
A UNIÃO
João Pessoa, quarta--feira, 29 de abril de 2009

 R$ 1

[  ANO CXVI   -   NÚMERO 062  ]

3º JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

(    www.paraiba.pb.gov.br    |    auniaoredacao@gmail.com   |   redação  3218.6511/6509   |   assinatura/circulação  3218.6518    |    comercial  3218.6526    )

Empresas anunciam disposição de aplicar R$ 20 milhões na Paraíba P. 24mais

Integração Temporal
Metropolitana vai ser
lançada amanhã no
Parque Solon de Lucena
Mais de 250 mil usuários do sistema
de transportes coletivos de passageiros
serão beneficiados na Capital e em
Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e Conde P. 6

"

Chuvas provocam elevação dos
preços de frutas e hortaliças em
João Pessoa. Reajustes irritam e
afastam consumidores  P. 7

"

Investimentos vão beneficiar mais de 1.600 pessoas desempregadas com cursos de qualificação em áreas que
incluem corte e costura, bordado em tecido, operador de microcomputador e treinamento para taxistas P.  5

Governo vai investir R$ 1 milhão
em capacitação profissional

Professores das escolas
municipais decidem
fazer greve a partir de
hoje em João Pessoa
Paralisação é por tempo indeterminado
e envolve ainda os demais servidores
da rede municipal. Movimento deixa
75 mil estudantes sem aula  P. 8

"

Centros Tecnológicos
vão proporcionar acesso
digital a cidadão carente
em várias cidades da PB
Projeto foi apresentado ontem em
Brasília durante reunião ocorrida no
gabinete do ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Machado Resende P. 5

"

Secretaria Estadual da
Saúde articula plano
para barrar entrada da
gripe suína na Paraíba
Entre as ações estão a instalação de
barreiras sanitárias e a preparação de
serviços de referência para atender
possíveis vítimas da doença P. 4

"
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A UNIÃO

Mais 19 escolas
á novidades para a educação na Pa-
raíba. E é bom saber que se tratam de
novidades estimulantes para o ensino
no Estado, que permitem qualificação

de professores e oferecem mais uma chance para
a pessoa sair da paralisia analfabética. São novi-
dades para um melhor foco na área educacional,
ponto crucial nas propostas de políticas públicas
de qualquer gestão.

A Paraíba tem urgência administrativa e a educa-
ção é uma viga poderosa na construção do plano de
governo. Se há um forte propósito desse governo em
utilizar a ferramenta educacional como instrumento de
desenvolvimento, é de se aplaudir a iniciativa. A edu-
cação encaminha gerações a passos largos e firmes
para um futuro promissor.

Tendo assumido em fevereiro, em circunstâncias es-
peciais, o atual governo teve que fazer um esforço con-
centrado para a formatação de melhores dias para os
paraibanos. Na educação, o pacote de medidas saiu
agora, pelas mãos do secretário Sales Gaudêncio.

A Secretaria já mapeou o Estado e estabele-
ceu as condições para a construção de mais 19
escolas e 24 reformas e ampliações. Sales Gau-
dêncio trouxe o anúncio em data referencial, dia
28 de abril, quando se comemora o Dia da Edu-
cação. Não se fez de rogado quanto aos objeti-
vos da atual gestão: “A principal meta do atual
governo é melhorar o nível da educação básica e

H
reduzir a taxa de analfabetismo na Paraíba”. Está
certo.

Temos ainda muito a avançar no campo educacio-
nal. Nesse caminho, os técnicos da Secretaria da
Educação e Cultura elaboram propostas curriculares
para o ensino fundamental e para a educação de jo-
vens e adultos. Atendendo a orientação do MEC, o
currículo do ensino médio será redefinido e novos
cursos técnicos serão implantados.

Para os professores, sustentáculos de qualquer ensi-
no, está reservado espaço para cursos de formação e
qualificação. É oportuno o convênio com as universi-
dades públicas da Paraíba para dar cobertura a esses
cursos. Também é necessário garantir o acesso ao en-
sino superior de professores que ainda não têm habili-
tação e precisam do diploma legal para ensinar.

O secretário assegura a promoção dessas ações.
É meta de governo e, portanto, deve se consolidar
como tal. A fila tem que andar, mas ordenada. Por-
que também há o compromisso de concluir as obras
inacabadas que infestam a Paraíba. No campo da
educação não é diferente. São prédios escolares e
ginásios poliesportivos, iniciados em 2002, que ainda
estão esperando a mão salvadora do acabamento.

