450 mil doses da vacina. Aproveitando a oportuni-
dade para vacinar contra a gripe Influenza, também se-
rão disponibilizadas as vacinas DT (difteria e tétano) e a
Pneumocócica (contra 23 tipos de bactérias que provo-
cam a pneumonia).

Como o melhor remédio é prevenir, há a expectativa
de a população idosa comparecer aos postos de vaci-
nação, neste sábado (25), e receber a dosagem exata
de combate à gripe. Logo ela, atrás da qual se esconde
um dos processos infecciosos de maior morbi-mortali-
dade no mundo.

Serve de alerta, ainda, que são os idosos, junto com
as crianças, o alvo mais fácil para a chegada e a perma-
nência de doenças, tais como: pneumonia, doença pul-
monar (enfisema) ou cardíaca crônica.

A expectativa de vida no Brasil, hoje, é bem melhor.
Deve-se, justamente, a campanhas de preservação da
saúde. O trato à saúde é mais levado em conta e isso faz
com que a sobrevivência seja mais longa e mais saudá-
vel. Aos poucos a cultura de passar ao largo nos cuida-
dos com o bem-estar vai se diluindo e vai se abrindo
espaço para a conscientização.

Que a população idosa, alçando a casa dos 60 anos
de idade, tome como certeza a visita aos postos de vaci-
nação neste sábado, dia 25. Com esse bom propósito,
livra-se do incômodo da gripe. Como se sabe, uma do-
ença chata.

Crimes ambientais
A Editora Revista dos

Tribunais acaba de lançar
"A Culpabilidade nos Cri-
mes Ambientais", autoria
de Ana Paula Fernandes
Nogueira da Cruz (288
páginas - R$ 54,00 - Cate-
goria: Direito Penal, indi-
cada a estudiosos do Direi-
to, advogados, consulto-
res, magistrados e promotores de Justiça). A obra
enfoca, de maneira abrangente, o problema da
responsabilização penal por atos que ameacem ou
danifiquem o meio ambiente, praticados por pes-
soas físicas e jurídicas. Quanto a estas se realizou
profundo estudo. Oferece contribuições para a (re)
construção da culpabilidade como categoria dog-
mática inolvidável dentro do tratamento doutri-
nário a ser dado aos crimes ambientais.

Parte a autora da ideia de que para esses tipos
de delitos é necessária a construção de uma teoria
da culpabilidade que se possa empregar no Direi-
to Penal Ambiental com a utilização integral dos
princípios que regem o Direito Ambiental, mas
sem deixar de atentar para as garantias e princí-
pios que regem o Direito Penal.

Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz é douto-
ra em Direito e mestre em Direito das Relações Soci-
ais pela PUC-SP; professora da Universidade Cató-
lica de Santos - Unisantos, nas áreas de Direito Pro-
cessual Penal e Direito Ambiental; professora convi-
dada nos cursos de Especialização da Escola Superi-
or do Ministério Público de São Paulo e da Escola
Paulista de Direito; autora de diversos artigos cien-
tíficos publicados em revistas especializadas; partici-
pa de congressos, encontros e eventos científicos;
promotora de Justiça do Estado de São Paulo, atu-
ando na área de defesa do Meio Ambiente.

Pela mesma Editora foi também lançado "Códi-
go Penal, Código de Processo Penal, Constitui-
ção Federal", cujo coordenador é Luiz Flávio Go-
mes (Coleção: RT Mini Códigos - 11ª edição - 1312
páginas - Volume I - R$ 59,00. Categoria: Direito
Penal, destinada a profissionais, professores, con-
cursandos e estudantes de Direito). Organizados
por juristas de renome, os RT Mini Códigos são
os compactos mais completos do país, caracterís-
tica que os consagrou nos meios acadêmico e pro-
fissional.

Esta edição teve seu conteúdo atualizado e am-
pliado com todas as normas penais e processuais
penais relevantes promulgadas até 09.01.2009 -
como as da Reforma do CPP, a Lei de Videoconfe-
rência (Lei 11.900/2009), o Estatuto da Criança e do
Adolescente atualizado pela Lei de Combate à Pe-
dofilia (Lei 11.829/2008) e o Dec. 5.123/2004 (Regu-
lamenta o Estatuto do Desarmamento) atualizado
pelo Dec. 6.715/2008 -, além de outras consideradas
complementares aos temas tratados. Contempla,
também, a Constituição Federal, seu ADCT na ín-
tegra e as Emendas Constitucionais e súmulas dos
Tribunais Superiores relativas à matéria.

A obra enfoca, de
maneira
abrangente, o
problema da
responsabilização
penal...

Capital se destaca na
geração de empregos
No Nordeste, apenas Salvador-BA e
Recife-PE conseguiram obter resultados
melhores do que os de João Pessoa.
Maceió-AL obteve o pior resultado da
região, com 1.534 vagas a menos no
mês passado. No acumulado do ano, o
resultado da geração de empregos em
João Pessoa também foi positivo. Entre
janeiro e março, a Capital paraibana
ganhou 1.246 novos postos de trabalho,
com 11.429 contratações e 10.183
demissões.

Produtividade da saúde
será paga nesta sexta
O secretário estadual da Saúde, José
Maria de França, garantiu que a
produtividade dos servidores da área,
referente ao mês de março, será paga
hoje. O gestor explicou que a gratifica-
ção estava sendo liberada sem nenhum
critério e para pessoas que não tinham
direito ao incentivo. Por isso fez um

levantamento da situação e estabeleceu
normas para disciplinar o recebimento
da gratificação.

Cheques devolvidos
batem recorde

O número de
cheques devolvidos
bateu recorde no
Brasil, em março,
conforme pesquisa

da Serasa Experian. Foram devolvidos
24,6 cheques a cada mil compensados
no mês, o que significa o maior índice
desde o início do levantamento, iniciado
em 1991. O recorde anterior, de 24,3
cheques devolvidos para cada mil
compensados, foi registrado em março
de 2006, de acordo com a pesquisa.

Ouvidoria da AL promoverá
audiência em  Mangabeira
A Assembleia Legislativa da Paraíba,
através de sua Ouvidoria Pública vai
promover audiências públicas e

encaminhar soluções para alguns dos
principais problemas do bairro de
Mangabeira, o mais populoso da Capital
e do Estado. A informação foi prestada
pela ouvidora Arlenilde Aguiar, que
participou, terça-feira (21), da progra-
mação alusiva aos 26 anos de fundação
daquele núcleo habitacional. Ontem,
houve muita festa pela comemoração
do aniversário do bairro.

Domingo é dia de
Combate à Hipertensão
As Sociedades Brasileiras de Cardiologia,
de Hipertensão e de Nefrologia, além da
Federação Nacional das Associações de
Portadores de Hipertensão Arterial,
realizarão no próximo domingo  ações
ligadas ao “Dia Nacional de Combate à
Hipertensão”. Na Capital serão distribuídos
panfletos educativos no Busto de
Tamandaré, das 6 às 8 horas, para
chamar a atenção da população ao
problema que afeta 30 milhões de
brasileiros.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br
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Estado forma técnicos
e gestores de escolas

A capacitação está sendo realizada com 86 profissionais de unidades escolares da
Grande João Pessoa, na Escola de Serviço Público do Estado, em Mangabeira

T

CHARGE DO DIA

écnicos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento
da Escola – FNDE e da

Secretaria da Educação e Cul-
tura do Estado  realizam ca-
pacitação de 86 gestores e téc-
nicos de escolas da Grande
João Pessoa. A formação ocor-
re desde quarta-feira (22) e se
encerra hoje, na Escola de Ser-
viço Público do Estado da Pa-
raíba – Espep.

No período de 27 a 30 deste
mês, haverá a formação nos
pólos de Campina Grande,
Alagoa Grande, Sapé e Sousa,
com  capacitação  total apro-
ximadamente 700 profissio-
nais das redes estadual e mu-
nicipais. Este é o segundo en-
contro de formação de gesto-
res escolares em Plano de De-
senvolvimento da Escola –
PDE Escola.

A formação atende as esco-
las prioritárias do Estado, ou
seja, as que estão em situação
considerada crítica, com mé-
dia abaixo de 3.8, bem como as
que estão com média abaixo
da nacional (entre 3.8 e 4.2),
num total de mais de 300 esco-
las nas duas redes.

O encontro objetiva orientar
o público alvo para a elabora-
ção e a inserção do PDE Escola
no sistema de informação do
Ministério da Educação, para
serem repassados recursos
para as escolas, a partir de
uma análise do diagnóstico
feito pelos gestores através da
realidade de cada escola. O PDE
Escola planeja as ações peda-
gógicas das escolas e conta com
suporte financeiro para que as
ações sejam executadas nas
unidades educacionais.

    DISTRIBUIÇÃO DE KITS
A secretária executiva da

Educação e Cultura do  Esta-
do, Emília Augusta Lins Frei-
re, recebeu,  na  quarta-feira
(22), em seu gabinete, os pro-
prietários da franquia de pro-
dutos O Boticário da Capital,
Douglas Nunes e Rosa de
Sousa. A visita teve como ob-
jetivo a entrega de 1.074 kits
para serem distribuídos com
as escolas da rede estadual.

Os kits são compostos de
um DVD com vídeos educati-
vos e um CD com atividades
voltadas para o ensino fun-
damental e ensino médio e a
divulgação do site: eufacoo-
mundomaisbelo, onde as es-
colas devem se cadastrar
para interagirem com o pro-
jeto desenvolvido pela em-
presa em defesa do meio am-
biente.

O projeto foi iniciado em
março/2009, com a finalida-
de de promover a educação
ambiental desde o início da
vida escolar. Segundo a secre-
tária Emília Freire este é mais
um material que será entre-
gue as escolas abordando a
questão do meio ambiente.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
No período de 27 a 30
deste mês, haverá a
formação nos pólos
de Campina Grande,
Alagoa Grande,
Sapé e Sousa

Solano Lopes, Ditador do Paraguai em 1864, foi educado na Eu-
ropa, onde observando o desenvolvimento daquele Continente
idealizou a formação de um Paraguai maior, transformando-o
numa potência marítima. Para concretizar esse ideal, Solano Lo-
pes precisava ocupar parte de terras pertencentes ao Brasil, mais
precisamente na Província do Rio Grande do Sul e outras perten-
centes a Argentina, garantindo-lhe  uma comunicação com o Atlân-
tico, além de todo território uruguaio. Para executar seus planos,
Solano Lopes praticou de atos que resultaram em declarações de
guerra e gerando a formação de uma aliança entre Brasil, Uruguai
e Argentina, a chamada aliança tríplice. Esse conflito ensejou com-
bates em terras desses quatro países e constituiu o maior confron-
to armado da América.

Um mês depois de o Brasil ter declarado guerra ao Paraguai,
dezembro de l864, o Presidente da Província da Paraíba recebeu
um aviso do Ministro da Guerra, Henrique de Beaurepaire  Ro-
han,  que havia presidido a Paraíba pouco anos antes,  determi-
nando  que  toda  Tropa  de  1ª  Linha, sediada na Província,   fosse
concentrada na Capital e ficasse em condições de embarcar para
se  unir  às  Tropas  que  iriam combater  na Província do Rio
Grande. Em conseqüência toda Tropa de 1ª Linha disponível na
Província, ficou na Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo,
aguardando o navio que a transportaria para o Rio de Janeiro.

No dia 7 de janeiro de 1865 foi criado pelo Imperador, os Corpos
de Voluntários da  Pátria, que seriam composto por Voluntários
que deviam seguir para a  Capital  do  Império,  a  fim  de se  reunir
às  Tropas  que participavam da guerra, dele podendo participar a
Guarda Nacional. Cada voluntário da Guarda Nacional, após o
término da guerra receberia 300$000 (Trezentos mil reis), sendo
esse o único pagamento. Para se ter uma ideia do que esse valor
representava, o Comandante da Força Policial ganhava, na época,
120$000 (Cento e vinte mil reis), por mês. Organizou-se então, na
Paraíba, e seguiu para compor o efetivo que iria à guerra, além da
Tropa de 1ª Linha, a Guarda Nacional e o Corpo de Voluntários.

 Aberto o alistamento para formação do Batalhão de Voluntá-
rios da Pátria, o seu efetivo foi se concentrando no Convento do
Carmo. No dia 6 de maio de 1865, na presença do Presidente da
Província, e tendo à frente uma Banda de Música, um efetivo de
562 Praças, compondo o  1º Batalhão  de Voluntários da Pátria,
seguiu para o Porto do Capim, onde embarcou em barcaças para
Cabedelo, de onde embarcaria  na mesma data no Vapor Para-
ná, para o Rio de Janeiro.

A Força Policial não foi convocada, tendo em vista a necessida-
de de suas atividades na Província, mesmo durante a Guerra.
Mas, o Ministro da Guerra comunicou que aceitaria a sua parti-
cipação se fosse voluntária. Assim, o próprio Comandante, o
Major José Vicente Monteiro da  Franca assim como os demais
Oficiais da Força Pública, e as 210 praças existentes, ofereceram-
se para participar da luta, e seguiram, no dia 23 de junho de l865,
no Vapor Paraná, para a Capital do Império, onde receberam
treinamentos e em seguida foram distribuídos nas diversas
Unidades do Exército nas frentes de combates.

    Faziam parte desse contingente, os Capitães José Francisco de
Athay de Melo, Frederico do Carmo Cabral e José da Silva Neves,
além do Tenente Francisco Gomes Monteiro e ainda, os Alferes Pe-
dro César Paes Barreto e Joaquim Ferreira Soares. Como o efetivo da
Força Policial da Paraíba foi distribuído pelas Unidades do Exérci-
to, não se tem registro de suas ações específicas, porém como depois
da guerra alguns oficiais, como o Capitão Frederico do Carmo Ca-
bral, foi condecorado com medalha, pode-se concluir que esses ho-
mens tiveram importantes participações nessas lutas.

 Com o afastamento do efetivo da Força Pública da Província; foi
necessário se criar um Corpo para substituí-la, o que ocorreu a 18
de agosto de l865, com a criação do Corpo Policial Provisório, com
organização idêntica ao que havia embarcado para a guerra.  Para
Comandar esse Corpo, foi designado o Ten. Cel da Guarda Nacio-
nal  Thomaz  Cisne  e mais 2 Capitães, também da Guarda Nacio-
nal, além, de 3 Alferes.

Durante a guerra os integrantes das Forças Públicas das Provín-
cias eram remunerados pelo Império, porém como o valor desse
pagamento era apenas metade do que ganhava os integrantes do
Exército, para os mesmos postos ou graduações, dizia-se que esse
pessoal era "meia ganha" o que deu origem ao termo "meganha".

A Campanha da Guerra do Paraguai

*O AUTOR É CORONEL DA RESERVA DA PM-PB, ADVOGADO E HISTORIADOR

João Batista Lima
coronelbatista@bol.com.br
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Cehap fará novo cadastro de pessoas
interessadas na compra da casa própria

Imóveis serão construídos com financiamento do programa do governo federal, destinado a famílias que ganham até dez salários mínimos

m novo cadastro de
pessoas interessadas
em comprar a casa pró-

pria será realizado pela Com-
panhia Estadual de Habita-
ção Popular (Cehap). A inicia-
tiva integra o termo de ade-
são do Governo do Estado à
parceria com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) para cons-
truir moradias através da
nova linha de financiamento
oferecida pelo governo fede-
ral,  por intermédio do progra-
ma habitacional Minha Casa,
Minha Vida, voltado para fa-
mílias que ganham até dez sa-
lários mínimos.

Em João Pessoa, a Cehap
construirá edifícios em terre-
nos próprios, localizados en-
tre os bairros de Mangabei-
ra, Bancários e José Américo.
Também serão ofertados apar-
tamentos para famílias com
renda superior a três salários
mínimos, com melhor padrão
de qualidade, e que serão fi-
nanciadas pelo sistema de fi-
nanciamento leasing, com op-
ção de compra ao final do pe-
ríodo de pagamento.

A prestação mensal oscila-
rá entre R$ 200,00 a R$ 300,00,
que são valores de aluguéis de
imóveis nestes bairros da Ca-
pital. Os recursos virão do
Programa de Arrendamento
Familiar (PAR), do governo fe-
deral. A Cehap retomou a cons-
trução de moradias popula-
res em Cajazeiras e Campina
Grande, com recursos do Pro-
moradia. De acordo com o pre-
sidente do órgão, Carlos Man-
gueira, está sendo preparada
uma equipe para atender ao
público na sede do órgão, e
também será possível fazer a
inscrição pela internet.

FALTA DE RECEITA
Carlos Mangueira infor-

mou que atualmente um dos
grandes problemas da em-
presa é a limitação financei-
ra decorrente da anistia con-
cedida aos mutuários, no pro-
cesso de venda dos créditos
imobiliários da Cehap e do
Ipep, pois a lei autorizativa
dispensou o pagamento das
prestações dos financiamen-
tos realizados.

"A alienação dos créditos
imobiliários foi uma negocia-

U Inclusão no programa não vai
permitir aquisição de outra
moradiaEntender a aquisição da casa
própria como uma conquista e
valorizar o imóvel recebido. Esta
é a justificativa do presidente
Carlos Mangueira para explicar
porque será cobrada prestação
dos mutuários que vão receber
as novas casas populares, princi-
palmente as que terão recursos
do programa "Minha Casa, Mi-
nha Vida". "Isso evitará que as
pessoas vendam a casa para ter-
ceiros, o que é um problema co-
mum", explicou.

Agora, será feito um cadastro
único, e quem for beneficiado com
um imóvel financiado com recur-
sos públicos estará na lista, não
podendo ser beneficiado por ou-
tro programa de habitação social.
"Esta é a lógica do governo fede-
ral e que a Cehap também vai se-
guir", informa o dirigente, enfati-
zando que são enfrentados pro-
blemas no Conjunto Colinas do
Sul, com algumas pessoas comer-
cializando a casa própria.

Ele disse que as casas terão
35m² de área e os apartamentos
serão maiores, com 42m². Tam-
bém pela nova política habitacio-
nal, não há como direcionar as
moradias para um público es-
pecífico. Na verdade, os conjun-
tos são destinados àqueles que
se enquadram pela faixa de ren-
da, independente de ser servidor
público estadual ou não. Um as-
pecto novo no programa "Minha
Casa, Minha Vida" é a redução
dos custos cartoriais e tributá-
rios, além da flexibilização das
aprovações dos projetos urba-
nísticos e ambientais. "Este é um
fator importante", ressaltou
Mangueira.

CONSTRUÇÃO NO INTERIOR
Em Cajazeiras, 150 famílias

vão ser beneficiadas com a casa
própria. A Cehap promoveu reu-
nião com os inscritos que há qua-
tro anos aguardam a realização
deste sonho. No município, a
companhia havia iniciado a
construção de 84 imóveis, que
estavam paralisados. Com a re-
gularização do pagamento, os
trabalhos foram retomados.
Além disso, Carlos Mangueira
assinou a ordem de serviço para

Imóveis serão construídos pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”

iniciar as 66 restantes. Ele tam-
bém esteve em Patos e Sousa.

Em Campina Grande, dois con-
juntos foram reiniciados com
nova ordem de serviço: Três Ir-
mãs (serão 659 unidades) e Coli-
nas do Sol (386 casas). Ele acredi-
ta que os imóveis estarão concluí-
dos em seis meses. Haverá, ain-
da, uma nova licitação para o
conjunto Novo Cruzeiro, com 333
imóveis. Assim, a companhia so-
luciona o problema gerado pela
paralisação das construções.

De acordo com dados da Ge-
rência Operacional de Acompa-
nhamento de Contratos, foram
encontrados 1.843 obras parali-
sadas, dispersas em Aroeiras,
Belém, Bom Jesus, Cachoeira dos
Índios, Catingueira, Conceição,
Damião, Emas, Ibiara, Juazeiri-
nho, Lagoa, Malta, Monte Hore-
be, Pocinhos, Poço José de Mou-
ra, São Bentinho, São Sebastião
de Lagoa de Roça, Soledade e Vis-
ta Serrana.

Por outro lado, existem 810
unidades habitacionais em an-
damento nos municípios de Baía
da Traição, Boqueirão, Bonito de
Santa Fé, Cajazeiras, Caraúbas,
Caturité, Coxixola, Cubati, Espe-
rança, Juru, Lagoa, Marcação,
Natuba, Parari, Patos, Pedra La-
vrada, Remígio, Riacho de Santo
Antônio, Riacho dos Cavalos,
São José de Espinharas, São José
do Brejo do Cruz, São José dos
Cordeiros e Sousa.

É grande o número de constru-
ções a serem iniciadas pela Cehap,
em 45 municípios. Alguns proje-
tos estão com a licitação concluí-
da, outros estão para serem lici-
tados, há os casos em que está sen-
do aguardada a aprovação do ter-
reno.

CONSELHO
A Cehap tem como órgão  vin-

culado o Conselho Estadual de
Habitação, colegiado que define as
diretrizes do Plano Estadual de
Habitação. A nova composição foi
publicada, no dia 17 último, no
Diário Oficial. Agora, haverá  reu-
nião para tratar como serão apli-
cados recursos do Fundo Estadu-
al e do plano.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

ção muito polêmica, que re-
presentou um grande abalo
na receita da Cehap porque a
lei autorizativa da venda
anistiou a cobrança das pres-
tações de mutuários todos os
conjuntos habitacionais, me-
dida que pode ser entendida
como meritória, mas, com
isso, a receita própria da
companhia caiu de R$ 1, 2 mi-
lhão por mês para apenas R$
45 mil. Com isso, o órgão fi-
cou inteiramente dependen-
te de repasses do Tesouro Es-
tadual", explicou.

EM JOÃO PESSOA
Na Capital, a demanda é gran-

de, mas a Cehap tem dificuldades
em executar obras por causa da
pequena disponibilidade de terre-
nos. Carlos Mangueira já mante-
ve reunião de trabalho com a se-
cretária municipal de Habitação,
Emília Correia Lima. Ele explicou
que, no caso de João Pessoa, o pre-
ço do terreno é elevado, o que en-
carece o valor do imóvel. "Os pre-
ços variam entre R$ 8.000,00 e R$
20.000,00, o lote, mas o preço mé-
dio do custo da casa popular é de
R$ 16.000,00", esclarece.

QUADRO HABITACIONAL
De acordo com a Cehap foram encontradas no Estado obras paralisadas, algumas por conta
da falta de pagamento às empresas executoras das obras. Os trabalhos foram retomados.
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em andamento"810

  MARCOS RUSSO
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Governo prevê investimento de R$ 4 milhões. Casa de saúde atenderá também a população das cidades vizinhas

Governo do Estado au-
torizou, na manhã de
ontem, em Taperoá, a

execução do projeto de conclu-
são do Hospital Distrital do
município, com investimento da
ordem de R$ 4 milhões. A obra
vai atender toda a população
das cidades vizinhas - melho-
rando as condições básicas de
saúde. Também foi assinado
contrato de Cessão de Uso do
Distrito Industrial para insta-
lação de uma Fábrica de Arte-
fato de Plásticos, entre a Em-
presa KVD - Aladim Gurgel -
Ltda./RN, e a Cinep.

As obras do hospital esta-
vam paralisadas há cerca de
seis anos. A expectativa é de que
até o final de 2009 o governo
entregará toda parte física pron-
ta. O hospital atenderá todo o
Cariri Ocidental e contará com
70 leitos; consultórios ambula-
toriais para todas as clínicas
médicas; bloco cirúrgico; setor
de raio X e um laboratório fun-
cionando 24hs.

A microrregião do Cariri Oci-
dental é uma das regiões da Pa-
raíba pertencente à mesorregião
da Borborema. Sua população foi
estimada em 2006 pelo IBGE em
114.164 habitantes e está dividi-
da em dezessete municípios:
Amparo, Assunção, Camalaú,
Congo, Coxixola, Livramento,
Monteiro, Ouro Velho, Parari,
Prata, São João do Tigre, São José
dos Cordeiros, São Sebastião do
Umbuzeiro, Serra Branca, Sumé,
Taperoá e Zabelê.

OUTROS BENEFÍCIOS
Na área de agricultura, foi as-

sinado um convênio de coope-
ração técnica e material entre a
Emepa e a Prefeitura Municipal
de Taperoá que vai possibilitar
a implantação de uma unidade
demonstrativa e de capacitação
em carnes de caprino, ovino, e
de seus derivados.

Já na área de Educação, foram
autorizadas as obras de recupe-
ração e ampliação de seis escolas
estaduais de ensino médio e um
ginásio de esportes.

FÓRUM ELEITORAL
A ordem de serviço para con-

clusão do Fórum Eleitoral foi as-
sinada ontem pelo presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, de-
sembargador Júlio Paulo Neto.

Atualização no repasse dos re-
cursos dos fornecedores e me-
lhor distribuição do alimento.
Estes são alguns pontos do Pro-
grama Leite da Paraíba, que se-
rão tratados nesta sexta-feira
(24), na Câmara Municipal de
Cuité, pela diretora de Opera-
ções da Fundação de Ação Co-
munitária - FAC, órgão do Go-
verno do Estado, Virgínia de
Moura Bezerra Cavalcanti, com
representantes de treze prefei-
turas da região do Curimataú
paraibano. Depois da reunião, a
equipe sairá em visita aos pon-
tos de distribuição do alimento.

A FAC vem realizando um ciclo
de reuniões desde o início do mês
de abril com as prefeituras do in-
terior. A pauta atende a meta de
organização na distribuição do lei-
te que estava passando por uma
série de deficiências, sobretudo o
atraso no repasse do pagamento
aos produtores, em sua maioria
agricultores familiares. Atualmen-
te, o programa atende 223 muni-
cípios paraibanos, com a meta de
distribuir 120 mil e 168 litros de
leite por dia, distribuídos com fa-
mílias de baixa renda que tenham
crianças na faixa etária de seis me-
ses a seis anos de idade, gestantes,
nutrizes e idosos na faixa de 60 ou
mais anos.

De acordo com Ana Virgínia, a
distribuição do leite vinha pas-
sando por sérias deficiências em
alguns municípios com o atraso
do pagamento dos produtores e
fornecedores. "Encontramos al-
guns municípios com atraso dos
meses de janeiro e fevereiro", dis-
se ela, anunciando que a meta é
garantir o pagamento de um ca-
lendário quinzenal. "Pagamos ja-
neiro, fevereiro e estamos conclu-
indo o mês de março" informou.

A FAC está realizando reu-
niões semanais. "Estamos nos
desdobrando no máximo para
que tudo seja normalizado o
quanto antes", anunciou Virgínia.
O calendário iniciou pelos muni-
cípios em que a situação era mais
problemática, a exemplo de Patos,
Araruna, Campo de Santana e Ri-
achão. Picuí, Frei Martinho, Nova
Floresta e São Vicente do Seridó
são alguns dos municípios que es-
tarão representados na reunião
desta sexta-feira. Atualmente, o
programa integra 3.493 agricul-
tores familiares paraibanos que
fornecem diariamente o produto
aos laticínios.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

FAC discute
pagamento
e distribuição
do leite hoje

Autorizada a conclusão das
obras do Hospital de Taperoá

Lourdes Luna é escolhida para o
Conselho Deliberativo da FCJA

A escritora Maria de Lourdes
Luna foi escolhida como novo
membro do Conselho Delibera-
tivo da Fundação Casa de José
Américo. A indicação foi realiza-
da de forma unânime pelos fa-
miliares do próprio paraibano
ilustre. Lourdinha Luna, como é
mais conhecida, foi secretária por
vários anos do ex-governador,
ministro e escritor paraibano
José Américo de Almeida. Ante-
riormente, o cargo era ocupado
pelo ex-prefeito de João Pessoa,
Hermano Augusto de Almeida.

Com vários anos de sua vida
abdicada em prol do trabalho
de assessoramento pessoal ao
político e escritor paraibano, ela
teve a sua indicação assinada
pelas netas do ex-governador,
Sonia Carneiro Gurgel e Solan-
ge de Almeida Carneiro Rodri-
gues, e pelos bisnetos Ricardo
Carneiro Gurgel e Guilherme
Carneiro de Holanda.

“Eu a recebi a indicação de
forma muito prazerosa, porque
é uma demonstração de confi-
ança que a família de José Amé-
rico deposita em mim”, frisou,
acrescentando que os familia-
res do ex-ministro lhe confia-
ram a grande  responsabilida-
de de preservar a memória de

José Américo de Almeida.
De acordo com trecho da jus-

tificativa escrita pela família, “a
unânime escolha recaiu nos
dotes de inteligência, caráter,
competência e dedicação à vida
e à memória do nosso querido
patriarca, a quem acompanhou
os passos desde a sua vigência
no Governo da Paraíba até seus
últimos instantes, situação re-
conhecida por todos nós”.

No trabalho junto ao Conse-
lho, a escritora pretende desem-
penhar ações voltadas para o de-
senvolvimento e a preservação
da memória de José Américo de
Almeida, além de prezar pelo
pleno funcionamento da FCJA.

Atualmente a FCJA é presidi-
da por Letícia das Mercês Maia

Pinto, que também é conselheira
da casa. O Conselho Deliberati-
vo da Fundação é composto ain-
da pelo secretário de Estado da
Educação e Cultura, Francisco de
Sales Gaudêncio, o reitor da Uni-
versidade Federal da Paraíba,
Rômulo Polari, a representante
da Delegacia Regional do Minis-
tério da Cultura, Tarciana Por-
tella, e pelo presidente do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico -
CNPQ, Marco Antônio Zago.

A Fundação Casa de José
Américo dedica-se a promover
a publicação sistemática da obra
de José Américo e de sua crítica e
interpretação, assim como a re-
alização de estudos científicos,
artísticos e literários. Esforça-se
para manter os Arquivos, o
Museu e a Biblioteca acessíveis
ao uso e consulta públicos. Cui-
da da promoção de estudos,
conferências, reuniões ou prê-
mios que visem à difusão da
cultura e da pesquisa, organi-
zando, igualmente, estudos e
cursos sobre assuntos políticos,
jurídicos, econômicos, literári-
os ou outros, relacionados com
a vida e a obra de José Américo,
e aspectos pertinentes ao regi-
onalismo nordestino.

O
SECOM

As obras do Hospital Distrital do Município de Taperoá estavam paralisadas há cerca de seis anos

Historiadora Lourdinha Luna
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Pão custa mais caro em área nobre
Informação é do presidente do Sindicato dos Panificadores, Romulado Farias. Ele explica que a qualidade varia de acordo com o bairro

José Alves
REPÓRTER

ão se pode compa-
rar uma padaria
que está estabeleci-

da em um bairro nobre como
Tambaú, com a que está insta-
lada na periferia, como no Gro-
tão, por exemplo, porque o mer-
cado e os preços são livres. A afir-
mação é do presidente do Sindi-
cato da Indústria de Panificação
do Estado da Paraíba, Romual-
do Farias. Ele disse que as pes-
quisas do Procon são feitas em
diferentes bairros, por isso que
o órgão constatou que o preço
do quilo do pão francês em João
Pessoa varia até 91,7%.

“Evidente que a padaria que
está na periferia não pode ven-
der o quilo de pão por R$ 6,00
ou R$ 7,00, porque a qualidade
não é a mesma e os produtos
utilizados não são os mesmos.
Ou seja, a farinha usada não é a
mesma, o atendimento não é o
mesmo e o estabelecimento é
totalmente diferente”, disse o
presidente, anunciando que
tem que existeir diferença de
preços, porque se estivesse tudo
igual o Procon iria dizer  que
estava existindo um cartel. Nos
bairros de periferia, o preço do

1.500 padarias
Em João Pessoa, existem
aproximadamente 400 padarias
e, em todo o Estado, cerca de
1.500. A recomendação do
presidente do Sindicato da
Indústria de Panificação é que o
consumidor procure qualidade e
não preços baixos, porque pode
acabar tendo que gastar mais
com medicamentos. Cada
panificadora existente na Paraíba
emprega de seis a oito funcioná-
rios. Uma média de 600 mil
trabalhadores.

Uma reunião realizada há
poucos dias em Ibiára, deter-
minou a criação do Território
Rural do Vale do Piancó, acon-
tecimento que contou com a
presença do Delegado do MDA
na Paraíba, Marenilson Batis-
ta da Silva, além de prefeitos
e representantes de bancos
oficiais, de sindicatos, associ-
ações, conselhos municipais
de desenvolvimento rural
sustentável e técnicos da
Emater.

O evento, que é de suma im-
portância para a região, con-
tou com a presença de 80 pes-
soas representando as princi-
pais lideranças da região.

Na ocasião,  o delegado do
MDA na Paraíba disse que a
proposta da criação do Terri-
tório Rural do Vale do Piancó
permite que, de forma integra-
da, por meio de diálogo entre
os municípios, seja construído
e fortalecido o capital social da
região, o que permitirá a infor-

Febre alta, aftas na boca, espe-
cialmente na língua, tetas tam-
bém com feridas, não sendo pos-
sível tirar leite, cascos partidos,
animal magro. Estes são os prin-
cipais sintomas da febre aftosa,
doença que atinge bovinos (bois
e vacas) e bubalinos (búfalos) e
que pode ser transmitida para o
ser humano. Para evitar a doen-
ça, a vacinação é o caminho se-
guro e fácil. A campanha estará
sendo realizada até o dia 10 de
maio pelo governo estadual,
através da Secretaria de Desen-
volvimento Agropecuário e Pes-
ca, com objetivo de tirar a Para-
íba da classificação de risco.

A meta é vacinar 80% do reba-
nho estadual estimado em R$ 1,3
milhão de animais. Cabe ao pro-
dutor rural adquirir a vacina e
aplicá-la. Ele deve manter a nota
fiscal e o frasco para apresentar
à fiscalização, quando do cadas-
tramento do imóvel rural, que

pão custa em média R$ 3,20 ou
R$ 3,40.

 Farias explicou que, caso o
Procon encontrasse uma pada-
ria vendendo o quilo do pão no
Bessa a R$ 6,60 e outra no Gro-
tão também vendendo pelo
mesmo preço o órgão diria que
os preços não se justificariam
por os bairros serem bem dis-
tintos”. Ele disse que sempre
vai existir diferença de preços,
porque o mercado é livre.

 “Cada padaria ou panifica-
dora tem que fazer seus cus-
tos e seus levantamentos e
muitos nem fazem isso para

acompanhar a concorrência e
acabam sendo prejudicados”,
afirmou.

No que diz respeito à crise
mundial, Farias fez questão de
dizer que ela não atingiu o se-
tor de panificação. Primeiro,
ele revelou que o trigo tem em
abundância e os preços estão
normalizados. “Além do mais,
o pão é um produto barato e a
população não deixa de con-
sumir. Na área de alimenta-
ção,   não tenho conhecimento
de crise, porque todo mundo
tem de se alimentar. As pes-
soas chegam a cortar outras
coisas do orçamento, mas ali-
mentos  nunca”, disse  o em-
presário.

As expectativas do setor
para os próximos meses são de
que não  acontecerá queda no
preço do pão. Segundo o presi-
dente do sindicato, isso só ocor-
rerá se houver uma queda mui-
to grande no preço da farinha
de trigo. Mesmo assim,  não
seria o bastante para derru-
bar o preço  do produto, por-
que as padarias e panificado-
ras têm muitos empregados e
há reajustes anuais de salári-
os no mês de maio e isso tam-
bém inviabiliza a queda do
preço do pão. O preço do pão é considerado normal pelo Sindicato dos Panificadores

Vacinação contra a aftosa
prossegue até 10 de maio

Emater apoia programa criado no Sertão
mação e o acesso às diversas
políticas públicas que já exis-
tem e podem melhorar a vida
da população.

Já o secretário de Adminis-
tração de Ibiara senhor Wal-
ter Quintino de Magalhães,
destacou que “com o territó-
rio poderemos conseguir
mais recursos para desenvol-
ver a agropecuária, indústria
e comércio, gerando renda e
evitando que nossa popula-
ção migre para outras regi-
ões para o corte da cana-de-
açucar ou para as fazendas de
uva e manga no Vale do São
Francisco”.

Para a extensionista Maria
de Lourdes Pereira Alves, co-
ordenadora regional da Ema-
ter em Itaporanga, soluciona-
da as demandas urgentes,
como os laudos do Programa
Garantia Safra, que estão sen-
do executados no campo em
vários municípios, o escritório
regional da extensão rural da

cidade, dará, por meio dos seus
19 escritórios locais, priorida-
de e total apoio ao fortaleci-
mento do Território do Vale do
Piancó. “A ideia é que sejam
fortalecidas as propostas apre-
sentadas e construído um tra-
balho em rede que fortaleça o
capital social regional”.

Segundo o extensionista El-
ton Cunha, gerente da Unida-
de Operativa de Itaporanga a
Emater apóia a construção
deste Território desde junho de
2008, quando técnicos dos mu-
nicípios que compõem a região
de Itaporanga foram treinados
para atuar como agentes de
mobilização.

“A partir do apoio da socie-
dade civil, prefeituras e outras
instituições, hoje temos cons-
truído o Território do Vale do
Piancó, só bastando agora sua
homologação junto ao gover-
no federal para que a situação
da região seja melhorada”., as-
sinalou.

registra a localização da proprie-
dade pelo GPS e o número de ca-
beças de gado existentes. Até o
dia 10, ele deve comprovar a va-
cinação e receber a Guia de
Transporte de Animal (GTA).

Segundo o secretário de Esta-
do do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), Rui
Bezerra Cavalcanti Júnior, estão
sendo investidos cerca de R$ 1
milhão na execução da campa-
nha, com a participação de mais
de 300 funcionários da Emater,
Emepa, Interpa, do Sistema de
Vigilância Sanitária, tanto nos
oitos postos de fiscalização situa-
dos nos limites do Estado, como
também nas 27 Unidades Locais
de Sanidade Animal e Vigilân-
cia (ULSAVs). Para esta campa-
nha, há o apoio do governo fede-
ral, que dotou as ULSAVs de ve-
ículos para fiscalização nos imó-
veis rurais.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  ORTILO ANTÔNIO
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UFCG seleciona candidatos
para bolsas de R$ 1.045,84

As bolsas são restritas a engenheiros agrônomos e agrícolas, pedagogos, sociólogos, historiadores e economistas

Os profissinais selecionados  vão trabalhar no Projeto Universidades Cidadãs, desenvolvido pela instituição

ARQUIVO

Projeto Universida-
des Cidadãs, progra-
ma de extensão de-

senvolvido pela UFCG com
atuação em áreas de agricul-
tores familiares, assentamen-
tos rurais e comunidade de
atingidos por barragem, está
selecionando candidatos para
integrarem sua equipe.

As inscrições, que começa-
ram ontem, são restritas a en-
genheiros agrônomos e agríco-
las, pedagogos, sociólogos, his-
toriadores e economistas. “Será
concedida uma bolsa do CNPq
no valor de R$ 1.045,84”, adi-
anta o coordenador do projeto,
professor Fernando Garcia.

O candidato deve estar apto
a realizar um conjunto de ta-
refas necessárias ao funciona-
mento do projeto, incluindo o
planejamento e efetivação das
atividades nas comunidades
atendidas pelo projeto, bem
como a elaboração de relató-
rios técnicos e a redação de
trabalhos de natureza cientí-
fica. A carga horária será de
20 horas semanais.

As inscrições terminam no
próximo dia 30 e devem ser fei-
tas através do envio do formu-
lário anexo preenchido para o
e-mail aquiri@uol.com.br ou
aquiri48@gmail.com, deven-
do-se anexar também o currí-
culo Lattes. “Quem não tiver
currículo Lattes, deve provi-

denciar”, alerta Garcia. Os
candidatos pré-selecionados
serão convidados para entre-
vista no dia 4 de maio.

AÇÕES DE CIDADANIA
O  Universidades Cidadãs é

desenvolvido pelo Comitê de
Entidades no Combate à Fome
e pela Vida (Coepe), com o ob-
jetivo de promover ações de
cidadania e melhoria da qua-

lidade de vida de populações
de baixa renda das comuni-
dades do semiárido.

A iniciativa possibilita que
estudantes e professores uni-
versitários utilizem seu co-
nhecimento para ajudar a im-
plantar diversas ações de de-
senvolvimento comunitário e,
ao mesmo tempo, se aprimo-
rem por meio da prática e do
contato com os saberes popu-

lares, propiciando uma rela-
ção transformadora entre
universidade e sociedade.

Participam do projeto o Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(CNPq) e as universidades fede-
rais de Campina Grande (UFCG),
Sergipe (UFS), Rio Grande do
Norte (UFRN), Piauí (UFPI), Per-
nambuco (UFRPE) e a Universi-
dade Regional do Cariri (URCA).

Sinalização
vertical é
reforçada em
João Pessoa

A Superintendência de Trans-
portes e Trânsito (STTrans)  está
reforçando a sinalização verti-
cal (placas) em vários pontos
da cidade, como forma de ori-
entar motoristas, evitar infra-
ções e garantir a fluidez do trá-
fego. Na segunda-feira (20), fo-
ram implantadas 20 placas na
região da orla marítima de João
Pessoa, que indicam estaciona-
mento exclusivo para portador
de necessidades especiais. Esta
semana, ruas nos bairros de
Anatólia e Tambaú também re-
ceberão sinalização vertical.

As vagas de estacionamento
já contavam com a sinalização
horizontal (pintura da via in-
dicando a vaga exclusiva), mas
a STTrans resolveu fazer um
reforço da sinalização implan-
tando as placas nas 20 vagas
que são destinadas a portado-
res de necessidades especiais
na região da orla.

Vale lembrar que o motoris-
ta que estacionar nessas vagas
exclusivas sem ser portadores de
necessidades especiais se cons-
titui em uma infração de trân-
sito. A pessoa estará cometen-
do uma infração leve, que acar-
reta multa no valor de R$ 53,21,
além de três pontos a menos na
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH). Este ano,  23 condu-
tores já foram multados por es-
tacionarem os seus veículos em
vagas destinadas a portador de
deficiência.