No pique das ações para avançar na educação,
nota-se uma variedade de programas. Todos se
somam para o arremate único: proporcionar aos
paraibanos condições para que melhorem seu grau
de estudo.

Um dos assuntos mais
polêmicos verificados no
processo civil brasileiro é o
que diz respeito à jurisdi-
ção e à competência na prá-
tica de atos processuais. Por
isso, a Editora Revista dos
Tribunais acaba de lançar
a obra “Jurisdição e Com-
petência”, autor: Leonardo
José Carneiro da Cunha (Coleção Estudos de Direito de
Processo - Enrico Tullio Liebman - 384 páginas - volume
62 - R$ 74,00 – Categoria: Direito Processual Civil).

Tema muito pouco explorado na doutrina, objeto
apenas de curtos capítulos em textos gerais de proces-
so civil, esta obra analisa a regra da perpetuatio juris-
dictionis, visando sua identificação, conceituação e sis-
tematização. Além disso, propõe-se a uma releitura do
art. 87 do CPC, ajustando-o à garantia constitucional
do juiz natural. Pelo exame da legislação e da interpre-
tação que lhe é dada pela doutrina e pela jurisprudên-
cia, o autor analisa em profundidade o instituto da
competência e a garantia constitucional do juiz natu-
ral, extraindo a premissa de que a garantia do juiz na-
tural é uma cláusula de irretroatividade, funcionando,
em verdade, como regra de direito intertemporal.

Estuda, a seguir, a litispendência, seu conceito, fun-
damento e natureza jurídica, relacionando-a com a
perpetuatio jurisdicionis, observando que esta, por sua
vez, se vincula à segurança jurídica, à garantia do juiz
natural, ao princípio da economia processual e ao da
duração razoável do processo. Finalmente, dedica-se a
examinar as exceções à perpetuatio jurisdictionis, a do
art. 87 do CPC e outras dentro do sistema

Leonardo José Carneiro da Cunha é mestre em Direi-
to pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE;
doutor em Direito pela PUC-SP; professor no curso de
Mestrado da Universidade Católica de Pernambuco -
Unicap; membro do Instituto Brasileiro de Direito Pro-
cessual - IBDP e do conselho de redação da Revista de
Processo; procurador do Estado de Pernambuco; ad-
vogado.

Outro livro interessante, igualmente lançado pela
mesma editora, diz respeito a “Orçamentos Públicos” -
A lei 4.320/1964 comentada e teve como coordenador
Jose Mauricio Conti (380 páginas -R$ 69,00). A obra se
enquadra na Categoria “Direito Administrativo” e é
importante instrumento para os profissionais e acadê-
micos que pretendam se aprofundar no estudo e na in-
terpretação dessa relevante lei. Publicada há mais de 40
anos, a Lei 4.320, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamen-
tos e balanços da União, dos estados, dos municípios e
do Distrito Federal, vigorou sob a égide de três Consti-
tuições e de dezenas de Emendas Constitucionais.

Mais do que comentar o texto da referida lei, a presen-
te obra leva em consideração todas as transformações
pelas quais a Administração Pública passou ao longo
dessas quatro décadas. Os comentários, feitos por um
grupo de estudiosos atentos à teoria e à realidade a ela
subjacente, trazem informações úteis sobre os temas
abordados pela lei, facilitando a compreensão do seu
texto e apontando caminhos para que questões atuais
possam ter soluções adaptadas aos novos tempos.

O coordenador da obra, José Maurício Conti é livre-
docente, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo
- USP, onde é professor de Direito Financeiro nos cursos
de Graduação e Pós-Graduação; juiz de Direito em São
Paulo. São autores do livro: Alexsandra Kátia Dalla-
verde, Cléucio Santos Nunes, Elcio Fiori Henriques,
Emerson, César da Silva Gomes, Eurípedes Gomes Faim
Filho, Flávio Rubinstein, José Alexandre Magrini Pi-
gatto, José Augusto Moreira de Carvalho, Kléber Luiz
Zanchim, Rodrigo Oliveira de Faria, Rogério Sandoli
de Oliveira, Sérgio Assoni Filho.

Orçamentos Públicos

SINTESPB realiza hoje
eleição para presidente
Um dos maiores sindicatos de trabalha-
dores do Estado da Paraíba, o SINTESPB
- Sindicato dos Trabalhadores em Ensino
Superior da Paraíba, realiza hoje, eleição
para a sua Direção Executiva Estadual e
mais oito Secretarias Sindicais Adjuntas
para o triênio 2009/2012. De acordo
com o Presidente da Comissão Eleitoral,
jornalista Ednaldo Alves Costa, está tudo
pronto para receber os votos dos 4.925
eleitores, distribuídos nas três Universi-
dades públicas: UFPB, UFCG e UEPB.

Encontro discute nutrição
e enfermagem na Capital
Os Centros Acadêmicos de Enfermagem e
de Nutrição, além dos centros acadêmi-
cos independentes de saúde, realizam de
seis a oito de maio, nos auditórios da
Reitoria e do Hospital Universitário Lauro
Wanderley,  em João Pessoa, a Semana
Temática de Nutrição e Enfermagem. O
evento científico e cultural tem como

proposta uma ampliação de conhecimen-
to e interação de estudantes e professo-
res da área de saúde.

Blecaute atinge Capital
e municípios vizinhos

Um blecaute atingiu
na tarde desta terça-
feira, 28, todo o
Litoral Norte, a
cidade de João
Pessoa e  municípios

vizinhos. O apagão começou por volta
das 16 horas e se estendeu até 17h30. A
Energisa informou que o blecaute foi
provocado por problema técnico na
subastação de Mussuré da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).A
assessoria da empresa informou que a
Energisa ainda está apurando o
problema em sua totalidade.

UFPB realiza curso sobre
envelhecimento ativo
Proporcionar conhecimento e experiên-

cia com o idoso, desmistificando mitos e
preconceitos em relação à terceira idade.
Este é um dos objetivos do curso sobre
“Educação Integrada para um Envelheci-
mento Ativo”, que começa nesta quinta-
feira (30), às 14 horas, na sala do
Núcleo Integrado de Estudos e Pesqui-
sas da Terceira Idade (Nieti), localizado
no térreo da Reitoria da Universidade
Federal da Paraíba, campus de João
Pessoa.  São oferecidas 20 vagas para
idosos e cinco vagas para estudantes.

Inscrições abertas para a
Conferência de Segurança
Começou ontem e vai até 8 de maio, o
período de inscrições para as 90 vagas
destinadas à sociedade civil na 1ª
Conferência Municipal de Segurança
Pública, que acontece de 14 a 16 de maio
no auditório do Sebrae-PB. O evento deve
reunir cerca de 220 participantes. Para
esse público, as inscrições são realizadas
exclusivamente pela internet, no e-mail
comsedh.joaopessoa@gmail.com.

Fernando Vasconcelos
redacao@auniao.com.br

Tema muito pouco
explorado na doutrina,
objeto apenas de
curtos capítulos em
textos gerais de
processo civil ...

*Fernando Vasconcelos é promotor de Justiça e advogado



Da Academia Brasileira de Letras
e presidente do CIEE/RJ

Antes de mais nada, devo expli-
car que o título deste artigo não tem
nada a ver com a apresentadora
Xuxa, que vi nascer como artista na
TV Manchete e hoje brilha na TV
Globo. Tenho saudades do Clube
da Criança.

Chuchadeira, embora pareça in-
crível, é uma palavra dicionariza-
da. No Houaiss significa bom ne-
gócio, pechincha, mas tem o sentido pejorativo de coi-
sa ridícula ou malfeita. O escritor português Vasco Graça
Moura, incansável nas críticas ao Acordo Ortográfico
de Unificação da Língua Portuguesa, escreveu no "Di-
ário de Notícias" de Lisboa, que estamos diante de uma
enormidade, a aplicação do Acordo significa um risco
alarmante, por isso critica a indiferença obtusa ante o
"facto."