Esta semana a STTrans tam-
bém implantará a sinalização
vertical na Av. Helena Meira
Lima, em Tambaú. A via rece-
berá 10 placas que indicam a
circulação e 15 mostrando que
é proibido estacionar veículos no
lado esquerdo da avenida. O
lado direito, onde os veículos
podem estacionar, já havia re-
cebido a sinalização horizon-
tal (pintura) indicando o esta-
cionamento regulamentado da-
quele lado da via.

Outro bairro que receberá si-
nalização esta semana será o de
Anatólia. A STTrans implanta-
rá 53 placas de parada obriga-
tória em várias ruas do bairro.
As placas têm o fundo em ver-
melho e a inscrição ‘Pare’ em
branco e são colocadas em cru-
zamentos indicando aos moto-
ristas naquela via que devem
parar.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Procons vão discutir assistência técnica em celulares
Os órgãos que fazem parte

do Sistema Estadual de Defe-
sa do Consumidor na Paraíba
convocaram representantes
da Nokia, Sony Ericsson e LG
para audiência no dia 12 de
maio, na sede do Procon Esta-
dual, no Parque Solon de Lu-
cena, em João Pessoa, quando
vão tratar dos problemas de-
correntes da falta de assistên-
cia técnica nas cidades parai-
banas. A informação é do se-
cretário executivo do Procon
estadual, Roberto Sávio, pre-
sidente do sistema.

NA CAPITAL

A audiência foi uma decisão
tomada durante a segunda
reunião do sistema, presidida
pelo secretário executivo do
Procon, Roberto Sávio e que
contou com a participação do
secretário adjunto Ronaldo
Albuquerque; da coordenado-
ra do Sindec, Késsia Bezerra
Cavalcante; e dos coordenado-
res dos Procons de Campina
Grande, Cabedelo e Bayeux.

“Estamos com muitas recla-
mações de pessoas que estão
com problemas nos celulares
e não encontram assistência

técnica,” enfatizou Roberto
Sávio.

Além de convocar as opera-
doras de telefonia móvel, foi
agendada também para o
próximo dia 12 reunião com
representantes da Energisa.
“O objetivo é firmar um ter-
mo de ajustamento de condu-
ta com a empresa para esta-
belecer um prazo que atenda
aos interesses das partes,
para a negativação no SPC
(Sistema de Proteção ao Cré-
dito) dos clientes que estão
inadimplentes. Atualmente, a

Energisa está mandando pro
SPC, clientes com contas atra-
sadas em quinze dias. Vamos
tentar firmar no TAC um pra-
zo maior,”, explicou Ronaldo
Albuquerque.

Campanha Empréstimo
Consignado – Outro assunto
discutido na reunião do siste-
ma estadual de defesa do con-
sumidor, foi a necessidade de
fazer uma campanha educa-
tiva com os aposentados para
esclarecimentos sobre em-
préstimos descontados em fo-
lha de pagamento.

O
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Damião de Lucena
SUCURSAL DE PATOS

Trinta e oito açudes sangram e Patos
tem maior inundação de sua história

O maior reservatório do Estado, Coremas-Mãe D´água, está sangrando e chuva deixa desabrigada cerca de 2,3 mil pessoas em Patos

A s fortes chuvas ocorridas no
interior da Paraíba já pro-
vocaram o sangramento de

trinta e oito açudes, inclusive o maior
do Estado, o complexo Coremas-Mãe
D´água, cuja capacidade é de 1 bilhão
e 358 milhões de metros cúbicos de
água, conforme dados divulgados
pela Agência Executiva de Gestão das
Águas da Paraíba (Aesa). A Capital
do Sertão da Paraíba, Patos (distan-
te 299 km de João Pessoa), mais co-
nhecida como a “Morada do Sol”, ain-
da computa os prejuízos causados
pela chuva registrada na segunda-
feira (13), a maior dos últimos 100
anos, segundo o meteorologista Má-
rio Leitão. As precipitações chega-
ram a uma média aproximada de
285 milímetros. No açude Jatobá, o
pluviômetro chegou a ultrapassar a
casa dos 320 milímetros, provocan-
do transbordamento. A barragem da
Farinha, com capacidade para 25 mi-
lhões de metros cúbicos, chegou ao
seu nível total no final da tarde e, às
22 horas, já lançava no sangradouro
uma lâmina superior a dois metros.

Os bairros Morro e Liberdade fo-
ram os mais atingidos, principal-
mente por conta do arrombamento
de uma barragem localizada no Lo-
teamento Geraldo Carvalho, que
atingiu em cheio o canal, que trans-
bordou e invadiu centenas de resi-
dências. Não houve vítimas fatais
humanas, mas grande parte dos re-

banhos de caprinos e suínos foi dizi-
mada por afogamento.

AJUDA AOS DESABRIGADOS
Os primeiros caminhões transpor-

tando donativos para as famílias de-
sabrigadas , procedentes de João Pes-
soa, começaram a chegar na tarde da
sexta-feira e, imediatamente teve iní-

cio a distribuição, começando pelo
conjunto Redenção. 675 cestas acom-
panhadas de kits de limpeza e col-
chões foram doadas pela Conab. Re-
presentantes dos governos federal,
estadual e municipal concluíram  le-
vantamentos no sábado, com um ca-
dastro superior a 700 famílias, o cor-
respondente a 2.300 pessoas.

Representantes da Defesa Civil
Nacional que chegaram a Patos no
dia (16), e realizaram os levantamen-
tos para liberação de recursos fede-
rais, com o preenchimento de formu-
lários de avaliação de danos. Serão
necessários cerca de R$ 5 milhões
para a reconstrução das casas e da
infra estrutura.

A sede do Instituto dos Cegos de
Patos que atende às pessoas idosas e
sem família teve toda a estrutura
comprometida. Parte do prédio che-
gou a ruir, obrigando a transferência
de pelo menos dez pessoas para a pa-
róquia de São Sebastião e uma para o
Lar dos Velhinhos, no bairro do Jato-
bá. O local foi visitado por técnicos e
aguarda providências. A entidade so-
brevive à custa de ajudas e de parte
da aposentadoria de alguns, já que o
benefício não alcança a todos.

Casas invadidas por água em rua de Patos, que teve precipitação de até 285 milímetros

Os danos causados pela chuva em
Patos ocasionaram uma reunião ex-
traordinária do Giaasp – Grupo In-
dependente de Análise e Ação Social
e Política de Patos, com a participa-
ção da Sudema, meteorologistas, po-
líticos, além de outros segmentos da
sociedade, decidiram pelo encami-
nhamento de uma correspondência
à Curadoria de Meio Ambiente, so-
licitando levantamento da situação
do canal dos bairros do Morro e Li-
berdade, desde o nascedouro até a
chegada ao Rio Espinharas. Outra
proposta aprovada foi de um levan-
tamento completo do número de
construções irregulares existentes
às margens dos cursos d’água que
cortam a cidade, pleito encaminha-
do à prefeitura e Governo do Esta-
do, a celebração de um convênio en-
tre a Sudema e o município, para a
formação de uma guarda com po-
der de polícia para punir os infrato-
res, evitando danos futuros.

RECONSTRUÇÃO DE CASAS
A reconstrução de moradias para

Grupo pede à Curadoria mapeamento e fiscalização de canal

os desabrigados deverá começar em
no máximo em 60 dias, tempo sufici-
ente para a tramitação do projeto que
resultará na liberação de recursos
federais oriundos da medida provi-
sória assinada pelo presidente Lula,
por conta do estado de emergência
decretado pela prefeitura e referen-
dado pelo Governo do Estado.

Há uma esperança generalizada
em meio às pessoas que perderam

tudo, a exemplo do senhor Francisco
Torres, 71, residente no bairro Frei
Damião. Ele disse que nunca tinha
presenciado uma catástrofe tão gran-
de, provocada pela chuva. O policial
militar Mesquita, que mora no mes-
mo bairro, perdeu móveis e eletro-
domésticos, tendo sua casa ficado
quase submersa.

Na BR-230, o DNIT continua com o
trabalho de recuperação em um lado

da pista, à altura da barragem de Dona
Elvina, próximo ao Parque Turístico
Religioso  Cruz da Menina, onde sur-
giu uma cratera, interditando o tráfego
e obrigando a abertura de um desvio.

A Secretaria de Saúde continua com
a vacinação contra a leptospirose em
todas as pessoas moradoras das áreas
atingidas, já que a proliferação de
ratos é muito grande, principalmen-
te no interior dos canais.

Casa destruída pelas chuvas e transbordamento de canal que corta os bairros Morro e Liberdade levou dezenas de curiosos às ruas

  FOTOS: DAMIÃO DE LUCENA
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O Governo do Estado, em parceria
com a Igreja Católica, a sociedade ci-
vil e a Prefeitura de Sousa, criou nes-
sa quinta-feira (23) um Comitê Ges-
tor para assistir as mais de 150 famí-
lias ribeirinhas atingidas pelo Rio do
Peixe, que aumentou o nível da água
nos últimos dias por causa das in-
tensas chuvas na região.

Em reunião na Casa Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora dos Remé-
dios, em Sousa, onde foram recepcio-
nados pelo padre Milton Alexandre,
o secretário executivo do Desenvol-
vimento Humano, Padre Nilson Nu-
nes, e o gerente executivo da Defesa
Civil, coronel Sinval Pinheiro Borges,
discutiram as ações prioritárias para
a ajuda humanitária aos desabriga-
dos e outras assistências. Sousa está
com cerca de 150 famílias desabriga-
das das comunidades Guanabara,
Várzea da Cruz e Alto do Cruzeiro.
As famílias estão sendo colocadas em
abrigos. Na área rural também exis-
tem notícias de alagamentos. Será fei-
to um relatório completo para a ela-
boração do Avadan - documento de
avaliação de danos.

De acordo com o secretário Nilson
Nunes, ficou acertado que o Governo
do Estado vai providenciar cestas bá-
sicas, colchões, cobertores e medica-
mentos para as famílias atingidas pe-
las chuvas e em seguida construir no-
vas moradias em outras áreas. O se-
cretário de Infraestrutura do municí-
pio, Gerlando Linhares, afirmou na
reunião que a prefeitura de Sousa vai
alugar casas para abrigar as famílias.

O Comitê Gestor vai ter reuniões to-
dos os dias e funcionará no Centro de

Comitê ajuda famílias em Sousa

Formação e Treinamento de Professo-
res Governador Antônio Mariz, em
Sousa. O comitê terá como coordena-
dor o padre Milton Alexandre. Repre-
sentando o Governo do Estado inte-
gram o Comitê a Secretaria de Saúde,
Defesa Civil, Ministério Público Esta-
dual, Corpo de Bombeiros e Polícia
Militar. Pelo município fazem parte a
Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Guar-
da Municipal e Associações de Mora-
dores das Comunidades atingidas.

O padre Milton Alexandre concla-
mou a sociedade civil de Sousa a co-
laborar com as ações humanitárias
objetivando a assistência às pessoas
carentes que estão tendo problemas
em suas moradias inundadas pelas
águas do Rio do Peixe.

O coronel Sinval, na noite dessa
quarta-feira (22), visitou as cidades
de Uiraúna e Santarém, na região de

Sousa. Em Uiraúna há ruas alagadas
e em Santarém existem 23 famílias
desabrigadas. O gerente executivo da
Defesa Civil Estadual e sua equipe vi-
sitaram ainda a cidade de São João
do Rio do Peixe, onde há ruas inun-
dadas pelo rio.

Antes da reunião a comissão visi-
tou as áreas alagadas em Várzea da
Cruz e Alto do Cruzeiro, em Sousa. O
coronel Sinval Pinheiro Borges rea-
firmou o compromisso do Governo
do Estado em assistir o mais rápido
possível os paraibanos atingidos pe-
los efeitos das chuvas. Também par-
ticiparam das visitas e da reunião o
comandante do 14º Batalhão de Polí-
cia Militar, tenente-coronel José Al-
meida Rosas; o gerente operacional
da Defesa Civil Estadual, George Sa-
boya, e Ana Vitória Farias Abrantes,
da 10ª Gerência Regional de Saúde.

Quatro bairros de
São João do Rio
do Peixe sofrem
com inundações

O gerente executivo da Defesa Ci-
vil Estadual, coronel Sinval Pinhei-
ro Borges fez inspeção na tarde des-
sa quinta-feira (23) a dezenas de ruas
de quatro bairros da cidade de São
João do Rio do Peixe, na região de
Cajazeiras. A exemplo do inverno do
ano passado, as mesmas áreas vol-
taram a ser alagadas pelo Rio do
Peixe, que tem aumentado seu volu-
me por conta do transbordamento
da barragem Capivara, em Uiraú-
na, devido as chuvas dos últimos
dias.  270 famílias residentes na sede
da cidade estão com suas casas ala-
gadas. As águas também atingem as
comunidades rurais.

Sinval Borges conversou com vá-
rios moradores das ruas alagadas, fez
anotações e coordenou o serviço de
inspeção da Defesa Civil na cidade.
Na sequência, houve uma reunião na
Câmara Municipal com a participa-
ção do gerente operacional da Defesa
Civil do Estado, George Saboya; do
tenente coronel Dutra, comandante
do 6º Batalhão de Polícia Militar, ho-
mens do Corpo de Bombeiros; secre-
tário municipal de Infraestrutura,
Roberto Monteiro, e um representan-
te da Secretaria da Cidadania e Ad-
ministração Penitenciária. O coronel
Sinval seguiu viagem para tentar
chegar a Poço Dantas, município que
está praticamente ilhado por causa
das estradas de acesso intransitá-
veis.  Nesta sexta-feira ele continua
na região.

A exemplo de Sousa, que está com
cerca de 150 famílias desabrigadas,
em São João do Rio do Peixe, o Gover-
no do Estado também providencia-
rá o Avadan - relatório de Avaliação
de Danos para ser encaminhado à De-
fesa Civil Nacional.

Sinval Pinheiro Borges ficou preo-
cupado com o alagamento de ruas e
casas e alertou as pessoas sobre o ris-
co de doenças que podem ser trans-
mitidas pelas águas. O fato é que nin-
guém até agora pretende deixar suas
residências. A Defesa Civil está ten-
tando conscientizar as pessoas a  dei-
xar os seus lares.

Os bairros alagados em São João
do Rio do Peixe são Estação Ferroviá-
ria; Santa Madalena; Rua Nova e Seu
Alexandre. Das 270 casas, cerca de
100 estão com água em seu interior.
Nas áreas rurais de Caraíbas, Vila
do Brejo e Viração existem cerca de
200 pessoas. Os moradores afirmam
que o alagamento ocorre com maior
frequência depois que a barragem
Capivara começou a transpor água
no Rio do Peixe.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Ruas alagadas e deslizamentos em João Pessoa

Ruas alagadas, deslizamento
de barreiras e duas casas destru-
ídas. Esse é o saldo dos danos cau-
sados em diversos bairros de
João Pessoa pelas chuvas ocorri-
das nos últimos dias. A situação
mais crítica é no bairro São José,
que, além do deslizamento de
parte da barreira, até ontem ti-
nha  cerca de 200 metros da rua
central totalmente alagada, dei-
xando os moradores ilhados.

O problema de alagamento no
São José ocorre todos os anos  de-
vido ao acúmulo de águas que
leva o Rio Jaguaribe a transbor-
dar. O fato tem causado prejuí-
zos aos moradores da localidade

Teresa Duarte
REPÓRTER

que perdem móveis e eletrodomés-
ticos.

 José Maria do Nascimento, mo-
rador do bairro São José há 20 anos,
diz que vive o drama de alagamen-
to no inverno e que, por conta dis-
so, já perdeu diversos utensílios do-
mésticos.  A moradora Josefa Maria
Antônio Gomes, que reside há 15
anos no bairro, também sofre o
mesmo drama.

Segundo o coordenador da Defe-
sa Civil, Manuel Duré, esse proble-
ma ocorre no período do inverno
porque o bairro São José foi cons-
truído entre uma barreira e o Rio
Jaguaribe.

“Portanto, as casas estão constru-
ídas dentro do leito do Rio Jaguari-
be, e por isso não há como evitar o
alagamento das casas que ficam lo-

calizadas nos pontos mais bai-
xos da comunidade”, observa,
acrescentando que a Defesa Ci-
vil Municipal vem fazendo uma
ação paliativa, realizando uma
limpeza no Rio Jaguaribe desde
a sua foz até a nascente, enquan-
to aguarda a liberação de recur-
sos para o projeto de limpeza e
urbanização do rio.

Até o momento, segundo ele,
nenhum caso de morte ou de fe-
ridos foi registrado pela Defesa
Civil Municipal. O Corpo de
Bombeiros também está moni-
torando as áreas de risco da ci-
dade, junto com equipes da Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP). A
Defesa Civil de João Pessoa pode
ser acionada pelo telefone 0800-
285-9020.

As águas do Rio do Peixe deixaram mais de 150 famílias desabrigadas em Sousa

NA CAPITAL
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     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.: ANA ISABEL DE TOLEDO
CPF/CNPJ....: 206218504-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  116,50
Cedente.....: PECA & COMPRE TELEMA-
RKETING LTDA -
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 020038
Responsavel.: ANTONIO ALMEIDA DE
MENEZES
CPF/CNPJ....: 052028414-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  280,00
Cedente.....: MARIA HELENA DA CON-
CEICAO BRASIL ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023110
Responsavel.: ALMIR MONTEIRO DE
SOUSA
CPF/CNPJ....: 568981004-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  643,29
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023593
Responsavel.: ATUALLE IND.COM.DE
PERSIANAS LTDA
CPF/CNPJ....: 007842698/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  150,82
Cedente.....: CAMPINENSE TRASPOR-
TES DE CARGAS LTD
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021686
Responsavel.: BOMFIM CARGAS E EN-
COMENDAS LTDA
CPF/CNPJ....: 032808669/0017-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.428,04
Cedente.....: RAVA EMBALAGENS INDUS-
TRIA E COMERCI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022978
Responsavel.: CLARA MEL ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010309679/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  288,25
Cedente.....: DESTAQUE GRAFICA E
EDITORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022768
Responsavel.: CARLOS ALBERTO MEN-
DES DONATO
CPF/CNPJ....: 343715164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  260,00
Cedente.....: MARIA HELENA DA CON-
CEICAO BRASIL ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023109
Responsavel.: CHL CONSTRUCOES
REP.SERV.LTDA.
CPF/CNPJ....: 005201896/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.002,00
Cedente.....: SANDRA MARIA CANDIDA
FRUTUOSO EPP
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022636
Responsavel.: HUMBERTO DE LIMA SA-
LES
CPF/CNPJ....: 002483955/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  336,95
Cedente.....: JANGA S/A INDUSTRIA E
COMERCIO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022795
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,00
Cedente.....: AUTOMIX ACAB ACESS
AUTOM LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023127
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  159,96
Cedente.....: AUTOMIX ACABAMENTO E
ACESSORIOS AUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022713
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO
LIMA DE MENEZES
CPF/CNPJ....: 027801314-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  184,00
Cedente.....: BRUNO HENRIQUE DE AL-
BUQUERQUE AYRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022591
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE
SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 009545627/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  151,04
Cedente.....: RONEY SIQUEIRA DUTRA
ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023102
Responsavel.: MARINA DE SOUZA AL-
BUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 948588884-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   45,50
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024438
Responsavel.: RAQUEL DE MELO MO-
REIRA COELHO
CPF/CNPJ....: 072189374-03
Titulo......: CHEQUE R$  500,00
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA-
COOP DE TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE
TRAB MEDICO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022617
Responsavel.: RAQUEL DE MELO MO-
REIRA COELHO
CPF/CNPJ....: 072189374-03
Titulo......: CHEQUE R$  500,00
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA-
COOP DE TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE
TRAB MEDICO - JOAO PESSOA-PB

Protocolo...: 2009 - 022616
Responsavel.: TIAGO DOS SANTOS PE-
REIRA
CPF/CNPJ....: 095331194-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   30,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024431
Responsavel.: WALESSANDRO DE CAR-
VALHO GONCALVES
CPF/CNPJ....: 037020264-36
Titulo......: CHEQUE R$  814,35
Cedente.....: UNIMED JOAO PESSOA-
COOP DE TRABALHO
Apresentante: UNIMED/JPA COOP DE
TRAB MEDICO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022618
Responsavel.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  267,66
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023840
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 010410065/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  247,05
Cedente.....: JOSE FERREIRA LEITE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023238
Responsavel.: ISABELE GONCALVES DE
MENEZES
CPF/CNPJ....: 007798137/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  782,65
Cedente.....: BORDADOS ARAUJO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024218
Responsavel.: ISABELE GONCALVES DE
MENEZES
CPF/CNPJ....: 007798137/0002-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  782,65
Cedente.....: BORDADOS ARAUJO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024219
Responsavel.: JOSEANE SALES MATIAS
CPF/CNPJ....: 503978264-00
Titulo......: CHEQUE R$  700,00
Cedente.....: FRANCISCO COSTA DE
LUCENA
Apresentante: FRANCISCO COSTA DE
LUCENA
Protocolo...: 2009 - 019074
Responsavel.: JAT COM VAREJ SERV INF
LTDA
CPF/CNPJ....: 010541304/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  565,00
Cedente.....: GLOBAL PARTNERS FACTO-
RING LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023727
Responsavel.: JAT VAREJISTA SERV DE
INF LTDA
CPF/CNPJ....: 010541304/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  756,00
Cedente.....: BANCO INTERCAP S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023154
Responsavel.: L J L  CONST  INCORP  LOC
E CONS
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  108,50
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024524
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SAN-
TANA
CPF/CNPJ....: 862633744-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  174,12
Cedente.....: NEW POST COMERCIO DE
ARTIGOS E PAPE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022720
Responsavel.: MARIA DO CARMO DE
SOUZA
CPF/CNPJ....: 161103234-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  100,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022589
Responsavel.: PRESSAO CONST  E LO-
CACAO DE MAQ  E
CPF/CNPJ....: 010515208/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  183,85
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024084
Responsavel.: ROSANE MATIAS SIMOES
CPF/CNPJ....: 759910044-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.577,25
Cedente: ALPHAS ENCADERNADORA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023084
Responsavel.: LIVRARIA E PAPELARIA
BOA VISTA
CPF/CNPJ....: 001478038/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  394,95
Cedente.....: GRAFSET GRAFICA E EDI-
TORA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023123
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 - 023123

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,  24/04/2009
-------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: ADRIANA CARDOSO DE
LUNA ME
CPF/CNPJ....: 009634217/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  938,15
Cedente.....: ATACAMED COMERCIO DE
PROD FARMACEUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024646
Responsavel.: AEROPORTO INT PNES
CASTRO PINTO SN
CPF/CNPJ....: 000448994/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  415,12
Cedente.....: FONTANELLA TRANSPOR-
TES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022346
Responsavel.: ALINE K OLIVEIRA PEREI-
RA
CPF/CNPJ....: 009219416/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Cedente.....: WORLD PELL COMERCIO DE
PAPEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024672
Responsavel.: ALINE K OLIVEIRA PEREI-
RA
CPF/CNPJ....: 009219416/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Cedente.....: WORLD PELL COMERCIO DE
PAPEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024673
Responsavel.: ALINE K OLIVEIRA PEREI-
RA
CPF/CNPJ....: 009219416/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.400,00
Cedente.....: WORLD PELL COMERCIO DE
PAPEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024674
Responsavel.: APICE CONSTRUCOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 006230160/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  644,00
Cedente.....: CENTRAL PREMOLDADOS
COM E IND LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024203
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023800
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023801
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER

Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023802
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023803
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023804
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023805
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023806
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023807
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023808
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023809
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023810
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023811
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023812
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER

Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023813
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023814
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023815
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023816
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023817
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023818
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023819
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023820
Responsavel.: EVERALDO MORAIS SILVA
CPF/CNPJ....: 065971143-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  157,07
Cedente.....: CONDOMINIO EDIFICIO ORI-
ENT CENTER
Apresentante: CONDOMINIO EDIFICIO
ORIENT CENTER
Protocolo...: 2009 - 023821
Responsavel.: FERMAN FERRAMENTAS E
MANUT LIMITDA
CPF/CNPJ....: 005547994/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  871,75
Cedente.....: VOGES METALURGIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023279
Responsavel.: GELRE TRABALHO TEMPO-
RARIO S/A
CPF/CNPJ....: 047192091/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  100,00
Cedente.....: TRANSPORTES REAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024057
Responsavel.: HONELIO LUIS DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 027021504-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  105,00
Cedente.....: CONDOMINIO RES EDF CA-
ROLINEII

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023674
Responsavel.: IVALDO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 487006814-15
Titulo......: LOCACAO DIVERSA  R$  417,00
Cedente.....: ATALA COMERCIO E SERVI-
COS LTDA
Apresentante: ATALA COMERCIO E SER-
VICOS LTDA
Protocolo...: 2009 - 021468
Responsavel.: LUCINI AKHIRO YAMAGU-
CHI
CPF/CNPJ....: 035427525/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  870,36
Cedente.....: DCP DISTRIBUIDORA DE LI-
VROS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023094
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SOARES
CPF/CNPJ....: 569326504-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.872,28
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024664
Responsavel.: MARCIO EDUARDO GO-
MES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 027302794-82
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$    15.813,00
Cedente.....: BANCO FINASA S/A
Apresentante: BANCO FINASA S/A
Protocolo...: 2009 - 023201
Responsavel.: N. Z BRASIL CONF. LTDA
CPF/CNPJ....: 009563459/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  887,00
Cedente.....: DI TRENTO INDUSTRIA E
COMERCIO DE C
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023612
Responsavel.: SHOPPING DOS CONDO-
MINIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 004417676/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  301,00
Cedente.....: SOFACTORING SOC FOMEN-
TO MERC LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024744
Responsavel.: VITALINO MARTINS TRIN-
DADE
CPF/CNPJ....: 047606574-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  430,00
Cedente.....: DISPAN DISTR E COMERCIO
DE PRODUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024596
Responsavel.: VITALINO MARTINS DA
TRINDADE
CPF/CNPJ....: 047606574-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  858,96
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024640
Em razao de que os supracitados devedores
nao  foram encontrados ou se recusaram a
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas
a virem pagar, ou darem por escrito  as  razo-
es  que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a
rua Candido Pessoa No.31, nesta Cidade, no
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  24/04/2009
-------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 020/2009
OBJETO: Aquisição/fornecimento parcelado de material médico hospitalar e odon-

tológico diversos, destinados as atividades da Secretaria de Saúde e seus departamentos,
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, o qual
é parte integrante do mesmo.

O Pregoeiro Oficial do municipio de Patos, torna publico que o certame do Pregão
acima citado que seria realizado dia 24/04/2009, se realizará dia 06/05/2009 no mesmo
horario e local.

ABERTURA: 06/05/2009 ás 09:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o NOVO 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, 23 de Abril de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 022/2008

Registro CGE Nº 09-00020-5
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da Pregoeira e da

Equipe de Apoio constituída pela Decisão DE PRE 022/08, de 29/12/2008, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO
Nº 022/2008, regida pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003,
cujo objeto é aquisição de peças para conversão de fogões domésticos dos con-
sumidores residenciais, que serão atendidos pela PBGÁS, na substituição do GLP
pelo GN conforme especificações contidas no Anexo A – Termo de Referência foi
considerada DESERTA.

João Pessoa, 22 de abril de 2009.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

CONPEL - CIA NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF N.º 09.116.278/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Companhia Aberta. Registro “CVM” n.º 00468-5, Empresa Beneficiária dos Incentivos

Fiscais do Nordeste – FINOR. Capital Autorizado. Convidamos os senhores acionistas a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social situada na Rodovia BR 101, Km 06,
no Município do Conde, Estado da Paraíba, às 10h (dez horas) do dia 05 de maio de 2009, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação de contas dos Administrado-
res, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2008. II - Eleição dos membros do Conselho de Administra-
ção. III – Outros assuntos de interesse social.  AVISO: Ficam os senhores acionistas informa-
dos que é de 9% (nove por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da
sociedade, necessário à requisição de adoção de processo de voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração.

Conde – PB, 17 de abril de 2009.
Luiz Cláudio Bettega de Pauli.

Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA – CODATA
C.G.C. (MF) Nº 09.189.499/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de
Dados da Paraíba – CODATA, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia  30 de
abril de 2009, às 9h (nove) horas, em sua sede, situada à Rua Barão do Triunfo, 340, nesta
Capital, para as deliberações constantes na pauta que se segue:

PAUTA
1. Informes;
2. Ordem do Dia;
3. Deliberações;
3.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanço 2008;
3.2 Eleição do Conselho Fiscal da CODATA, para o exercício 2009;
4. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 17 de abril de 2009.
Hipólito Machado Raimundo de Lima
Membro do Conselho de Administração

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA TRÊS DE MAIO S/A
CNPJ 09.212.234/0001-77

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
(CONVOCAÇÃO)

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordi-
nária, na sede social na Praça João Pessoa, nº 34, Centro, Belém-PB, às 10:00 Horas, do
dia 30 de Abril de 2009, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2008;

b) Fixação da remuneração dos membros da diretoria.
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede

social, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações das
Leis nºs. 10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2008.

Belém-PB, 20 de abril de 2009.
Aline Barbosa de Lima

Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 017/2009
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2009
A Prefeitura Municipal de Cuité, através da sua Comissão Permanente de Licitação,

torna público que se encontra na nesta Comissão, o Edital do Processo nº 017/2009, na
modalidade Tomada de Preços nº 011/2009, Menor Preço, para AQUISIÇÃO DE GLP,
destinado aos programas e secretarias deste município, a qual será realizada no dia 14 de
maio de 2009, ás 10:00 horas, na sede da Prefeitura, situada à Rua 15 de novembro, 159,
centro, Cuité/PB. Os interessados poderão adquirir cópia do Edital e maiores informações
junto a Comissão de Permanente de Licitação de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00
horas, no endereço acima mencionado ou pelo telefone 83-3372-2246.

Cuité PB 23 de abril de 2009
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2009
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município,
torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão
Presencial nº. 010/2009, realizado no dia 17/04/2009 às 13h30min horas, que tem por objeto
Contratação de empresa prestadora de serviços móvel pessoal (SMP), para prestação de
serviços de telefonia móvel local com cobertura de rede no município de Monteiro – PB foi
declarada DESERTA, em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo
licitatório. Licitação Deserta.

Monteiro-PB, 20 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório nº 011/2009
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro abaixo transcrito, torna
público e ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial 006/2009, tendo como vencedora
a empresa: EDUCAÇÃO CONTIBUADA LTDA, CNPJ 07.610.340/0001-83, vencedor nos
itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, perfazendo um valor global de R$ 28.103,20 (Vinte e oito mil cento
e três reais e vinte centavos).

Monteiro-PB, 03 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2009
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do

Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 006/2009, que tem
por objeto a contratação de Consultoria especializada para a realização do curso de forma-
ção inicial para os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Termo de
Adjudicação, em favor da seguinte empresa: EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA – CNPJ:
07.610.340/0001-83, nos seguintes itens: ITEM 1 - Valor Unitário R$ 96,00 Valor Total R$
9.984,00 - ITEM 2 - Valor Unitário R$ 9.459,80 Valor Total R$ 9.459,80 - ITEM 3 - Valor
Unitário R$ 4.332,00 Valor Total R$ 4.332,00 - ITEM 4 - Valor Unitário 20,62, Valor Total R$
1.443,40 - ITEM 5 - Valor Unitário R$ 722,00 Valor Total R$ 1.444,00 e ITEM 6 -  Valor
Unitário R$ 720,00, Valor Total R$ 1.440,00; Perfazendo um Valor Total de R$ 28.103,20
( vinte e oito mil cento e três reais e vinte centavos). Dê ciência aos interessados e
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respec-
tivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 03 de abril de 2009.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009.

AVISO DE ANULAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Inês, torna

público aos interessados que a Tomada de Preços nº 005/2009, cujo objetivo era a aqui-
sição de medicamentos destinados aos postos de saúde e a Unidade Mista de Saúde “Ben-
jamin Gomes Maranhão” deste Município, fica ANULADA, por razões de interesse pú-
blico, conforme preceitua o art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e especi-
ficações dos quantitativos (ANEXO I) que eivou de vícios o instrumento convocatório, veri-
ficado no momento da abertura dos envelopes de propostas. Telefone: (083) 33771338.
Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês - PB, 22 de Abril de 2009
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2009
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB,

designada pela Portaria Nº 01/2009, torna público para conhecimento dos interessados que
fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por item,
cujo objetivo é a aquisição de medicamentos a serem destinados aos postos de saúde
(PSF) e a Unidade Mista de Saúde “Benjamim Gomes Maranhão” deste Município.
Conforme especificado no termo de referência em anexo ao Edital.  Os interessados em
adquirir o Edital de Tomada de Preços nº 007/2009 deverão procurar a Prefeitura Muni-
cipal, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB,  no horário de
expediente, bem como, deverão  entregar a sua documentação e proposta no endereço acima
mencionado, até as 10:00 horas do dia  12/05/2009 (terca-feira), quando serão recebidos os
documentos de habilitação e as propostas.

Telefone: (083) 33771338. Email: licita.francisco@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Inês - PB, 22 de Abril de 2009

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
Decreto nº 06/2009 - Em, 22 de abril de 2009

“Decreta a proibição da contratação da Prefeitura de Parari com empresas
listadas e dá outras providências.”

A Prefeita Constitucional do Município de PARARI, Estado da Paraíba no uso das
atribuições que lhes são conferidas por lei, e,

CONSIDERANDO A RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLI-
CA nº 006/2009;

 D E C R E T A
Art. 1º Fica terminantemente proibida à contratação entre a Prefeitura de Parari e as

empresas constantes da lista abaixo: ÁGUIA DOURADA ENGENHARIA LTDA; CONS-
TRUTORA ESPLANADA LTDA; CONSTRUTORA CONCRETO LTDA; CONSTRU-
TORA SOMAR LTDA; CONSTRUTORA IPANEMA LTDA; AMÉRICA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA; CONSTRUTORA MAVIL LTDA; CONSTRUTORA PLANALTO
LTDA; CAMPINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; ULTRA-MAX SERVIÇOS
LTDA E CAMPINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Art. 2º Fica a Comissão de Licitação Permanente deste Município proibida de admitir
a participação das empresas listadas no art. 1º deste Decreto em licitações públicas deste
Município.

Art. 3º Ficam os Senhores Secretários, Diretores e quaisquer outros servidores
desta Prefeitura proibidos de utilizar recursos públicos do erário municipal, sejam de ori-
gens Federais, Estaduais ou Municipais, para adquirir produtos ou serviços de quaisquer
natureza as empresas constantes no artigo 1º deste DECRETO.

Art. 4º A desobediência as proibições contidas neste Decreto, será considerada falta
gravíssima e o responsável responderá a processo administrativo, sem prejuízo das pena-
lidades penais pertinentes.

Art. 5º Este Decreto oficial entrará em vigor a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Município, Diário Oficial do Estado e no Grande Jornal em circulação no Estado
da Paraíba.

Solange Aires Caluête Guimarães
Prefeita Constitucional

Prefeitura Municipal de Cabedelo
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 33/09
A Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio,

torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei 10.520/02 e suas
alterações e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 33/09 cujo objeto é a aquisição de materiais e equipa-
mentos ( mobiliários, materiais de escritório, eletrodoméstico, eletrônico-musicais e mate-
rial esportivo) destinados a Secretaria da Saúde..   A reunião acontecerá no dia 11 de
maio de 2009 às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação situada a Rua João Pires
de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB. O Edital e maiores informações poderão ser adqui-
ridos no endereço acima no horário das 14:00 as 17:30 horas e no endereço eletrônico
www.cabedelo.pb.gov.br.

Jurinez Albuquerque Praxedes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2009

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00005/2009,
que objetiva: Locação de veículos para o transporte de estudantes e para serviços em
Secretarias da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCU-
LOS LTDA - R$ 56.430,00.

Araruna - PB, 15 de Abril de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do
dia 07 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes para capacitação de
pessoas carentes do município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Cabedelo - PB, 24 de Abril de 2009

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do
dia 07 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para os serviços de telefonia com fornecimento de aparelhos
destinados ás diversas secretarias desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamen-
to vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 Das14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Cabedelo - PB, 24 de Abril de 2009

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Francisco José de Sousa, S/N - Centro - São Domingos - PB, às 10:00
horas do dia 07 de maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: Aquisição de veículo para transportes de passageiros, tipo van, destinados as
atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
de São Domingos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.

São Domingos - PB, 23 de Abril de 2009
EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO INFRA-ESTRUTURA – SEIE
EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA N° 001/2009

 MODALIDADE TÉCNICA E PREÇO
REGISTRO CGE N° 09-60112-1

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA – SEIE através da Comis-

são Especial de Licitação, em consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das
Licitações e Contratos Administrativos, torna público que realizará Concorrência Pública
na Modalidade Técnica e Preço, para contratação de empresa especializada para a reali-
zação de estudos e avaliação do arcabouço geotécnico, geológico, geotécnico e geofísico,
do sitio onde esta localizada a Barragem Engenheiro Ávidos, no trecho do Alto Rio Piranhas,
no município de Cajazeiras, em observância aos Termos do Edital, que se encontra a
disposição dos interessados no Centro Administrativo do Governo do Estado da Paraíba,
localizado à Avenida João da Mata, s/n, Bloco II, 2° andar, Jaguaribe, no horário das 13 às
17 horas. Mais informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria através do
telefone 3218-4320 ou pelo e-mail licitacao@sectma.pb.gov.br, onde poderão ser disponi-
bilizados Cópias do Edital e demais elementos informativos para participar do certame.

Manoel Gomes da Silva
Presidente da CEL

Prefeitura Municipal de Coremas
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 128/2009

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94
Contratada: Constral Construtora E Consultoria Santo Antonio Ltda, CNPJ N

10.758.902/0001-45
Objeto: Construção de uma Creche Proinfância em Coremas/PB
Valor total contratado R$ 953.601,32(novecentos cinqüenta e três mil, seiscentos e

um reais, trinta e dois centavos).
Recursos: FPM; ICMS; FUS; ISS; IPTU, ITBI; e do Convênio firmado com o Governo

Federal.
Vigência: 06(seis) meses, contados a partir da Ordem de Serviço
Data da assinatura: 23/04/2009, pelas partes: Edílson Pereira de Oliveira (Prefeitu-

ra) e Fernando Fleury Wanderley Soares (Empresa)

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

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00003/2009,
que objetiva: Aquisição de veículo tipo ambulância, OKM, ano/modelo 2009; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: UNICAR- PEÇA,
ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 46.568,00.

Araruna - PB, 15 de Abril de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
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 veículos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor
de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 139.181,00.

Araruna - PB, 23 de Abril de 2009
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

Prefeitura municipal de Santa Luzia
Resultado de Habilitação

Licitação Modalidade Tomada de Preço Nº. 002/2009
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93 de 21 de
Junho de 1.993, torna-se público que todas as empresas proponentes foram consideradas
DESABILITADAS AS EMPRESAS: E.M.S – EMPRESA DE MANUTENÇÃO, SERVIÇO
E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº. 04.281.456/0001-28, após uma análise constante
a documentação de habilitação da empresa, foi constatada as seguintes irregula-
ridades: 6.4.1 do edital, o subitem 6.1.1, do caderno licitatório, fica a empresa desa-
bilitada, por não cumprir na integra o edital de licitação nº. 02/2009. A empresa:
MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 01.747.581/0001-92, após
uma análise constante a documentação de habilitação da empresa, foi constatada
as seguintes irregularidades: 6.4.1 do edital, 6.1.1, fica a empresa desabilitada,
EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 09.502.686/0001-93,
6.4.1 do edital, o subitem 6.1.1, fica a empresa desabilitada, SANTERRA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 09.414.485/0001-34, os subitens: 2.3, 6.4.1 , 6.1.1,
do caderno licitatório, após a análise desta comissão fica a empresa desabilitada, por não
cumprir na integra o edital de licitação nº. 02/2009, BARBOSA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA, CNPJ Nº. 09.134.222/0001-71, descumpriu os subitens: 2.3,  6.3.6 e 6.6.1,
6.4.1 , 6.1.1, do caderno licitatório, após a análise desta comissão fica a empresa desabi-
litada, por não cumprir na integra o edital de licitação nº. 02/2009, IBIUNA EMPREENDI-
METOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 06.176.355/0001-12, foi constatada as
seguintes irregularidades: os subitens: 2.3, 6.3.6 e 6.6.1 , 6.4.1 , 6.1.1, do caderno
licitatório, após a análise desta comissão fica a empresa desabilitada, por não cumprir na
integra o edital de licitação nº. 02/2009. ALSERVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº.
08.708.095/0001-04, foi constatada as seguintes irregularidades nos o subitem: 2.3,
6.3.6 e 6.6.1, 6.4.1 , 6.1.1, do caderno licitatório, após a análise desta comissão fica a
empresa desabilitada. A empresa HABILITADA: RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR,
CNPJ Nº. 10.676.007/0001-81, após uma análise constante a documentação de habi-
litação da empresa, foi constatada que a empresa cumpriu com todas as exigência
editalicias, ficando habilitada, para a analise de sua proposta. Do Processo Licitatório
em epígrafe. A parti da publicação deste resultado é que fica aberto o prazo recursal nos
termos do art.109, I, da Lei 8.66/93.

PUBLIQUE-SE E RESITRE-SE.
Santa Luzia - PB, 14 de abril de 2009.