"Tudo isso é uma chuchadeira", diz ele, e prossegue:
"Um país que preza verdadeiramente a sua cultura e a
sua língua deve sentir e exprimir a mais profunda das
vergonhas pelo que está a acontecer. E devia exigir que
não seja assim". Como se vê, o escritor português está
zangado com os rumos do Acordo, finalmente oficiali-
zado em toda a comunidade lusófona, preocupado tam-
bém com as consequências do que ele chama de "tra-
palhice oficial". Critica a inexistência de um vocabulá-

rio ortográfico em Portugal(nós te-
mos o nosso) e afirma que a re-
conversão de livros e manuais es-
colares pode provocar uma "crise
negra, que deitaria ao lixo muitos
milhões de euros."

Vasco Graça Moura, que conti-
nua a recolher assinaturas contra
o Acordo, o que hoje nos parece
inócuo, preocupa-se ainda com o
destino dos professores. Ele per-
gunta: "Em que programas e em

que calendários vão enquadrar este aspecto da sua
acção(sic)?"

Sem estimular a polêmica indesejável, mas procu-
rando o saudável esclarecimento, é oportuno contradi-
zer o escritor português, que critica a inexistência de
regras. Ora, é o que mais tem, com a preocupação dos
filólogos brasileiros de buscar a todo custo a simplifica-
ção desejável. Mesmo respeitada a tradição, que nos
liga umbilicalmente a Portugal, as novas posturas colo-
cam o nosso idioma estrategicamente no mesmo nível
das demais línguas de cultura existentes no mundo, o
que é bastante saudável e demorou muito a acontecer,
em virtude de resistências descabidas.

Não procede a argumentação de que o Acordo preju-
dica sensivelmente editoras portuguesas, há anos com
pleno domínio do mercado lusófono africano. Penso
que, ao contrário, a simplificação da língua comum
poderá atrair as empresas sobretudo de Lisboa ao nos-
so grande mercado, onde o Ministério da Educação
adquire anualmente mais de 100 milhões de livros di-
dáticos para distribuição gratuita aos alunos carentes
das escolas públicas. Não seriam oportunas as parceri-
as entre editoras para realização de obras de interesse
comum?

O que resta verdadeiro, nesse processo, é que muita
água ainda vai rolar, por motivos ideológicos, vaidades
feridas, ou interesses comerciais difusos. Todo esse apa-
rente desentendimento não parece ter lógica.
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Acordo garante cirurgia
em hospitais da Capital

Secretaria de Saúde faz repasse de recursos e médicos retomam os procedimentos
cirúrgicos oncológicos e cardiológicos no São Vicente de Paulo e Napoleão Laureano

CHARGE DO DIA

secretário estadual de
Saúde, José Maria de
França, garantiu o re-

passe dos recursos para comple-
mentar o pagamento de plantões
de anestesiologistas e cirurgiões
cardiovasculares, durante seis
meses. Nesse período, os acordos
firmados entre as secretarias
municipal (SMS) e estadual de
Saúde (SES) e os médicos serão
revistos.

A proposta foi aceita por una-
nimidade durante reunião na
última segunda-feira entre a
secretária municipal Roseana
Meira, cirurgiões e anestesiolo-
gistas, que desistiram de promo-
ver a suspensão das cirurgias
nos hospitais São Vicente de
Paulo e Napoleão Laureano,
anunciada para esta semana.

“Nós vamos honrar todos os
acordos justos, racionais e que
forem bons para a população.
Quero fazer parcerias, porque
elas são necessárias, mas os cri-
térios e as metas devem estar
muito claros. Se o Estado e o
Município acordaram uma su-
plementação de recursos para
pagar melhor aos médicos, com
o objetivo de atender uma de-
manda reprimida e crescente,
vamos cumprir o compromisso.

Por outro lado, é preciso saber
quais foram as metas estabeleci-
das e se elas foram cumpridas.
Quantas cirurgias a mais foram
feitas? É isso que iremos avaliar
nesses seis meses”, disse.

O secretário também expli-
cou que, nesse período de revi-
são dos acordos, deverão ser
avaliados a participação de to-
dos os municípios que têm de-
manda de cirurgias cardíacas
e oncologias, para saber se eles
estão participando também do
rateio dos recursos para a rea-
lização delas. José Maria de
França disse que o Estado vai
avaliar como pode dar sua
contribuição no futuro para

evitar que pessoas continuem
em “listas da morte” e que vai
buscar mais recursos no Mi-
nistério da Saúde.