Maria Betânia Medeiros da Silva
Presidente da Comissão

LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO (MADEIREIRA SANTA ANA) – CNPJ/CPF N°
09.382.540/0001-51 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°  635/2009 em João Pessoa, 23 de abril de
2009 – Prazo: 730 dias, para a atividade de: Comércio Varejista de Material de Construção
e Madeira Serrada, na Rua João Pessoa, n° 80 – Centro, Município: Soledade – UF:PB.
Processo: 2008-007347/TEC/LO-2144.

VASCO DA GAMA REVEDENDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO CANAÃ) –
CNPJ/CPF Nº 01.857.272/0001-75, torna público que a SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 381/2009 em João Pes-
soa, 6 de março de 2009 – Prazo: 270 dias. Para a atividade de: Implantação de piso de
concreto armado com sistema de drenagem e caixa separadora de água e óleo e a substi-
tuição dos tanques de combustíveis, na Av. Vasco da Gama Nº 64 Jaguaribe Município: - UF:
PB. Processo: 2008-005898/TEC/LA-0139.

MOTOGÁS INDÚSTRIA DE COMP. E COM. DE GÁS NATURAL LTDA – CNPJ/CPF
Nº 01.420.327/0004-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 622/2009 em João Pessoa, 17 de
abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis:
gasolina, álcool, GNV – Gás Natural Veicular, GNC – Gás Natural Comprimido e óleo
lubrificante, na Av. Assis Chateaubriand, Nº 2675 – Liberdade Município: CAMPINA GRAN-
DE – UF: PB. Processo: 2009-001382/TEC/LO-0291.

WILLYHAUS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA – CNPJ Nº 70.104.310/0001-31,
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Operação nº 2919/2008 em 06 de novembro de 2008 – prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Bar e Restaurante. Na Av: MANOEL TAVARES, 419 – ALTO BRANCO,
Município de CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2008-005490/TEC/LO-1317.
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“Paraíba, terra amada”

Nelsinho Piquet tem mais três
corridas para convencer o chefe
da equipe Renault, Flávio
Briatore, que ele merece
permanecer na escuderia. A
informação é do portal motorline.
A publicação afirmou que o

"Briatore dá o
   ultimato a
   Piquet na F 1

Times jogam desfalcados

“Está muito cedo para soltarmos o
grito de campeão. Vamos a Campina
Grande com muita humildade e pé no
chão. Nosso objetivo é a conquista do
título estadual por antecipação”, afir-
mou Aldeone Abrantes, presidente do
Sousa. “Revertemos a vantagem que
antes era do Treze, mas isto não quer di-
zer nada. O jogo somente acaba com o
apito final do árbitro e, por isso, temos
que jogar bem os últimos 90 minutos da
grande decisão”, completou.

O time sertanejo pode assegurar, 15
anos depois, seu segundo título parai-
bano em seus 18 anos de existência. Fun-
dado em  10 de julho de 1991, foi, em
1994, quando levantou pela primeira vez
o título estadual, surgindo definitiva-
mente para o cenário esportivo parai-
bano como uma equipe de grande porte.

Em 1995 foi vice-campeão e em 1996 fi-
cou na terceira colocação.Participou do
Campeonato Brasileiro Série C em 96 e
em 97, conquistando a 6ª posição.

“Nos consideramos uma grande equi-
pe, pena que muitos segmentos da socie-
dade paraibana não reconhecem isto”,
afirmou Aldeone Abrantes. De acordo
com o dirigente, o trabalho sério e trans-
parente desenvolvido por todos que in-
tegram o grupo é fruto dos bons resulta-
dos obtidos ao longos dos anos.

Caso venha conquistar o título parai-
bano de 2009, o Sousa Esporte Clube será
o único representante da Paraíba na Sé-
rie D do Campeonato Brasileiro, criado
pela Confederação Brasileira de Futebol,
cujas disputas serão iniciadas no segun-
do semestre deste ano.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Marcos Lima
REPÓRTER

ete jogadores considerados titu-
lares serão os principais desfal-
ques de Treze e Sousa na última e

decisiva partida ao título do segundo
turno do Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional da Primeira Divisão.
Eles foram punidos com expulsões e car-
tões amarelos, na última quarta-feira, no
primeiro jogo da final do returno, quan-
do o “dinossauro” venceu o Galo por 2x0.

 As equipes voltam a se enfrentar no
domingo, dia 26, no estádio Amigão, em
Campina Grande. Ao Treze, apenas a
vitória por dois ou mais gols de dife-
rença para avançar e decidir o título do
Campeonato Paraibano. Já o Sousa pode
até perder por um gol que garante o tí-
tulo da competição de forma direta,
uma vez que se sagrou campeão do pri-
meiro turno.

“O que o Treze fez em Patos não se faz
em lugar algum. Eles não vieram para
jogar futebol. Acredito que a equipe será
rigorosamente punida”, afirmou ontem
Aldeone Abrantes, presidente do Sousa
ao se referir ao anti-jogo praticado por
alguns atletas trezeanos. “Os jogadores
se irritaram muito com a atuação do
árbitro, pois ele não puniu faltas seme-
lhantes cometidas pelo Sousa”, desaba-
fou MarceloVilar, treinador do Treze.

O comandante da equipe saiu chatea-
do com a derrota, mas espera reverter a
vantagem do Dinossauro. “Nos resta
pensar que podemos reverter no domin-
go e buscar essa classificação”, comple-
tou.

Para coibir a prática antidesportiva,
o árbitro Fernando Cabral expulsou os
atacantes Nonato e Cléo; o meia Daniel e
o zagueiro Maurício, todos do Treze Fu-
tebol Clube, que estarão fora do último e
decisivo jogo da final do returno. Tam-

S

Aldeone Abrantes prega o discurso
da humildade para jogo no Amigão

Treze perde
quatro jogadores
e o Sousa três
para o segundo
jogo decisivo

bém estão fora da decisão o volante Yar-
lei; o meia Miltinho e o lateral esquerdo
Camilo, do Sousa Esporte Clube.

Esses sete jogadores são considerados
titulares e no decorrer de toda a compe-
tição contribuíram com seus clubes para
com os resultados obtidos. “As expul-
sões no segundo tempo do primeiro jogo
acabaram refletindo no desempenho da
equipe que acabamos perdendo a parti-
da”, afirmou Marcelo Vilar, comandan-
te trezeano. “Se eles tiveram prejuízo,
nós também tivemos”, disse Aldeone
Abrantes.

#
No jogo de volta, domingo, o
Sousa pode perder até por
diferença de um gol que
garante o título estadual da
temporada de 2009

Depois do jogo no José Cavalcante, Sousa e Treze voltam a se enfrentar no próximo domingo, agora em Campina Grande, no estádio Amigão

  SALES NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO



Paraíba tem quatro
atletas na seleção

Judocas vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sênior, que será
disputado em Quito, no Equador, no período de 14 a 17 de maio deste ano

brasileiro poderia perder a vaga
para Bruno Senna - que desistiu
na última hora de correr pela DTM
(Campeonato Alemão de Turismo)
por acreditar ter uma chance na F 1.
Briatore declarou que o mau
desempenho de Nelsinho no GP
da China não foi levado em conta
por causa das condições da pista.
"Eu só quero julgar a sua
performance em uma corrida
absolutamente normal."

A

Melhor jogadora de futebol do
planeta, de acordo com eleição da
Fifa, a brasileira Marta ganhou
uma torcida especial. Uma
empresa que patrocina o Los
Angeles Sol, clube norte-
americano em que a alagoana
atua, lançou a Marta's Maniacs.

"Marta já ganha
   torcida especial

Além de poderem assistir às
partidas do time californiano, os
“maníacos” pela jogadora tem um
setor exclusivo do The Home
Depot Center, estádio do L.A. Sol.
Depois da partida, ainda são
presenteados com autógrafos da
tricampeã do prêmio de melhor
jogadora de futebol do mundo.
Marta retribuíndo o carinho dos
torcedores durante as partidas da
liga norte-americana.

Marcos Lima
REPÓRTER

Confederação Brasilei-
ra de Judô convocou
ontem quatro atletas

da Paraíba para integrar a Se-
leção Brasileira que disputará
no mês de maio o Campeonato
Sul-Americano Sênior, na cida-
de de Quito, no Equador e o
Campeonato Mundial Master,
na cidade de Stuttgart, na Ale-
manha. Os paraibanos serão
integrados nos próximos dias
ao grupo para início dos trei-
namentos visando às competi-
ções. Todos estão entre os me-
lhores judocas do país em suas
respectivas categorias.

“Isto é fruto de muito traba-
lho e dedicação ao esporte”, dis-
se ontem Remídia Vieira, uma
das representantes da Paraíba
e do Brasil no Campeonato
Mundial Master. Além dela,
também estará presente em
Stuttgart, na Alemanha, os ju-
docas Renato Vieira e Tereza
Silveira. “Vamos dispostos a
trazer uma medalha para nos-
so país”, completou Remídia.

No Campeonato Sul-Ameri-
cano Sênior de Judô, a Paraíba
terá apenas como representan-
te na Seleção Brasileira a ju-
doca Gláucia da Silva Lima,
uma das integrantes do Pro-
grama Bolsa Atleta do Gover-
no do Estado. Ao lado de ou-
tras sete atletas, ela tentará
mais uma medalha para o Bra-
sil. Gláucia é considerada uma
das mais experientes judocas
da equipe brasileira na com-
petição.

Também ontem, a Confede-
ração Brasileira de Judô comu-

nicou a data oficial aos atletas
paraibanos dos eventos inter-
nacionais. O Campeonato Sul-
Americano Sênior ocorrerá no
período de 14 a 17 de maio, em
Quito, no Equador. Já o Cam-
peonato Mundial Master será
realizado no período de 27 de
maio a 2 de junho, em Stutt-
gart, na Alemanha.

Enquanto os quatro judocas
paraibanos não se apresentam
à Seleção Brasileira, os mesmos
intensificam os treinamentos

em academias da cidade. “Não
podemos relaxar. É uma com-
petição que exige muito da gen-
te, principalmente porque es-
taremos disputando com gran-
des nomes do cenário esporti-
vo internacional”, afirmou Re-
mídia. A viagem da equipe pa-
raibana que disputará o Cam-
peonato Master está progra-
mada para o dia 25 de maio.
“Até lá teremos muitos trei-
nos”, concluiu Remídia.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Fazia muito tempo que não via um árbitro com tanta
personalidade e firmeza nas suas decisões como foi Fer-
nando Cabral na direção do jogo Sousa 2 x 0 Treze, dis-
putado na quarta-feira, no estádio José Cavalcante. Na
parte técnica esteve preciso, atento a todos os lances, e
na parte disciplinar mostrou-se soberano no jogo para
conter a violência. Como o campo estava muito enchar-
cado, os jogadores abusaram de jogadas violentas e a
distribuição de cartão foi absolutamente normal, den-
tro das regras do jogo.

Cabral correu mais do que os jogadores e não teve
dúvida alguma na aplicação dos cartões vermelhos apli-
cados aos jogadores do Treze de forma correta. Infeliz-
mente o alvinegro de Campina Grande saiu de sua gran-
deza para provocar o encerramento da partida por falta
de número legal. Já vi cai-cai de time pequeno, mas...

Firmeza nas decisões

Vários desfalques
E domingo tem de novo Treze x Sousa. Espera-se mais um

jogo nervoso por conta dos problemas verificados na última
quarta-feira. As duas equipes vão entrar em campo bastan-
te desfalcadas, uma por expulsões e a outra vítima do tercei-
ro cartão amarelo. No Galo não jogam os atacantes Nonato
e Cléo, o volante Daniel e o zagueiro Maurício Gaúcho, Já no
Sousa ficam de fora Miltinho, Camilo e Yarlei. Façam as suas
apostas porque neste domingo a “cobra vai fumar” no está-
dio Amigão na decisão do turno ou do campeonato.

No vermelho
O presidente Aldeone Abrantes, do Sousa, tem reclamado

bastante dos prejuízos acumulados pela equipe devido o fato
de não atuar em seu estádio, o Marizão, vetado por não atender
as exigências do regulamento nas semifinais e finais. Nos dois
jogos em Patos contra Campinene e Treze, ele calcula que o
Sousa perdeu mais de 80 mil reais de receita. Ele comentou que
o Marizão vai passar por reformas profundas ainda este ano
para comportar mais torcedores e ter um gramado melhor.

Revelação
A rainha das embaixadi-

nhas no Sertão, Waleska To-
maz, de Bonito de Santa Fé,
é a única menina no time de
futebol infantil da cidade.
Talentosa, personalidade
forte, determinada, se im-
põe e conquista seu espaço:
"É justamente à possibilida-
de de realizar um sonho que
torna a vida interessante",
diz o novo talento do fute-
bol. A garota Waleska, de 14
anos, promete ser a grande
revelação da Paraíba no fu-
tebol feminino. A matéria foi
veículada no site www.
futeboldaparaíba.com.br.

Botafogo
O Botafogo vai partici-

par do Campeonato Pa-
raibano de 2009 e aquela
ameaça de licença não
passa de um trabalho in-
teligente dos atuais diri-
gentes que tentam mobi-
lizar torcedores, ex-diri-
gentes e conselheiros no
sentido de encontrar o ca-
minho das vitórias. A tor-
cida jamais perdoaria a
diretoria que tomasse
uma posição drástica
dessa natureza. Além do
mais, o Conselho Arbitral
só se reúne em novembro.

O judoca paraibano Renato Vieira também vai competir na Alemanha
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Em baixa para as finais
Eliminação na Copa do Brasil para o CSA deixa o time santista com a moral abalada para o primeiro jogo da decisão paulista contra o Corinthians

agner Mancini acredita que
a inesperada derrota do San-
tos diante do CSA, 1 a 0, na

quarta-feira (23), terá efeito negati-
vo superado até o clássico contra o
Corinthians, domingo (26), às 16 ho-
ras, na Baixada. O treinador vai
mais longe: o time da Vila poderá
usar os erros cometidos no jogo pela
Copa do Brasil como lição para pri-
meira decisão do título paulista.

Para apagar parte da vexatória eli-
minação frente ao CSA, o Mancini
avisa que o elenco santista será sub-
metido a reforço motivacional às
vésperas das finais do Estadual. Não
há mais muitos ajustes táticos a se-
rem feitos, tampouco há necessida-
de de analisar o rendimento de cer-
tos jogadores, destaca Mancini. O
momento é de reerguer o grupo
usando o poder da mente.

"O Santos está arrumado tatica-
mente e fisicamente. Temos que tra-
tar basicamente a parte emocional.
Se formos enumerar o que precisa
ser feito, não são tantas coisas as-
sim", diz Mancini.

Na véspera do duelo pela Copa do
Brasil, o técnico levou um cartaz ao

O Sport bateu o Colo Colo na noite de quarta-feira (23)
por 2 a 1, em Recife, e se classificou para a próxima fase da
Copa Libertadores. O resultado obriga o Palmeiras a ven-
cer seu último compromisso, em Santiago do Chile.

A rodada decisiva do grupo 1, que vai definir a sorte do
clube paulista na competição continental, será disputa-
da na próxima quarta-feira. As duas partidas (Colo Colo
x Palmeiras e LDU x Sport) começarão às 21h50 (horário
de Brasília).

Os palmeirenses seguirão vivos no torneio apenas se
baterem os chilenos, que possuem melhor saldo de gols -e
o mesmo número de pontos que o oponente brasileiro (sete).

Após superar a LDU por 2 a 0 na última terça-feira, o
discurso dos jogadores do Palmeiras e do técnico Van-
derlei Luxemburgo era o mesmo: de que pouco importa-
va o resultado do confronto de hoje à noite entre pernam-
bucanos e chilenos. "O que sei é que preciso vencer o Colo
Colo lá no Chile. Nossa matemática é simples", disse Lu-
xemburgo.

No jogo na Ilha do Retiro, o clube chileno, retrancado,
soube segurar o ímpeto dos brasileiros na etapa inicial.

A partida foi muito truncada e teve várias jogadas vio-
lentas. Mas melhorou na etapa final, quando saíram os
gols.

Os chilenos saíram na frente com um gol de Millar aos
5min, mas sucumbiram à pressão, ainda que desordena-
da, dos anfitriões 10 minutos depois, quando Moacir em-
patou. O gol do triunfo foi marcado aos 31min, por Van-
dinho, num momento de equilíbrio do jogo.

Com o seu adversário das oitavas-de-
final da Copa do Brasil já conhecido (vai
enfrentar o Icasa-CE, que eliminou o Con-
fiança-SE, na quarta-feira dia 25), o Vasco
já pensa em sua estreia na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. E nos planos está uma
semana de treinos no Nordeste.

A data ainda não foi confirmada, po-
dendo ser dia 2 ou 3 de maio, mas já está
sendo acertado um amistoso com o San-
ta Cruz, que servirá como parte da pre-
paração. A partida foi proposta pelo clu-
be pernambucano e muito bem recebi-
da pela comissão técnica cruzmaltina.
Faltam apenas alguns detalhes burocrá-
ticos para o anúncio oficial.

O Vasco dará seu primeiro passo para
tentar recuperar a vaga na elite do fute-
bol nacional dia 9 de maio, contra o Bra-
siliense. Apesar de liberado para jogar
em São Januário, o time pode estrear na
Série B no Maracanã. Na segunda fase da
Copa do Brasil, o Cruzmaltino eliminou
o Central-PE sem a necessidade de reali-
zar o jogo de volta. Isso porque goleou
por 3 a 0 na partida de ida, em Caruaru.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Vasco pode jogar
amistoso contra
o Santa Cruz-PE

Leão segue fazendo história na Libertadores

SANTOS

campo do CT onde havia inúmeras
mensagens positivas escritas pelos
jogadores do time. Já na rodada fi-
nal da fase classificatória, Mancini
apresentou dois filmes com temáti-
ca de superação. Regularmente o
treinador se reúne com o editor de
vídeo do clube para elaborar filmes
motivacionais.

"Existe uma atmosfera diferente
em relação aos jogos da Copa do
Brasil e essa final do Paulista. Não
tem como se desestimular em uma
final. Mas a equipe não foi a mesma
dos últimos jogos. Isso acontece no
futebol", comenta.

Mancini ataca em várias "frentes
emocionais". Além de tentar recupe-
rar o ânimo do elenco a tempo para o
clássico, o treinador pretende evitar
que um jogador "pendurado" com
dois cartões amarelos mude desem-
penho em campo devido à ameaça
de suspensão para o segundo jogo da
final, no Pacaembu.

Para o clássico contra o Corin-
thians, o Santos tem 10 jogadores
com duas advertências, sendo
quatro titulares: Fábio Costa, Lui-
zinho, Fabão e Madson.

SPORT NA SEGUNDA FASE

V

O time alagoano levou a melhor e derrotou o Santos na Vila, resultado que tirou o time da Copa

Jogadores do Sport comemoram  vitória sobre o Colo Colo e a classificação

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

Augusto Estêves mandava e desmanda-
va. Era chefe de jagunços, o homem mais
temido das redondezas. Tinha mulher, cha-
mada Dionóra, e uma filha pequena, mas
era bruto e infiel, uma peste.

Um dia, durante uma festa, nhô Au-
gusto se engraçou com Tomásia, uma
menina nova que apareceu no arraial.
Pouco se importou com o namorado que
a acompanhava. Roubou-a do rapaz que
humilhou e espancou à vista de todos.
Partiu com a nova conquista, mas, assim
que se afastaram, desprezou a menina.
Empurrou-a pra longe e foi embora rin-
do. Tudo o que queria era confusão e ela
só tinha sido o pretexto.

Chegando em sua fazenda, nhô Augus-
to mandou seu empregado mais fiel, Quim
Recadeiro, levar Dionóra e a filha para uma
outra propriedade. Estava cansado da
companhia delas e queria sossego. Quim
obedeceu, mas, no caminho, Dionóra en-
controu seu amante, Ovídio, que fugiu com
ela e a menina. Quim correu para contar
ao patrão o que acontecera e, no caminho,
percebeu que as coisas iam mesmo mal
para Augusto Estêves. O maior inimigo
dele, Major Consilva, sabendo que nhô
Augusto andava endividado, tinha deci-
dido que iria tomar-lhe as terras e o poder.

Nhô Augusto estava decidido a lavar sua
honra com sangue: iria matar Dionóra e
Ovídio. Mas, antes, passou na fazenda do
Major Consilva para ameaçá-lo e fazê-lo
desistir de qualquer ataque. O problema é
que o tal ataque já estava armado. Os ca-
pangas do Major Consilva espancaram
Augusto Estêves, quebrando-lhe costelas,
braços e pernas. E marcaram seu corpo com
o ferro em brasa do gado.

Nessa hora, Augusto Estêves deu um
salto e caiu de uma ribanceira alta. Os
capangas julgaram que estava morto,
mas ele ainda vivia. Um negro, Pai Sera-
pião encontrou aquele homem moído de
tanta pancada, levou-o para seu case-
bre e, junto com a esposa, a negra Mãe
Quitéria, cuidou dele.