 O acordo que beneficiou os
anestesiologistas do Laureano e
São Vicente foi feito em agosto
de 2007 e prevê o repasse men-
sal de R$ 61.200,00 para o muni-
cípio de João Pessoa, do Fundo
Estadual de Saúde para o Fundo
Municipal de Saúde, para o cus-
teio dos plantões dos médicos. O
acordo com os cirurgiões cardi-
ovasculares foi de setembro de
2007 e prevê o repasse mensal
de R$ 32.160,00 para o municí-
pio de João Pessoa.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O secretário José Maria de França se reuniu com os médicos, na Capital

O

Arnaldo Niskier
aniskier@ig.com.br

DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E PRESIDENTE DO CIEE/RIO

O acordo simplifica

Chuchadeira no
Houaiss significa
bom negócio,
pechincha, mas
tem sentido
pejorativo ...

A simplificação
da língua poderá
atrair as
empresas de
Lisboa ao nosso
mercado...
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Barreiras serão instaladas na Paraíba
para evitar a entrada da gripe suína

Secretária de Saúde se reúne com prefeituras, Anvisa e Lacen a fim de elaborar plano de ação para tratar possíveis casos da doença no Estado

E mbora as autoridades
brasileiras afirmem que
não há motivo para

alarme em relação à expansão
da gripe suína, os paraibanos
estão na expectativa e já tomam
alguns cuidados a fim de evi-
tar a chegada da doença no Es-
tado. Barreiras sanitárias de-
verão ser criadas nos próximos
dias como uma forma de pre-
venir a entrada de algum caso
na Paraíba.

Entre as ações preventivas já
adotadas está a veiculação de
uma mensagem sonora da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária - Anvisa nos ae-
roportos orientando os passa-
geiros sobre os sintomas. O ge-
rente de Operações da Infrae-
ro, André Sena, informou que,
como o Aeroporto Castro Pin-
to não recebe voos internacio-
nais, não está sendo desenvol-
vido nenhum tipo de ação pre-
ventiva, a não ser o aviso sono-
ro destinado aos passageiros
que porventura cheguem à Pa-
raíba e tenham visitado os Es-
tados Unidos, México e Cana-
dá nos últimos dez dias.

Cleane Costa
REPÓRTER

O Governo do Estado, através
da Secretaria de Saúde, realiza-
rá uma reunião nesta quarta-
feira (29), às 9 horas, para tra-
çar um plano de ações com a fi-
nalidade de evitar a entrada da
doença na Paraíba. A reunião
contará com representantes das
prefeituras de João Pessoa,
Bayeux, Cabedelo e Campina
Grande; agências estadual (Age-

visa) e Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e Laborató-
rio Central do Estado (Lacen).

Segundo a gerente de Vigilân-
cia Epidemiológica da Secreta-
ria da Saúde, Nadja Rocha, en-
tre as ações estratégicas a serem
discutidas durante a reunião
estão a criação de barreiras sa-
nitárias, a preparação dos ser-
viços de referência para atendi-

mento dos possíveis casos e a
manutenção de um estoque de
medicamentos anti virais.

Até ontem, o governo federal
havia registrado 12 pacientes
com sintomas da gripe suína,
dos quais um no Estado vizi-
nho do Rio Grande do Norte. A
Anvisa está orientando que to-
dos que tiverem vindo de ro-
teiros que incluam alguma das

áreas afetadas e que apresen-
tarem sinais como febre repen-
tina acima de 38 graus centí-
grados, dores de cabeça, mus-
culares e nas articulações, além
de tosse, devem procurar uma
unidade de saúde próxima e
informar o médico sobre o ro-
teiro de viagem. Por isso é bom
ficar atento, pois os sintomas da
gripe suína em humanos pare-
cem com os produzidos por gri-
pes comuns, sazonais. Esses sin-
tomas incluem febre, tosse, gar-
ganta inflamada, dores pelo
corpo, sensação de frio e fadiga.
Os sintomas também podem ser
confundido com a dengue.

Passageiros do Aeroporto Castro Pinto recebem orientação sobre a gripe suína através de mensagem sonora

Interpa e Ideme vão traçar os
limites geográficos do Conde

Vírus mutante
A gripe suína é uma doença
respiratória que atinge porcos
causada pelo vírus influenza tipo
A, que tem diversas variantes. O
atual surto, que teve início na
América do Norte, é provocado
por uma versão mutante do vírus
H1N1 capaz de infectar humanos
e se propagar de pessoa para
pessoa. Os primeiros casos da
doença foram registrados no
México e já há ocorrências nos
Estados Unidos e no Canadá.

SAIBA MAIS #

  ORTILO ANTÔNIO

O Interpa, juntamente com
o Ideme, vai traçar os limi-
tes geográficos do municí-
pio do Conde com base na
Lei 6.590/97, a mesma utili-
zada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) para realizar levan-
tamentos e estudos.

Segundo esclarece o pre-
sidente do órgão, Álvaro
Dantas, faz parte da políti-
ca do instituto a retificação
e a demarcação dos limites
dos municípios quando
houver solicitação das par-
tes interessadas.

Ele informou que os limi-
tes do município do Conde
foram determinados atra-
vés da Lei 3.107/63. Posterior-
mente, já em 1989, com a

promulgação da Constituição
da Paraíba, o artigo 51, dos dis-
positivos constitucionais tran-
sitórios, alterou esses limites.

Quase dez anos depois, no
dia 29 de dezembro de 1997, foi
editada a Lei Estadual 6.590 fi-
xando os novos limites do Con-
de. Esses limites foram nova-
mente alterados por conta da
Lei Estadual 6.999 do dia 06 de
agosto de 2001.

Álvaro Dantas lembrou que
o Tribunal de Justiça da Paraí-
ba declarou que a lei de 2001,
por ser inconstitucional, per-
deu a sua validade.

O Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o ar-
tigo 51 do ADCT (Atos e Dispo-
sições Constitucionais Transi-
tórios) da Constituição do Es-

tado da Paraíba. Dessa for-
ma, o município do Conde
solicitou ao Interpa e ao Ide-
me que se verificasse a ade-
quação dos limites estabele-
cidos pela Lei 6.590/97, e con-
sequentemente, o posiciona-
mento real dos marcos geo-
gráficos hoje existentes.

LEGISLAÇÃO
De acordo com o presiden-

te do Interpa, atualmente, o
IBGE utiliza essa mesma lei
para realizar todos os seus
levantamentos e estudos es-
tatísticos.

 “Tudo que o órgão execu-
ta e decide é baseado em lei.
Cumprimos tão somente a
lei e não podemos fugir dela”,
argumentou Álvaro Dantas.

Professor da UFMG vai
ministrar curso na UEPB

A convite do Mestrado em Ci-
ência e Tecnologia Ambiental
(MCTA) da Universidade Esta-
dual da Paraíba, o professor
doutor Marcelo Libânio, do De-
partamento de Engenharia Sa-
nitária e Ambiental da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais,
estará em Campina Grande en-
tre os dias 18 a 21 de maio, para
ministrar o curso "Qualidade e
Tratamento da Água".

O curso, cujas vagas são limita-
das, é voltado a alunos de pós-gra-
duação do MCTA da UEPB e áreas
afins. As inscrições começam no
próximo dia 5 e podem ser feitas na
Secretaria do MCTA, instalado no
1º andar do Prédio da Administra-
ção Central da UEPB, Avenida das
Baraúnas, 351, Bodocongó.

A programação, que possui car-
ga horária de 30 horas/aula, inclui
aulas teóricas e uma palestra, a se-
rem realizadas no Campus I. As

aulas teóricas serão ministradas
nos dias 18, 19 e 21 de maio, das 8 às
12 horas e das 14 às 18 horas; e na
quarta-feira, 20, das 8 às 12 horas.
Neste mesmo dia, das 14h30 às 16
horas, o professor Marcelo Libânio
ministrará a palestra "Tratamen-
to Avançado de Água para Remo-
ção de Microcontaminantes Orgâ-
nicos", no auditório da Biblioteca
Central, em Bodocongó.

BREVE PERFIL
Marcelo Libânio é doutor em Hi-

dráulica e Saneamento pela Esco-
la de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo (1995)
e pós-doutor pela Universidade de
Alberta (2005). Graduou-se em
Engenharia Civil pela Universida-
de Federal de Minas Gerais, onde
também fez seu mestrado em En-
genharia Sanitária. Outras infor-
mações: (83) 3315-3409.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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Capacitação terá recursos dobrados
Estado vai qualificar 1,6 trabalhadores desempregados e cerca de R$ 1 milhão serão investidos nos cursos. Em 2008, aplicação ficou em R$ 562 mil

governo estadual vai
dobrar os recursos
destinados à qualifi-

cação de profissionais desem-
pregados a partir de junho.
Cerca de R$ 1 milhão serão in-
vestidos e mais de 1.600 pes-
soas deverão ser atendidas. O
Plano de Qualificação Profis-
sional (Plantec), da Secretaria
Estadual de Desenvolvimen-
to Humano, atende hoje 882
pessoas. O investimento apli-
cado em 2008 foi de R$ 562 mil
e 23 entidades executam os
cursos em 47 cidades.