Augusto Estêves levou meses para sa-
rar. Apegou-se então à religião. Aconselha-
do por seus benfeitores negros e por um
padre, Nhô Augusto arrependeu-se de sua
vida de pecados e decidiu mudar. Assim
que teve forças para se levantar, pôs-se a
trabalhar no campo. Todos os dias, rezava
com fervor para que Deus salvasse sua alma
e afastasse dele o desejo de vingança.

Seis anos se passaram. Nhô Augusto
tornou-se um "santo": já não bebia, ten-

Sinopse: Sagarana -
A hora e a vez de
Augusto Matraga

LeiturLeiturLeiturLeiturLeituraaaaa
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Nhô Augusto estava decidido a
lavar sua honra com sangue: iria

matar Dionóra e Ovídio. Mas, antes,
passou na fazenda do Major

Consilva para ameaçá-lo e fazê-lo
desistir de qualquer ataque.

Café pequeno

Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim
magro
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem for-
ça,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

.................

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

DE LETRAS DA UFPB

CECÍLIA MEIRELES

ROSA, JOÃO GUIMARÃES. SAGARANA. A HORA E A VEZ DE
AUGUSTO MATRAGA. SÃO PAULO, 1983.

O que li
O texto em destaque hoje faz parte do livro "Sagarana" de João Guimarães Rosa.

Seus contos e romances ambientam-se quase todos no chamado Sertão brasilei-
ro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo mar-
cada pela influência de falares populares e regionais. Tudo isso, somado à sua
erudição, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e pala-
vras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas.

A hora e a vez de Augusto Matraga recria uma verdadeira saga do homem
na travessia por este mundo. De um modo mais amplo, Matraga é o homem
no sentido universal. Sua trajetória recria a passagem evolutiva em busca
do aprendizado do viver e da ascensão espiritual em plenitude. Seu objetivo
será ter sua hora e vez de entrar no céu, "mesmo que seja a porrete". É uma
história de redenção e espiritualidade, uma história de conversão. Ao longo
do seu enredo o protagonista Augusto Matraga passa do mal ao bem, da
perdição à salvação.

Realismo mágico, regionalismo, liberdades e invenções linguísticas e neo-
logismos são algumas das características fundamentais da literatura de
Guimarães Rosa, mas não as suficientes para explicar seu sucesso. Guima-
rães Rosa prova a importância de ter a linguagem a serviço da temática, e
vice-versa, uma potencializando a outra.

Nesse sentido, o escritor mineiro inaugura uma metamorfose no regiona-
lismo brasileiro capaz de trazê-lo de novo ao centro da ficção brasileira.

tava fazer o bem aos outros, seguia os
ensinamentos de Jesus. Certo dia, chegou
por aquelas bandas um velho conhecido,
Tião da Thereza. Sem que Augusto Estê-
ves pedisse, Tião contou o que acontecera
durante aquele tempo. Quim Recadeiro
tentara vingar o patrão e fora assassina-
do. Dionóra continuava amigada com
Ovídio. Como todos pensavam que Au-
gusto estava morto, o casal adúltero pen-
sava em se casar na igreja. Quanto à me-
nina, tinha tido um destino triste.

Fugira de casa e virara prostituta. Au-
gusto Estêves sofreu ao ouvir essas notí-
cias. Voltou-lhe a vontade de se vingar, de
lavar a honra com sangue. Mas o desejo
de salvar sua alma era maior. Augusto Es-
têves pediu que Tião não contasse para
ninguém que o vira e continuou com sua
vidinha de trabalho pesado e novenas.

Tempos depois, apareceu por aquelas
bandas o mais famoso e temido cangaceiro

de todo o sertão: o famigerado Joãozinho
Bem-Bem. A cidade inteira ficou apavora-
da, temendo os saques e estupros. Só Nhô
Augusto teve coragem de ir falar com o
bandido. Perceberam que eram de caráter
parecido e ficaram amigos. Augusto con-
vidou o bando para pernoitar no sítio. Eles
comeram, beberam e contaram suas aven-
turas. Joãozinho, intuindo o que Augusto
fora no passado, convidou-o para entrar
no bando. Ele ficou tentado, mas, apegado
ao objetivo de salvar sua alma, negou.

O bando de Joãozinho Bem-Bem partiu e
a vida de Augusto Estêves voltou à tran-
qüilidade anterior. Mas ele sentia uma in-
quietação difícil de controlar. Certa manhã,
despediu-se de seus benfeitores e partiu.
Queria viajar, conhecer outras terras.

Em suas andanças, Augusto Estêves
acabou reencontrando o bando de João-
zinho Bem-Bem. O bandido recebeu-o
com afeto de irmão. Mais uma vez, con-

vidou-o a se tornar um jagunço. Mais
uma vez, Augusto negou. Estava deter-
minado a salvar sua alma.

Joãozinho Bem-Bem contou que já es-
tavam de partida, fugindo de um desta-
camento militar que se aproximava da
região, mas que, antes, iriam vingar a
morte de um dos jagunços, Juruminho,
que fora morto à traição. Apareceu um
velho, João Lomba, pai do rapaz que ma-
tara Juruminho. O velho (por coincidên-
cia, velho conhecido de Augusto) chora-
va e babava, implorando para que não
matassem seus filhos e estuprassem sua
mulher e filhas. Mas Joãozinho Bem-Bem
estava irredutível. Seu capanga tinha
sido morto e ele tinha que se vingar.

Então uma surpresa: Augusto Estêves
colocou-se entre Joãozinho e o Velho e disse
que não iria permitir aquela malvadeza.
Pediu que Joãozinho Bem-Bem partisse
sem vingança ou então teria que se ver pri-
meiro com ele. Os dois se enfrentaram aos
tiros, facadas e pescoções. Logo, estavam
no chão, sangrando, à beira da morte. João-
zinho Bem-Bem disse, antes de apagar para
sempre: "Morro, mas morro na faca do ho-
mem mais maneiro de junta e de mais co-
ragem que eu já conheci". Nhô Augusto
sussurrou para o velho: "Põe benção na
minha filha... seja lá onde for que ela esteja...
E, Dionóra... Fala com a Dionóra que está
tudo em ordem!". Depois, morreu.

.................



Susan Boyle é ‘repaginada’
como Amy Winehouse
O site do jornal britânico Daily Mirror fez uma brinca-
deira com a nova celebridade Susan Boyle, que ficou
famosa por cantar I Dreamed a Dream no programa
Britain’s Got Talent e impressionar a plateia e os
jurados. Susan foi transformada em vários artistas,
através de montagens de seu rosto em fotografias de
Amy Winehouse, Madonna, Olívia Newton-John, John
Travolta, Michael Jackson, em uma das integrantes do
grupo ABBA e até na Spice Girl Geri Halliwell. A
brincadeira aconteceu porque a cantora do reality inglês
deu uma repaginada no visual que apareceu na primeira
seletiva do programa. Susan recebeu conselhos de que
deveria mudar o modo de se vestir e, embora tivesse
dito que continuaria com seu estilo, ela foi ao cabelei-
reiro e apareceu com uma jaqueta de couro preta,
adornada com um colar com grandes bolas brancas.

Sorte é
acreditar que
você tem sorte

Tennessee Williams,
TEATRÓLOGO
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Cineasta lança documentário
sobre Patativa do Assaré
Filmagens levaram quase três décadas para serem

concluídas e mostram a trajetória do artista. 19
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Monólogo dirigido e encenado por Fernando Teixeira marca
os 40 anos de atividades do grupo Bigorna, hoje e amanhã,
na sala preta do Cilaio Ribeiro, em João Pessoa

TEATRO

Lília Cabral interpreta
‘quarentona’ em “Divã’
Filme baseado em livro e peça homônimos também tem

José Mayer, Reinaldo Gianecchini e Cauã Reymond. 23 rupo de Teatro Bigorna come-
mora mais de 40 anos de ativi-
dade teatral na Paraíba, apre-

sentando hoje e amanhã (e durante
todo o mês de maio às sextas-feiras e
sábados), às 20 horas, sua mais nova
montagem: o monólogo ‘Esparrela’, com
texto, direção e atuação de Fernando Tei-
xeira. Ingressos: R$ 10 e R$ 5. Apenas 50
pessoas por sessão.

‘Esparrela’ é como um limítrofe aos
dois “eu”. É o encontro entre Arquime-
des e Manoel. Sendo um espelho, este
espetáculo nos revela a amplitude que
o inconsciente humano encampa.

Os dois personagens são opostos,
como define o ator e diretor. “O pri-
meiro encontro de Arquimedes com
Manoel – seu alter ego, não foi de medo
do homem, mas sim, da segurança que
ele demonstrou. Estava assim, ele dian-

te de seu oposto, da sua problemática.
O outro era o seu inferno, portava a
força presa do seu ser”.

“Em sua Esparrela, Fernando Teixei-
ra nos propõe um exercício de percep-
tivo calcado na imaginação. Nesse
jogo, sabemos o tempo todo que está
diante de nós o ator, desnudado de re-
cursos e basicamente com seu corpo
como instrumento de trabalho. Temos
a plena noção de que a realidade con-
creta não se põe mais do que tablado,
um tambor, e um ator, mas nesse espí-
rito imaginativo apraz-se de tal ma-
neira que, por vários momentos, os
olhos e os ouvidos insistem em con-
vencer-nos de uma nova realidade, im-
pondo-nos uma dúvida: será um ho-
mem isto que se coloca diante de nós?”,
José Tonezzi – professor doutor do De-
partamento de Artes Cênicas da UFPB.

Esparrela inaugura a sala preta do gru-
po Bigorna, localizada no antigo Cilaio
Ribeiro (Centro Cultural do Terceiro Se-
tor Thomas Mindelo), na praça Aristi-
des Lobo, s/n, no Centro de João Pessoa.

Esta apresentação marca ainda o
retorno de Fernando Teixeira como
ator em monólogos, já que sua última
atuação nessa forma de fazer teatral
foi em 1984, com “Tomate esmagado
por um carro”.

Nestes 25 anos fora dos palcos, Fer-

nando Teixeria deu continuidade a sua
trajetória enquanto diretor de teatro e
ator no cinema brasileiro, atuando em
filmes de destaque nacional como “Be-
zerra de Menezes, O Diário de um Es-
pírito” (dir. Glauber Filho e Joe Pimen-
tel, 2008); e Baixio das Bestas (dir. Cláu-
dio Assis, 2007).

A montagem de Esparrela tem pa-
trocínio do Fundo de Incentivo a Cul-
tura Lei Augusto dos Anjos (FIC).
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Um novo espaço para as artes
cênicas é inaugurado na Capital

caindo na
Esparrela

G
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Expressão corporal ...................................................... Guilherme Schulze
Cenografia ................................................................... Osvaldo Anzolin
Figurino ....................................................................... Adriano Bezerra
Iluminação ................................................................... Jorge Bweres
Iluminador ................................................................... Júnior
Sonoplastia .................................................................. Escurinho
Sonoplasta ................................................................... Pollyanna Barros
Gravação ..................................................................... Júnior Espínola
Fotografia .................................................................... Altair Castro
Criação gráfica .............................................................. Sacha Teixeira
Divulgação ................................................................... Trato Assessoria e Produção Cultural
Produção .................................................................... Grupo de Teatro Bigorna
Assistente de Direção .................................................... Osvaldo Anzolin
Direção e Atuação ......................................................... Fernando Teixeira

FICHA TÉCNICA #

#
O monólogo de Fernando Teixeira pode ser visto
hoje e amanhã, e também durante o mês de maio;
cada sessão é para apenas 50 espectadores
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O banho
de Vinaura

Vinaura ensaboava o corpo moreno.
Os meninos estavam deitados,
tesos, mas de mãos inquietas....

Hoje em Bayeux

P

A mistura de cultura e
cidadania é a fórmula
utilizada pelo Sesc em
escolas, asilos, creches e
casas de apoio da Grande
João Pessoa

ALEGRANDO
CORAÇÕES

rojeto Alegrando Corações esta-
rá atendendo o Centro Educacio-
nal Presbiteriano, situado em

Bayeux, hoje. O projeto irá levar cultura,
entretenimento, cidadania e muita ani-
mação para as crianças que assistem re-
gularmente aulas na instituição. As ati-
vidades serão desenvolvidas para o pú-
blico do maternal ao 5º ano do ensino fun-
damental. A iniciativa do Sesc - PB tem
quatro anos, desde sua implantação vem
reafirmando o compromisso com o bem
estar social junto a diversas instituições
da Capital.

Ao deparar-se com a realidade dos es-
tudantes das escolas públicas de João Pes-
soa, em particular as que encontram-se
em municípios que integram a chamada
Grande João Pessoa, a exemplo de Bayeux
e Santa Rita, percebe-se uma carência
enorme de incentivos que mostrem a re-
levância dos seus direitos e cidadania
para toda uma sociedade, e que em meio
as dificuldades existem razões para bus-
car a felicidade.

De cima do telhado os meninos olha-
vam Vinaura tomar banho. A luz mor-
ta da tarde entrava através das telhas
afastadas e invadia a semiescuridão do
banheiro velho. Chuveiro enferrujado,
cheiroso a creolina e a sabonete bara-
to, impregnados para sempre nos re-
cantos encardidos pelo lodo enegreci-
do.

Vinaura ensaboava o corpo moreno.
Os seios empinados e viçosos brilha-
vam apontando para as brechas. Os
meninos estavam deitados, tesos, mas
de mãos inquietas.

Viera de um sítio próximo à fazenda

do avô dos meninos. Arranjara a moça
porque nunca tinha visto tão disposta
para o trabalho de casa. Não cozinha-
va comidas grã-finas, ela até tinha dito
mas o seu tempero era coisa de fazer
inveja a qualquer um e tinha um chei-
ro que abria apetite até de doente. Seu
café cheirava tanto que atravessava o
corredor, tomava conta do quintal e al-
cançava a vizinhança.

Usava vestidos de chita floridos.
Eram dois: um em que predominavam
as flores vermelhas, outro as amarelas
e azuis. Também tinha uma saia escu-
ra e uma blusa branca de um candida-
to a prefeito pela Arena. Os cabelos
crespos eram estirados à força de óleo
de coco guardado num frasco ao lado
duma imagem de Nossa Senhora da
Conceição no quartinho “lá de trás”,
onde se determinou que ficasse.

Da cumeeira via-se toda a cidade: o
prédio da prefeitura, a igreja, a escola,
as covas do cemitério. As casas conju-
gadas pareciam tijolos empilhados, os
quintais pequenas florestas de frutei-
ras. Dava para ver o coentro verde na

horta, os caminhos d’água que parti-
am da lavanderia. Na casa dos meni-
nos existia um sabugueiro e um peda-
ço de uma romanzeira; um pedaço por-
que a árvore , a bem dizer, pertencia
ao vizinho de baixo. Um dos galhos so-
brava, vencia o muro empenado e pen-
dia quase a tocar o chão.

Chamava-se o vizinho de baixo por-
que a rua se enladeirava suavemente.
Ali morava um velho enfermo, com-
pletamente calvo, de tosse constante e
que escarrava o tempo inteiro. Dava
para ouvir. “ Uma alma viva, coitado!
“ Os meninos viviam assustados. Re-
comendava-se, ninguém sabia por que,
para não pularem. “Naquele quintal
não pode!”

Bastaram dois dias para os meninos
saberem a hora em que a moça entra-
va para o banho. Ela cantava as músi-

cas que tocavam no parque de canoas.
Nessa hora não se via mais a luz ama-
rela do sol iluminando as fachadas das
casas do outro lado da praça nem o pri-
meiro andar da prefeitura.

- Que bundona!
- Fala baixo!
Viram por uma eternidade, coisa de

poucos segundos. A nenhum ocorreu
que o telhado pudesse despencar, ce-
der ou simplesmente estalar. O meni-
no pisou onde não podia pisar. Vinau-
ra, ensaboada, gritou.

Ouviu-se um miado, coisa que os me-
ninos faziam muito bem. Os dois se
precipitaram telhado abaixo, corre-
ram pela meia-parede, fizeram todo o
caminho de volta. Invadiram a casa da
vizinha. “Dona Anália é uma cobra,
vamos morrer!”

A mulher preparava o jantar, achou
ter visto algo a passar em direção à
sala. Foi tão rápido, diacho! Ainda quis
olhar, mas andava com a vista cansa-
da, a mente também. Gente velha era
assim mesmo, por isso nem voltou os
olhos para ver.

O Projeto Alegrando Corações vem
empolgando o público pessoense e con-
templando assiduamente todas as faixas
etárias: crianças, adolescentes, adultos e
idosos, e principalmente pessoas que se
encontram em situação de risco. A pers-
pectiva que almeja-se alcançar através
do projeto, é tentar transformar a vida
do grupo envolvido, e disponibilizar mo-
mentos de lazer e informação cultural que
possam ser considerados produtivos.

O Sesc transmite o pensamento de im-
portância individual que cada cidadão
possui dentro de uma esfera e de um con-
texto social, e mostra que cada um tem
algo a introduzir e agregar a essa socie-
dade.

Escolas, asilos, creches, casas de
apoio, entre outros espaços de mobili-
zação coletiva, aparecem entre as insti-
tuições que podem solicitar os serviços
desenvolvidos pelo Projeto Alegrando
Corações. De acordo com o tipo de esta-
belecimento que promove as ações, o
setor de Recreação do Sesc irá adaptar-
se a suas necessidades, visando dispor
as atividades e os materiais ideais para
cada público, dessa forma, faz-se neces-
sário agendar as visitas com antecedên-
cia. Existem dois meios de requerer o
agendamento: o Sesc entra contato com
o órgão, e oferece os serviços, ou a pró-
pria instituição requisita as atividades,
junto ao Sesc.

UFPB presta homenagem ao
maestro Heitor Villa-Lobos

Atividades lúdicas também fazem parte do projeto Alegrando Corações, do Sesc

DIVULGAÇÃO

Célio
Furtado
celioffurtado@ig.com.br

ARTISTA  PLÁSTICO, JORNALISTA E
ESCREVE ÀS QUINTAS-FEIRAS NESTA
COLUNA

Quem gosta da boa música tem en-
contro marcado, hoje, com a Banda
Sinfônica José Siqueira. Ela vai apre-
sentar, às 11 horas, no auditório da
Reitoria da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), em João Pessoa, o con-
certo Homenagem a Villa-Lobos.

O concerto é um projeto do Depar-
tamento de Música da UFPB e tem a
coordenação e regência do professor
Sandoval Moreno. Heitor Villa-Lobos
nasceu em 5 de março de 1887 no Rio
de Janeiro. Aos seis anos aprendeu a
tocar violoncelo com o seu pai. Com-
pôs várias músicas, entre elas Tocata
(O Trenzinho do Caipira), Uirapuru e
Choros (número 1 e 5). Villa-Lobos
morreu no Rio de Janeiro, aos 72 anos,

a 17 de novembro de 1959 e foi enter-
rado no Cemitério São João Batista de
Rio de Janeiro.

Além da música de Heitor Villa-
Lobos, no programa do concerto
constam músicas de outros compo-
sitores como Wilson Haro, Lindem-
bergue Cardoso, Zequinha de Abreu
e Luigi di Ghisalho. A Banda Sinfô-
nica José Siqueira foi criada em 1986
no Departamento de Música da
UFPB, com o objetivo de promover o
desenvolvimento dos alunos de so-
pro e percussão por meio da prática
instrumental de conjunto. Na sua
programação de concerto tem dado
ênfase ao repertório brasileiro e o
tradicional de banda sinfônica.
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O labirinto nu

A menina Ofélia é uma
personagem que fascina. Ela
sofre todo tipo de resistências....

Poesia na tela grande

A

Cineasta Rosemberg Cariry
está lançando, hoje, seu
documentário sobre um
dos maiores poetas
populares do Brasil; filme
levou 27 anos para ser feito

AVE PATATIVA

vida e a obra do poeta Patativa
do Assaré, a relevância dos seus
poemas, o significado político

dos seus atos e a sua imensa contribui-
ção à cultura brasileira. Dono de um
ritmo poético de musicalidade única,
mestre maior da arte da versificação e
com um vocabulário que vai do dialeto
da língua nordestina aos clássicos da
língua portuguesa, Patativa do Assaré
é a síntese do saber popular versus sa-
ber erudito. Patativa do Assaré conse-
gue, com arte e beleza, unir a denúncia
social com o lirismo. Aço e rosa. Quem
lê ou escuta a poesia de Patativa do
Assaré pensa, emociona-se e conscien-
tiza-se do mundo, porque na sua poe-
sia estão presentes todas as lutas e es-
peranças do povo; estão reunidas pala-
vras e ideias que se erguem com a dig-
nidade guerreira dos justos, contra to-
das as formas de obscurantismos e de
exploração do homem. No ano de 2001,
Patativa do Assaré foi escolhido como
um dos mais importantes cearenses do

século XX.
A narrativa histórica e biográfica se

inicia com o velório de Patativa do As-
saré (2002) e, a partir daí, é contada a
sua vida, com referências a aconteci-
mentos pessoais e históricos. A crono-
logia dos acontecimentos políticos e
culturais brasileiros, bem como os fa-
tos marcantes da vida do poeta, redi-
mensionados pela mediação da sua po-
esia, é intercalada com depoimentos e
análises críticas da sua obra, de forma
a fornecer um panorama amplo e de
compreensão profunda da poética pa-
tativiana e do universo da cultura po-
pular.