"Vamos abrir um novo pro-
cesso para contratação das
empresas e instituições que
oferecerão os cursos. A licita-
ção deverá ser aberta em ju-
nho e instituições de Pesquisa
e Extensão, ONGs, Sesc, Senai,
Senat  e Sesi poderão partici-
par", afirma o gerente opera-
cional  do Plantec, Jefersson
Lima Palmeira.

Para ter acesso ao progra-
ma de qualificação, o profissi-
onal deve se cadastrar no Sine.
Os cursos profissionalizantes
são vários: corte e costura,
operador de microcomputa-
dor, artesanato, confecção de
redes de pesca, capacitação
para taxistas, secretária, re-
cepcionista, telefonista, tele-
mática,  mecânica de moto,
piscicultura, bordado em te-
cido, torneiro, reparador de
alumínio. "A ideia é ampliar a
quantidade de cidades e cur-
sos oferecidos", explica Jefers-
son Palmeira.

O Plantec é coordenado pela
Secretaria Estadual de Desen-

Hemocentro
comemora Dia
Internacional
da Hemofilia

"Conheça a si mesmo, planeje seu
futuro, tenha fé, erga a cabeça, nun-
ca desista dos seus sonhos e não
deixe a doença atrapalhar sua
vida". O depoimento é do hemofí-
lico Severino Elias Simões Neto, 25
anos, um dos 215 portadores da
doença que estão cadastrados e
realizam tratamento no Hemo-
centro da Paraíba. No dia de on-
tem, a Secretaria Estadual de Saú-
de (SMS) promoveu um conjunto
de atividades, na sede do Hemo-
centro, na Capital, para lembrar o
Dia Internacional da Hemofilia.

Severino Simões, que partici-
pou das atividades do Hemocen-
tro, contou que a doença se mani-
festou quando ele tinha 11 meses
de idade e que, logo no início, en-
frentou dificuldades para fazer o
tratamento. Pela falta de um ser-
viço especializado na Paraíba,
teve que ser encaminhado para o
Hemope, no Recife, passando a ser
atendido posteriormente no Hos-
pital Universitário, em João Pes-
soa. "Eu tomava a bolsa de san-
gue completa sem qualquer tipo
de análise, o que representava um
risco muito grande de contrair
outras doenças, a exemplo da
Aids e Hepatite", lembrou Seve-
rino Simões.

Ele disse que somente na déca-
da de 90 passou a receber o san-
gue devidamente testado e o fator
IX (hemofilia B) que precisava para
controlar a doença. "Eu tive uma
infância um pouco conturbada,
pois não podia fazer muitas coi-
sas que colegas da minha idade fa-
ziam e isso é uma frustração para
mim. Eu não podia correr, por
exemplo, coisa que a pessoa mais
gosta de fazer quando é criança",
lembra.

Severino Elias deixou claro que
um dos cuidados básicos para o
hemofílico é o reconhecimento de
suas limitações.  "Hoje, quando
ando na rua, sempre caminho de-
vagar e tenho o maior cuidado para
não escorregar, evitando assim
qualquer tipo de lesão que possa
levar ao sangramento", comenta.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

O

volvimento Humano e as ver-
bas são repassadas pelo Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go e pelo Conselho de Desen-
volvimento do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador.

SINE
Equipes do Sine-PB retoma-

ram visitas nas empresas pa-
raibanas para captação de va-
gas. Este mês as equipes visi-
taram uma média de 70 em-
presas e 500 vagas foram cap-
tadas, segundo o coordenador
estadual do Sine-PB.