“O filme é o resultado de muitos anos
de vivências e pesquisas. Filmamos e
gravamos ao longo de 27 anos. Amigo e
compadre do poeta, fui registrando em
cinema (super-8, 16mm e 35mm) e em
vídeo (S-VHS, Hi-8, U-Matic, Betacam,
Digital Vídeo), desde o ano de 1978,
muitos aspectos da vida do poeta: o co-
tidiano na roça e na cidade do Assaré,
os recitais, as entrevistas coletivas, as
participações em movimentos sociais e
políticos, os depoimentos, as gravações
de discos em estúdio, os shows com ou-
tros cantores, as festas de aniversário,
as doenças, os internamentos, até o
momento final: a sua morte”, disse Ro-
semberg Cariry. E completou:  “Este
imenso esforço de preservação da me-

mória do maior poeta popular brasi-
leiro de todos os tempos resultou em
mais de 100 horas de imagens de gran-
de valor documental, cultural/estético
e, sobretudo, humano. A este arquivo,
vieram juntar-se muitas outras horas
de gravações em vídeo coletadas em
TVs do Nordeste e do Sudeste e em ar-
quivos particulares espalhados por
todo o país”.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

“Filmamos desde
1978 muitos
aspectos da vida do
poeta: o cotidiano
na roça e na cidade
de Assaré, até o
momento final: a
sua morte”

Rosemberg Cariry
CINEASTA

“
O poeta popular

Patativa do Assaré
(acima) é tema do
documentário de

Rosemberg Cariry
(abaixo)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Não é que os contos de fadas ape-
nas tenham uma lógica interna ou
que supram, pela simbologia, os me-
dos humanos. Também são heranças
maravilhosas para que, na mão de
um cineasta com uma concepção de
cinema, transcendam sua origem
moralista e contem, pelo simples de-
sejo de contar uma bela história,
aquele algo que arrebate, tanto na
forma quanto no conteúdo.

O diretor Guillermo Del Toro, ao
conviver com seus fantasmas de uma

infância rígida, nos presenteia com
este O labirinto do fauno, um surpre-
endente diálogo entre uma história
fabulosa e um filme sobre opressão e
liberdade na Espanha da guerra ci-
vil. Situa-se no ano de 1944 e narra a
pequena odisséia de Ofélia (Ivana Ba-
quero), uma garota de 13 anos que
acompanha sua mãe, Carmen (Ari-
adna Gil), para descansar e ficar em
trabalho de parto no lugar onde se
encontra o capitão Vidal (Sérgio Ló-
pez), um cruel agregado do exército
franquista e novo marido de Carmen.

 A missão de Vidal é acabar com
os vestígios da resistência republi-
cana, escondida nos bosques ao re-
dor. Por outro ângulo, convivem
também com o capitão uma gover-
nanta chamada Mercedes e um mé-
dico (Alex Ângulo) que tem a missão
delicada de cuidar do estado de saú-
de de Carmen. Uma noite Ofélia des-
cobre as ruínas de um labirinto, nos
fundos da casa, e lá encontra um fau-

no (Doug Jones), uma criatura mito-
lógica com uma revelação: Ofélia é
na realidade uma princesa por quem
os súditos, num mundo subterrâneo,
estão esperando há muito tempo.
Para poder regressar, tem que cum-
prir três provas antes que a lua fi-
que cheia.

Ofélia é uma personagem que fas-
cina. Ela sofre todo tipo de resistên-
cias. Ela aproveita todas as brechas,
as desatenções para, com ajuda do
fauno, receber instruções e cumprir
tarefas. Por outro lado, o padrasto
imposto também cumpre tarefas, e é
implacável em conter focos de resis-
tência enquanto espera o nascimen-

to do filho, no seu entender, herdeiro
de sua estirpe. A tensão que se esta-
belece entre ele e sua enteada está na
cena em que Ofélia, ao conhecê-lo, ofe-
rece a mão errada (na outra, os inse-
paráveis livros de histórias). A par-
tir daí, com a descoberta do labirin-
to (belo cenário, impondo sua anti-
guidade), o filme se bifurcará em duas
tramas, e para o espectador, junto
com a heroína, a crueza da realidade
terá consolo – ou escapismo – no fas-
cinante mundo da imaginação, que
em nenhum momento, interfere por
vias diretas, mas – e isso é fundamen-
tal na intimidade que o diretor tem
com a simbologia dos contos de fada
– por processos, auto-conhecimento,
superação dos limites. Ofélia precisa
resgatar seu irmãozinho e vai se es-
gueirando, através de pequenas tra-
gédias ou de grandes acontecimen-
tos do regime franquista, para sua
própria lenda, não menos real do que
a realidade.

André Ricardo
Aguiar
andrericardoaguiar@uol.com.br

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE ÀS
SEXTAS-FEIRAS NESTA COLUNA
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 Maria Bethânia não participará do show “Elas Cantam Roberto
Carlos”, em comemoração aos 50 anos de carreira do rei, no
Theatro Municipal de São Paulo, em que o cantor dividirá o
palco com 14 divas da MPB. Convidaram Bethânia duas vezes,
mas a cantora recusou o convite por estar muito ocupada gra-
vando dois CDs.

 Mariana Ximenes alega que está longe do marido, o diretor Pedro
Buarque, por culpa única e exclusivamente do trabalho. Ela está,
já há algumas semanas,  na Bahia rodando “Quincas Berro
DÁgua”. Quanto ao casamento, a atriz garante que não está
nem um pouco abalado.

 Parece que os dias de descanso para Carolina Ferraz estão sus-
pensos, pelo menos até segunda ordem. A atriz foi chamada
pela Rede Globo para um importante papel em “Viver a Vida”,
a nova novela de Manoel Carlos.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: Adriana Monteiro Madruga,
Adriano Sérgio Meira, Antero Aranha, Ariano Fernan-
des, Camila Bezerra da Cruz, Damião Ramos Caval-
cante, Dayse Figueiras, Dorgival Leite Sobrinho, Gua-
rany Marques Viana, Guilherme Suassuna, Jaceguai
Martins Filho, José Edísio Simões Souto, Léa Silva
Borges, Rômulo Polari, Severino Paiva, Virgínio Cor-
rea de Oliveira Neto,  Yuri Gomes de Oliveira e a ar-
quiteta Viviane Sanguinetti.

2 Dose dupla
A loja Mariah Dressing

Room da charmosa em-
presária de moda Dayse
Duarte,  foi a anfitriã dos
dois movimentados co-
quetéis realizados nos
dias 21 e 22, onde reuniu
seletas convidadas para
apresentar a nova cole-
ção outono-inverno
2009  de suas famosas
griffes, a exemplo da Co-
mini Fasano. Outro des-
taque na Mariah foi a
inauguração – dentro da
própria loja - do espaço
de bolsas e sapatos, com
modelos realmente in-
críveis e exclusivíssi-
mos, que complemen-
tam com elegância a
produção de qualquer
mulher.  As bolsas le-
vam assinatura de An-
drea Baleno, Legaspi e
Mancini e os sapatos
com as marcas Jorge

Bischoff, Paula Bahia e a fa-
mosa grife  italiana Studio
TMLS - exclusiva no Nor-
deste e com modelos que
chamam a atenção pela be-
leza, qualidade e design. Os
encontros  foram super des-
contraídos e os elogios fo-
ram muitos, principalmen-

te pelo buffet da Elegance
Recepções by  Patrícia
Sales. Quem quiser confe-
rir mais detalhes e só
acessar o portal da colu-
na: www.rcvips.com.br
ou ir diretamente na Ma-
riah, localizada na Av.
Edson Ramalho.

 Um grupo de socialites paraibanas – em torno de 50 - lideradas
pela promoter Roberta Aquino, seguiram ontem para Campina
Grande a convite do empresário Eduardo Amorim, proprietário da
nova e chique loja de calçados Place. Com coquetel para apresen-
tar o novo espaço, seguido de almoço no La Suissa, elas voltaram
encantadas com a receptividade e principalmente com os produ-
tos da Place.

A loja Kaza Arte e Decoração, de Flávia Córdula e Patrícia Ribeiro,
movimentam mais uma vez o espaço com a exposição no próxi-
mo dia 29, às 18h30, do artista plástico Clóvis Júnior. Na ocasião
apresentam as muitas novidades que chegaram do exterior num
cointêiner,com peças decorativas da Tailândia, Marrocos e EUA.
Destaque para os objetos da griffe Ralph Lauren, exclusiva da Kaza.

 O Sated-PB - Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões no Estado na Paraíba, que tem como presidente Her-
many Cruz, está lançando o 1º Encontro de Profissionais de Dança
de Salão. As inscrições estão sendo  realizadas até o dia 2 de
junho, na própria sede do Sated-PB,localizado na Rua Duque de
Caxias, nº 59 sala 9, no horário das 9 às 17 horas

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Empenho
O superintendente de A União, Nelson Coelho, e a secretária de

Comunicação Social, Lena Guimarães, estão com todo gás, jun-
tamente com uma equipe de jornalistas e publicitários, no lan-
çamento da edição comemorativa dos 60 anos do Suplemento
Literário Correio das Artes, que será lançada no próximo dia
29, às 19h30, na Fundação Casa de José Américo, na praia de
Cabo Branco.

2 Sexagenário
Uma programação especial está sendo feita para o Correio das

Artes, como lançamentos de concursos literários de contos e
poesias em nível nacional e o Concurso de Redação sobre
paraibanos ilustres, entre os alunos das escolas públicas e
privadas do Estado.Outra novidade será o selo comemorati-
vo dos Correios e Telégrafos, numa justa homenagem ao se-
xagenário suplemento, que é um verdadeiro marco da cultu-
ra paraibana.

2 Tarde de beleza
Super movimentada a tarde de

beleza promovida na últi-
ma quinta pela Glam Bele-
za, localizada no Cabo Bran-
co. A novidade foi o lança-
mento do Rose de mer, um
peeling revolucionário
100% natural e que traz em
sua composição plantas e
corais que crescem no fun-
do do Mar Vermelho e que  é
indicado para o rejuvenes-
cimento facial,  clareamen-
to de manchas, rugas super-
ficiais, tratamento e cicatri-
zes de acne e estrias.Depois
a gente conta quem foi lá.

2 Parceria na Ilusion
A festa Ilusion, que vai comemorar o aniversário do colunista Ri-

cardo Castro no próximo dia 30 de maio, no Palazzo Cristal, já
conta com mais uma excelente parceria. A Ind. Comary do Rio
de Janeiro, que tem como produtos o energético Red Hot e o Syn
Ice, aqui representado pelo empresário Renato Macedo, estará
marcando presença na grande festa e com certeza vai agradar a
todos.

2 Energia e emoção
 Os produtos são fantásticos e fazem sucesso pelo Brasil, principal-

mente nos grandes eventos. O energético Red Hot se encarrega-
rá de dar resistência e mais vitalidade aos presentes na hora do
agito. Já o Syn Ice, uma bebida jovem e irreverente, com um
toque agradável e refrescante e proporcionará a descoberta de
emoções na grande noite. A festa já é comentário na cidade, por
isso, reserve logo o seu convite pelo fone: (83) 3042 1039.

Deyse Duarte (centro) recepcionou  na Mariah as amigas Patrícia Sales,
Adriane Holanda, Thereza Madalena e Karla Bezerra Cavalcanti

Maria José Barbosa e Messina Palmeira também
prestigiaram o coquetel da Mariah

Joana Nóbrega, Jeannete Brito, a anfitriã Dayse Duarte e
Isabela Cavalcanti.

Presenças de  Irene Ribeiro, Helena Almeida, Susana Guerra e Nancy
Pereira no primeiro dia do coquetel da Mariah

Deyse Duarte mostrou as novidades da Mariah
para Cláudia Arruda.



Felipe e Iana Alencar passa-
ram os feriados da Sema-
na Santa pela terrinha –
matando as saudades dos
familiares.

 Sempre elegante e distinta
em suas atitudes encontro
a amiga Lourdinha Santos.

 O prazer de encontrar, tam-
bém – esta em ritmo de
compras – a dinâmica di-
retora do Senai/PB, Dra. Gri-
célia Pinheiro.

 A Boutique “Mistura Fina”
continua no Boulevard! –
Mudou, porém, de loja:
agora está de ladinho da
entrada do Hiper.

 Temos o maior carinho pela
ex-mestra Yara Macedo
Lyra. Ela esteve em tempo
de nova idade na última
quarta. Tintim.

 A colunista Mara Beatriz (que
é filha da também colunis-
ta Elvira Raulino) descarta
a possibilidade de realiza-
ção do Congresso dos Co-
lunistas/2009 em Teresi-
na-PI. Eu volto.

 Em sociedade de tudo se
sabe. – Bye.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas
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2 Vips & Tops
 O casal Fábio (Genilda) Ha-

mad Fechine é só felicidade,
com o nascimento do pe-
quenino João Gilberto. O avô
paterno, o empresário An-
tônio Hamilton Fechine, não
esconde sua alegria, em es-
tar estreando como “vovô”.
Parabéns.

 A empresária Inês Claudino
está afivelando malas e de-
verá decolar rumo a São
Paulo – nos próximos dias -,
na finalidade de fazer mui-
tas compras de presentes
para sua rede de lojas Icasa.

 Aliás, quem também está com
bilhete aéreo comprado é a
sempre chic Socorro Melo.
Dois pontos: vai a paulicéa e
a belô adquirir mais novida-
des para as prateleiras e ara-
ras de suas lojas Tok Special.

 Está definido: os próximos
presidentes do Lions Clube
– Centro serão Carmem e
Martos Themóteo Souza.
Com completa e irrestrita
aprovação dos companhei-
ros, a posse deverá ocorrer
no mês de julho próximo.

 Nosso beijo de carinho para
a Sra. Zezé Bezerra, pessoi-
nha querida dos nossos afe-
tos, que esteve em tempo de
nova idade. A filha, Mariste-
la Bezerra Cordeiro, provi-
denciou jantar comemorati-
vo que aglomerou familiares
e amigos mais íntimos.

2 Os Alencar
 Estivemos almoçando com os queridos amigos-médicos Ivan

e Salete Alencar, gente amiga que há muito faz parte dos
nossos afetos! – Na mesa, os filhos do casal Vlademir e Vini-
cius, além do neto Jorginho Alencar. Aliás, nem lembro mais
quantas vezes tive o privilégio de compartilhar momentos
importantes – e não importantes, também – com os Alen-
car, a exemplo das festas de aniversários das crianças (in-
cluindo Ivna e Iana), as formaturas, casamentos, noites na-
talinas e de final de ano, entre tantas outras ocasiões.

 A propósito, o aniversário de Jorginho Alencar – futuro aca-
dêmico do curso de Medicina – foi festejado em meio a uma
super balada, nos terraços da casa, com a presença de sua
turma. Vejam quem aconteceu na noite: Carol, Viviane, Re-
nan, Rodrigo, Neto, Pablo, Haony, Rudá, Avanildo, Razman,
Jansen, Yago, Alexsandro, Guilherme, Pedro, Mateus e Ál-
varo José Gaudêncio, entre outros mais.

 Já para o aniversário de Vinícius – ele está prestes a fazer seu
Doutorado em Física, apesar de já ser formado em Matemá-
tica e lecionar disciplina no curso de Matemática da Univer-
sidade Federal da Paraíba/João Pessoa – Ivan e Salete reuni-
ram os familiares no domingo último, para um delicioso
almoço. Larissa, a noiva, e Vinícius formam um lindo casal.

2 Happy-hour
Para homenagear a grande

dama que é Cida Santos,
grupo das “Amigas de
Sempre” esteve reunida
em casa de Yone Jerôni-
mo – num happy-hour
super concorrido. Tudo
aconteceu na tardinha
da última quarta, vés-
pera do seu aniversário.
O que não faltou mesmo
foi muita descontração,
música alegre e delicio-
so lanche. Anotamos:
Eurídice Sabino, Solan-
ge Saraiva, Ildete Nepo-
muceno, Terezinha Ca-
bral, Salomé Porto, So-
corro Farias e Graça
Jordão.

2 Champagne
Champagne no gelo para as queridíssimas Cida Santos e Guia

Carvalho, aniversariantes desta semana: a primeira no dia de
ontem, a segunda na última quarta-feira. Na quarta, também,
rasgou folhinha do calendário a distintíssima Darci Valença.
Dia seguinte (na quinta), a festa foi para Euda Braga e para o
odontólogo Joãozinho Lucas. Nosso carinho para todos.

2 Paulo Afonso
Zouraide Silveira e Hiram Ribeiro aproveitaram os feriados da

Semana Santa fazendo um agradável passeio até as cachoeiras
de Paulo Afonso, na Bahia, com direito a desfrutarem momen-
tos inesquecíveis por Garanhuns-PE, pela Hidrelétrica de Xin-
gó-SE, Delmiro Gouveia e Piranhas-AL, além de outras encan-
tadoras cidades ribeirinhas. Ficaram encantados com tudo que
viram e conheceram.

2 Chácara Danielle
Foi super concorrida e agradável a reunião-festiva do Lions Clube

– Centro, realizada recentemente na chácara “Danielle” – pro-
priedade do casal empresário Luiz Alberto (Salete) Leite, nos
Cuités. Acontecendo na noite o colunista registrou: Maria José
e Abraão Mineiro (casal presidente), Neves e Adailton Caval-
canti, Lúcia Helena e Marcelino Guedes, Carmem e Martos The-
móteo, Estela e Paulo Donato, Socorro e Pedro Alcântara Cam-
pos, Rilma e Severino Alves, entre outros mais.

2 Campinão
 Como é de praxe, fomos prestigiar a reunião-almoço do Rotary

Clube Campina Grande – o “Campinão”, no restaurante La Costa
do Alto Branco. Aliás, a casa – sob a supervisão dos seus pro-
prietários Pacelli e Rosa – está passando por grandes reformas,
o que deixará a ambientação bem mais cômoda e aconchegante.
O presidente Alexandre Aureliano Farias esteve comandando o
encontro, secretariado pela companheira Zouraide Silveira.

 A convite do executivo Tadeu Pereira (leia-se JTP Publicidade), o
diretor-comercial do Jornal da Manhã (Rádio Caturité) Luiz
Alberto Joaquim da Silva esteve prestigiando o almoço. Anota-
mos também o empresário Antônio Hamilton Fechine, Mi-
gliaccio Pires, Manoel Morais (sua convidada Vitória de
Lima), Hugo Brito Júnior (acompanhado da intercambista ale-
mã Jill Yara Lulgwitz), Evandro e Robson Lira, Olacy Caval-
canti, Alexandre Moura, Cleomar de Souza, Edmilson Pereira,
Fátima Brito e Euza Mariano, entre outros mais.

2 Intercambista
Conversando com a simpaticíssima jovem Jill Yara, eu dizia pra ela

que ela, apesar de nacionalidade alemã, tornara-se uma proprie-
dade nossa! Jill é intercambista através do movimento Rotary
Clube, natural da cidade de Velbert, e já há um ano está entre nós,
onde se adaptou muito bem aos nossos costumes, arregimentan-
do uma grande legião de amigos e admiradores. São seus “pais”
brasileiros o empresário e Sra. Hugo (Fátima) Brito Júnior. Ela está
em fase de preparação de sua apresentação, quando relatará suas
impressões do intercâmbio, que deverá chegar ao final em 14 de
junho. Com seu retorno à Alemanha, já começamos a sentir sau-
dades, pois ela é uma figura super gentil e simpática.

O empresário Antônio Hamilton Fechine
com a amiga Maria Motta, acontecendo
em tarde de prestígio

Casal médico Geraldo (Salete) Leal Barbosa, num flash para o colunista

Um trio vipérrimo: Verônica Cunha ladeada por Solange Saraiva e Geuba Carla Pereira

Advogado e Sra. Ricardo Luiz (Yeda) Martins
Lacerda, ele brilhante no campo advocatício
do Estado

A Sra. Zezé Bezerra foi alvo de
inúmeras felicitações de parabéns, em
virtude da nova idade que festejou
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2 CINEMA
ANJOS DA NOITE - A EVOLU-
ÇÃO - Cens. 16 anos. Ação.
Box 5- 13h10/ 15h10/
17h15/ 19h20/ 21h30 (de
sexta a quarta); Tambiá 4 -
14h30/ 16h30/ 18h30/
20h30.

QUEM QUER SER UM MILIO-
NÁRIO? Cens. 16 anos. Co-
média Dramática. Direção:
Danny Boyle.  Campina 2.
14h00, 16h20, 18h40 e
21h00.

PRESSÁGIO. Cens. 14 anos.
Suspense.  Box 7 - 13h20 /
16h00/18h45 e 21h20 (sexta
a segunda-feira e quarta-
feira); 16h00/ 18h45/ 21h20
(só às quintas-feiras).

PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comé-
dia. Direção: Kevin Smith.
Campina 3. 14h40 e 18h40.

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Box 3. 13h30/

18h30 (sexta a quinta-feira);
18h30 (só às quintas-feiras).

VELOZES E FURIOSOS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Box 6.
14h15/ 16h35/ 19h00/
21h25 (de sexta a quarta-
feira); 16h35/ 19h00/ 21h25
(só às quintas-feiras); Tam-
biá 5.14h40/ 16h40/ 18h40/
20h40.

MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Box 1 e 7 - 14h10/ 16h25/
18h40/ 20h50 (de sexta a
quarta-feira); 16h00/ 18h10/
20h20 (só às quintas-feiras).
Tambiá 4 - 14h00/ 16h00/
18h00/ 20h00. Campina 1-
14h10, 16h10, 18h10 e
20h10.

JOGO ENTRE LADRÕES.
Cens. 14 anos. Ação. Dire-
ção: Mimi Leder.  Campina 3
- 14h20/16h20/ 18h20/
20h20.

DRAGON BALL EVOLUTION.
Cens. livre. Ação. Box 4 -
14h30/16h45/18h50/21h00

(de sexta a segunda e na
quarta-feira); 14h30/ 16h45/
18h50/ 21h00 (às terças-
feiras). Tambiá 2 - 14h15/
16h15/ 18h15/ 20h15.

EVOCANDO ESPÍRITOS. Cens.
14 anos. Terror. Box 2 -
14h20/16h40/18h55/21h15
(de sexta a quarta-feira);
16h40/ 18h55/ 21h15 (às
quintas-feiras).

PASSAGEIROS. Cens. 12
anos. Suspense. Box 8 -
13h15/15h20/17h25/19h30/
21h35 (de sexta a quarta-
feira); 15h20/17h25/ 19h30/
21h35 (às quintas-feiras).
Tambiá 1 - 14h10/ 16h10/
18h10/ 20h10. Campina 2 -
14h30/ 18h30.

EU ODEIO O DIA DOS NAMO-
RADOS - Cens. 12 anos. Co-
média romântica.  Box 3  -
16h20/ 21h10

SE EU FOSSE VOCÊ II - Cens.
10 anos. Comédia.  Tambiá 3
-  14h20/ 16h20/ 18h20/
20h20.

Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  -  Hoje o dia
corre mais tranqüilo, apesar do nível
de sua energia estar elevadíssimo.
Apenas controle seus impulsos. Seu
coração está bem mais calmo e você
mais terno e acolhedor também.
Agora você tem mais clareza dos
passos que deve dar em sua vida.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Aceite
e respeite esta fase de reclusão
emocional que está vivendo e
prepare-se para dar um novo passo
em sua vida daqui algumas semanas.
Aproveite para fazer um bom
planejamento de seu novo ano
astral.

Câncer (21/06 a 20/07)  - A fase ainda
é de certa introspecção e por isso você
deve aprender a controlar os
pensamentos negativos e medos que
podem atrapalhar o andamento de sua
vida. Portanto, dedique alguns minutos
de seu dia à prática da meditação e de
exercícios de visualização mental.

Libra (21/09 a 20/10) - Alguns
sentimentos confusos provocam
instabilidade emocional e por isso você
deve tentar se aprofundar na
compreensão do seu funcionamento
emocional. Procure investigar
acontecimentos do passado que ainda
ressoam negativamente em seu coração.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Momentos de tensão dentro de casa
não devem ser causa de desavenças.
Procure se controlar.  A fase continua
ótima para realização de novos
projetos com resultados positivos de
curto ou médio prazo. Procure nesta
fase estruturar ainda mais sua carreira
e imagem profissional.

Virgem (21/08 a 20/09) -

Situações difíceis começam a ser
dissipadas com as novas energias
juntamente com uma nova fase que,
se você prestar bem atenção,
começa a despontar ainda tímida
em um horizonte ainda um pouco
distante.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Fase
ótima para amor e divertimentos.
Aproveite este momento para namorar,
sair e conhecer pessoas novas.
Oportunidades não faltarão para isso,
basta abrir seu coração para que
novas energias e pessoas possam
entrar em sua vida.

Peixes (20/02 a 20/03) -  O mundo
emocional passa por uma ótima fase de
clareza interior. Neste momento o mais
importante em sua vida é manter as
finanças sob controle para não perder o
equilíbrio conquistado. Não faça gastos
excessivos.  Vida financeira continua
em boa fase por mais pelo menos
quatro semanas.

Touro (21/04 a 20/05)  -  A fase é
ótima profissionalmente
especialmente para os que trabalham
com comunicação. Caso precise
apresentar algum projeto este é um
momento bastante favorável também.
Emocionalmente você esta passando
por um momento de revisão.

Leão (21/07 a 20/08) - Fase de
transformação emocional
especialmente às questões que dizem
respeito à sua vida afetiva e sexual.
Depois de algumas perdas
financeiras, emocionai e em seu
trabalho, você começa a se preparar
para uma nova fase em sua vida.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Nesta
fase certamente você será mais exigido
em seu trabalho. Mas não se preocupe,
pois sua energia estará acima da média
e você vai dar conta de tudo o que for
solicitado. Procure praticar esportes ou
ao menos dar mais atenção e cuidado à
sua saúde nesta fase.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Os
relacionamentos com seus familiares
bem como sua vida dentro de casa
passam por uma fase de revisão e
mudanças positivas. O momento pede
alguma reflexão e reestruturação de sua
vida e imagem profissional também. A
fase é ótima para estudos de
aperfeiçoamento.

HOJE EM JOÃO PESSOA

Mundo Livre SA faz show no Bosque
A banda Mundo Livre

SA fará show, hoje, em
João Pessoa. A apresenta-
ção será no Bosque, no bair-
ro do Bessa (perto do Iate
Clube da Paraíba). A partir
das 22 horas, já haverá DJs
animando a casa.

“Johnny Rotten e Jor-
ge Ben no mesmo
groove”. Quando os ami-
gos brincam de rotular o
som do Mundo Livre SA.,
essa frase é uma das prefe-
ridas. Pois bem, basta
substituir o vocalista do
Sex Pistols por Mick Jones
ou Joe Strummer
(vocalistas da formação
original do Clash) e temos
sintetizada com perfeição
a receita desse Combat
Samba, a
primeira coletânea da car-
reira do subcomandante
Fred Zeroquatro e seus de-
mais companheiros.

O título Combat Sam-
ba, obviamente, é uma re-
ferência ao “Combat

Rock”, quinto disco de es-
túdio do Clash, a banda se-
minal do Punk inglês ao
lado do Sex Pistols. Assim
como Strummer e Jones
buscaram expandir as fron-
teiras sonoras e temáticas
do pop inglês, o Mundo Li-
vre, desde os  primeiros
shows no distante ano de
1984, entorta o universo da
música popular brasileira,
em especial o do samba.

Uma coletânea temática
como essa, portanto, está
mais do que justificada. So-
bretudo quando se tem em
mente que uma boa par-
cela do público que tem
comparecido aos últimos
shows da banda é forma-
da por uma molecada em
torno dos vinte anos, que
não teve oportunidade de
acompanhar o início des-
sa trajetória.

Banda pernambucana mostrará coletânea ‘Combat Samba’
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Lília Cabral no cinema

Tragicomédia que
também traz os galãs
José Mayer, Reinaldo
Gianecchini e Cauã
Reymond é baseada
no espetáculo teatral
e livro homônimos

QUE SOLTEIRONA!

ida moderna pode ser
muito mais complexa
do que apenas a ima-

gem de um casal feliz e seus
dois filhos adolescentes na mesa
do café da manhã. Baseado no
livro ‘Divã’, de Martha Medei-
ros, o filme homônimo, que está
estreando no país, traz um
elenco global e a atriz Lília Ca-
bral como protagonista. ‘Divã’
aborda os desafios e questiona-
mentos que uma mulher en-
frenta quando chega aos 40
anos de idade. Casada, dois fi-
lhos, Mercedes procura um psi-
canalista para saber se a vida é
apenas aquilo que parece ser.

Vindo na esteira do sucesso
de ‘Se eu Fosse Você 2’, o longa
dirigido por José Alvarenga Jr.
(Os Normais) é a maior aposta
da Globo Filmes para o semes-
tre. “O fenômeno de  Se eu Fos-
se Você 2 acontece de 10 em 10
anos no Brasil”, falou Alvaren-
ga na coletiva de imprensa de
‘Divã’. “Imagino que as pessoas
estejam muito dispostas a ir ao
cinema agora, mas não tenho
como falar em milhões ainda.”
Além de Lília Cabral, atores
como José Mayer, Cauã Rey-
mond e Reynaldo Gianecchini
emprestaram seus rostos glo-
bais para o projeto.

Gianecchini disse que, a prin-
cípio, recusou o papel. “Fazer
mais uma vez um mocinho bo-
nito não seria interessante nem
adicionaria muita coisa para a
minha carreira, mas quando li
o roteiro me apaixonei e queria
poder ajudar a contar essa his-
tória.”

Lília, que já havia participa-
do da adaptação para o teatro
de ‘Divã’, aposta na veracidade
dos personagens e na identifi-
cação que cada espectador pode
ter com cada um deles. “Não é
nada fantasioso. Fizemos sessões
em faculdades onde meninas li-
gavam para as mães logo após
o filme dizendo ao que elas de-
veriam assistir, pois se identifi-
cariam com o meu persona-
gem”, falou, orgulhosa.

Lília Cabral Bertolli, conhecida como Lília Ca-
bral, nasceu em São Paulo em 13 de julho de
1957. Filha única do italiano Gino e da portu-
guesa Almedina, já falecidos, a atriz vive no
Rio de Janeiro há mais de 20 anos.

A escolha pela profissão aconteceu na adolescên-
cia, ainda em São Paulo. A carreira de atriz de Lília
Cabral começou quando ela tinha 15 anos e ence-
nou a peça “Feliz Ano Velho”. Formada em Belas
Artes e também na Escola de Artes Dramáticas da
USP, ela trabalhou durante três anos escondida do
pai, pois tinha medo que ele não aceitasse a carreira
da filha por ser muito conservador.

A ida para a televisão aconteceu por acaso e sua
estreia foi em "Os Imigrantes", 1981, na TV Ban-
deirantes. Em 1984, enquanto encenava “Feliz Ano
Velho” alguns diretores da TV Globo foram pres-
tigiar a peça, gostaram do trabalho da atriz e a

Atriz é sucesso na TV, teatro e cinema

Segundo Alvarenga, o filme
consumiu dois anos da vida
de seus produtores. Mas as
cenas em que Lília aparece
frente a frente com o psicana-
lista foram filmadas em ape-
nas um dia. “Foram 20 cenas
em que a Lília deveria de-
monstrar diversas emoções.
Fizemos dessa maneira pro-
posital para que a inconstân-
cia de todo um dia fosse pas-
sado para as telas.” Lília Ca-
bral teve de podar sua inter-
pretação e divide os méritos
com o diretor: “Tive de dimi-
nuir meus gestos e interiori-
zar mais a personagem. O Al-
varenga me ajudou muito nis-
so.” A mescla de drama e hu-
mor parece ser a receita para
o sucesso do filme.

convidaram para a novela “Corpo a Corpo”.
Em mais de 20 anos de tevê, a atriz conta com

mais de 20 novelas na bagagem. O público que se
acostumou a ver Lília Cabral fazendo tipos engra-
çados, como a deslumbrada Margarida, de “Corpo
a Corpo”, e a perua Verena, de “Meu Bem Querer”
se assustou quando a atriz apareceu em “Laços de
Família”, vivendo Ingrid, uma personagem sofri-
da. Outros personagens de sucesso surgiram em
“Tieta”, “Chocolate com Pimenta”, “Pedra sobre
Pedra” e “Começar de Novo”. Mas, sem dúvida,
um de seus maiores destaques foi na novela “Pági-
nas da Vida” (2006) onde interpretou a vilã Marta.

Estreou no cinema em “Dias Melhores Virão”
(1989). Seguiram-se participações nos filmes
"Stelinha” (1990), “Como ser Solteiro” (1998) e
“A Partilha” (2001).
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A mescla de drama e
humor parece ser a
receita para o sucesso
do filme, que tem
direção de José
Alvarenga Jr.

Lilia Cabral contracena com José
Mayer e Reinaldo Gianecchini
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“Paraíba, terra amada”

Mangabeira: 26 anos com muita festa
Bairro tem mais de 150 mil habitantes e os festejos ao aniversário começaram com café da manhã e à noite a Banda Axé Najib animou os moradores

hows e muita animação.
Assim foi comemorado o
aniversário de 26 anos de

Mangabeira, ocorrido ontem no
Mercado Público do bairro. A fes-
ta começou por volta das oito ho-
ras com a apresentação da ban-
da de música da Polícia Militar.
Em seguida, autoridades e mora-
dores tomaram juntos um café da
manhã, regado a frutas e bolos.
Alguns políticos foram prestigiar
o evento e ressaltaram, em dis-
curso, os muitos serviços que de-
vem ser implantados no bairro.

A festa durou o dia todo. À noi-
te, os moradores brindaram a
data dançando ao som da Banda
Axé Najib. União de oito conjun-
tos habitacionais, Mangabeira é
o bairro mais populoso da Capi-
tal. Abriga mais de 150 mil habi-
tantes. Também é o primeiro em
extensão territorial. Tem cerca de
3.600 hectares. Se fosse um muni-
cípio, seria o terceiro maior do
Estado, atrás apenas de João Pes-
soa e de Campina Grande. Tam-
bém tem um grande comércio que
chega até a superar o Centro de
João Pessoa em muitos aspectos.

A maioria de seus moradores
trabalha perto de casa, nas mais
de 3.500 empresas de pequeno e
médio portes existentes na área.
São mais de seis mil trabalhado-
res. Ainda há um parque indus-

Ministro da Previdência
visita hoje a Paraíba

O ministro da Previdên-
cia Social, José Barroso Pi-
mentel, chega à Paraíba
hoje. Ele vai inaugurar
uma Agência de Previdên-
cia Social (APS) em Cam-
pina Grande. À tarde, às 17
horas, o ministro partici-
pará de sessão na Assem-
bleia Legislativa e recebe-
rá o Título de Cidadão Pa-
raibano.

Na solenidade de im-
plantação da agência, Pi-
mentel lançará edital de li-

citação para implantação
de novas agências de Pre-
vidência Social no Estado.

O Governo da Paraíba
considera muito impor-
tante receber a visita do
ministro, principalmente
na ocasião em que vai im-
plementar uma agência em
Campina Grande, o que vai
dinamizar o atendimento
local e das cidades circun-
vizinhas, além de evitar a
necessidade do usuário se
deslocar para a Capital.

Nathielle Ferreira
REPÓRTER

trial com 103 fábricas que geram
mil empregos diretos e outros
três mil indiretos.

A quantidade de serviços ins-
talados no bairro chega a ser in-
vejável. Há seis agências bancá-
rias, vários postos dos Correios,
casas lotéricas e órgãos do Esta-
do, entre outros serviços. Tam-
bém há 18 escolas públicas, 25
colégios particulares, Fórum de
Justiça e mercado público. O bair-
ro sedia 332 igrejas e quatro pos-
tos de gasolina. Tudo isso resulta
numa das maiores arrecadações
de impostos da Capital.

Mas nem sempre essa realida-

S

Durante café da manhã pelos 26
anos de Mangabeira, moradores leem
notícias do bairro em Caderno
Especial encartado no jornal A União

de foi assim. O conjunto foi cria-
do em meio a uma mata. Não ti-
nha saneamento básico, nem cal-
çamento, nem serviços por per-
to. Quem desejasse comprar um
medicamento ou fazer compras,
precisava se deslocar para outro
bairro. Mas até isso era difícil por-
que não havia transporte no con-
junto recém construído.

Hoje, Mangabeira tem motivos
para fazer festa todo dia. Local de
povo alegre e divertido, o maior
bairro da Capital atrai pessoas de
todos os gostos, oferecendo mui-
tas opções para quem deseja se
divertir no período noturno.

PM faz homenagem a Tiradentes
Tiradentes, patrono das po-

lícias Militar e Civil do Brasil,
será homenageado hoje pela
Polícia Militar da Paraíba. A so-
lenidade ocorrerá às 10 horas
na Praça do Povo do Espaço
Cultural, em João Pessoa. Na
ocasião, 16 oficiais recém pro-
movidos serão condecorados
pelo governador do Estado.

Dos 16 oficiais recém promo-
vidos, oito receberão as insíg-
nias por merecimento e os de-
mais por antiguidade. O co-
mandante da PM, coronel Mar-
cos Antonio Jácome Soares de
Carvalho, e o secretário de Se-
gurança, Gustavo Gominho,
também estarão presentes ao
evento. Gominho divulgou,
nesta semana, uma mensagem
parabenizando os militares e
civis pela data e destacou que
a profissão transforma o po-

licial num verdadeiro herói.
O secretário ainda classificou

o trabalho do policial como ár-
duo e disse que a sociedade deve
reconhecer essa missão. Gomi-
nho afirmou que se congratula
com os policiais e convida os
membros das hierarquias para
se unirem em prol dos bons re-
sultados que virão.

DIÁRIO OFICIAL
A promoção dos 16 oficiais foi

publicada ontem no Diário Ofi-
cial da Paraíba. Eles irão ocupar
os postos de capitão, major, te-
nente-coronel e coronel. Ao pos-
to de coronel foram promovidos
Christiane Wild Cavalcante Via-
na e Fernando Monteiro de Oli-
veira; a tenente-coronel Jarlon
Cabral Fagundes (atual chefe do
Gabinete Militar do Governa-
dor), José Antônio Alves de Sou-

sa e Hélio de Araújo Firmino. To-
dos pelo critério de merecimen-
to. Também ao posto de tenen-
te-coronel, pelo critério de anti-
guidade, foi promovido João Eri-
valdo de Pontes.

Ainda por merecimento foi
promovido ao posto de major,
Enéas da Cunha Rolim Neto.
Pelo critério de antiguidade fo-
ram promovidos a major Jan-
derlan do Nascimento Gomes
e José Pacífico Pereira da Silva
Filho. Ao posto de capitão fo-
ram promovidos Tereza Neu-
ma de Souza Araújo, Kelton da
Silva Pontes, Edgard Barbosa
de Souza e Flávio José de Sou-
za. Uma das promoções mais
esperada foi a de Christiane
Wildt. Ela passa a ser a primei-
ra mulher a chegar ao último
posto na hierarquia da Polícia
Militar, coronel fechado.

CEF amplia prazo para a
compra de eletrodoméstico
Cleane Costa
REPÓRTER

A população de baixa renda
terá mais facilidade para ad-
quirir o eletrodoméstico que
sempre sonhou ter em sua casa.
É que a Caixa Econômica Fede-
ral ampliou o prazo de carên-
cia do vencimento da primeira
parcela para 90 dias da linha
de crédito destinada à compra
de bens de consumo, acompa-
nhando a redução do IPI, deno-
minada Crediário Caixa Fácil.

Na Paraíba, as gerências re-
gionais da Caixa estão definin-
do estratégias para adoção des-
sa nova linha de crédito, mas,
segundo a assessoria de im-
prensa, o comerciante varejis-
ta interessado deverá procurar
a instituição para fazer sua ade-
são à nova linha de financia-
mento e, assim, poder oferecer
mais facilidade de crédito aos
consumidores no ato da com-
pra de eletrodomésticos, eletrô-
nico, móveis, TV e vídeo e ma-
terial de construção.

Essa modalidade de crédito
foi lançada em novembro de
2008 e, nessa primeira fase, fi-
nanciou a compra de 13 mil
itens com um volume de em-
préstimos superior a R$ 12
milhões. Até o momento ape-
nas as lojas de varejos das Re-
des Baú Crediário (Grande

São Paulo); América Móveis,
em Santa Catarina; e Tradição
Móveis, em Pernambuco, es-
tão oferecendo este tipo de
crediário.

De acordo com a assessoria
de imprensa, a Caixa também
está analisando a solicitação de
novas parcerias com cerca de
90 novas redes de varejo que,
juntas, tornarão disponível o
crédito em mais de duas mil
lojas espalhadas em todo o país.
O valor máximo do financia-
mento é de R$ 10.000,00 com
prazo de pagamento em até 24
meses. As taxas são prefixadas
de acordo com o mercado de
cada varejista. O pagamento é
realizado por meio de boleto ou
débito em conta corrente.

Também está previsto para
breve o lançamento, por parte
do governo federal, de um pro-
grama que visa estimular a
troca de geladeiras antigas que
emitem gás CFC (clorofluor-
carbono) por outras novas,
menos poluentes e mais eco-
nômicas. De acordo com o Mi-
nistério das Minas e Energia,
será fabricado um modelo es-
pecífico de geladeira para aten-
der ao programa, cujo valor
deverá ficar em torno de R$
500. A previsão é de que sejam
trocadas geladeiras com mé-
dia 10 anos de uso.
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