Segundo a secretária de De-
senvolvimento Humano, Giu-
célia Figueiredo, as empresas
podem utilizar os serviços do
Sine-PB gratuitamente basta

apenas ofertar a vaga. Depois
disso, a equipe do órgão seleci-
ona profissionais e envia para
seleção. "Estamos apostando
no plano de capacitação de de-
sempregados e na busca de
captação de vagas para influ-
enciar de uma maneira pró-
ativa o processo de retomada
de contratação", comenta.

DESEMPREGO
A desaceleração de empre-

gos no mercado formal e a re-
dução de 4.190 postos de tra-
balho na Paraíba em março,
de acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
provoca preocupação. Em
março do ano passado, foram

fechados 3.505 postos de em-
pregos, demonstrando a sazo-
nalidade da geração de em-
pregos durante o mesmo pe-
ríodo do ano.

Para enfrentar a crise, a Se-
cretaria de Desenvolvimento
Humano está realizando um
convênio com o governo fede-
ral com objetivo de qualificar
participantes atendidos pelo
programa Bolsa Família na
área da construção civil. "Com
as obras do PAC será neces-
sário ter pessoal qualificado
para o trabalho na constru-
ção civil, mas muitos não têm
qualquer qualificação. Vamos
facilitar este processo através
do Sine", comenta a secretá-
ria Giucélia Figueiredo.

Atividades de capacitação de pessoas que perderam o emprego serão ampliadas no Estado em vários setores

Parceria vai viabilizar os projetos na Paraíba
O projeto de criação de Cen-

tros Vocacionais e Tecnológi-
cos (CVT) na Paraíba foi apre-
sentado ontem em Brasília
durante reunião do governa-
dor do Estado com o ministro
da Ciência e Tecnologia, Sér-
gio Machado Rezende. Como
resultado do encontro, ficou
acertado que o Ministério vai
trabalhar em parceria com o
Governo do Estado, com o
Parque Tecnológico e com a
Universidade Federal de
Campina Grande para viabi-

lizar o projeto, para que ele
seja colocado em marcha o
mais rápido possível.

Criado para dar condições
de acessibilidade digital ao
cidadão carente, o CVT vai
permitir, nos municípios pa-
raibanos, a difusão do conhe-
cimento científico e tecnoló-
gico para as áreas de proces-
so produtivo, por meio das
unidades de ensino e profis-
sionalização. Com isso, as
chances de empregabilidade
nas cidades beneficiadas e

suas regiões vizinhas vão
aumentar.

O projeto, segundo o Go-
verno, vai implementar equi-
pamentos extremamente im-
portantes para a promoção e
o desenvolvimento local das
regiões contempladas. "O
CVT vai ter condição de trei-
nar, capacitar e gerar mão-
de-obra qualificada, olhando
para as vocações regionais de
maneira que essas pessoas
possam empreender e desen-
volver seu próprio negócio e

CENTROS VOCACIONAIS E TECNOLÓGICOS

participar de maneira mais
ativa dentro da cadeia pro-
dutiva local", explicou a di-
retora do Parque Tecnológi-
co da Paraíba, Francilene
Procópio.

No entendimento do Go-
verno, a Paraíba tem que se
inserir de forma definida na
inclusão digital, no domínio
das tecnologias. Pelo projeto
apresentado ontem em Bra-
sília, 15 centros serão insta-
lados nas várias regiões da
Paraíba.

  DIVULGAÇÃO
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Ministério vai avaliar
diagnóstico na Paraíba

Uma equipe do Ministério  da Saúde chega amanhã à Paraíba para monitorar as ações
sobre a doença, avaliando a rede de laboratórios que é coordenada pelo Lacen

ma equipe do Ministé-
rio  da Saúde visitará a
Paraíba amanhã, para

supervisionar e monitorar as
ações de diagnóstico da tuber-
culose, avaliando a rede de la-
boratórios, que é coordenada
pelo Laboratório Central do
Estado (Lacen), unidade vincu-
lada à Secretaria Estadual  da
Saúde (SES). O Estado conta
com 132 laboratórios públicos
e conveniados com o Sistema
Único de Saúde (SUS). Desses,
122  realizam a baciloscopia,
exame utilizado para o diag-
nóstico da tuberculose.

O diretor geral do Lacen,
Francisco Wellington Bezerra,
só no ano passado, foram reali-
zados 13.828 exames, todos
submetidos a um rigoroso con-
trole de qualidade. Segundo ele,
é necessário ampliar o número
de laboratórios na Paraíba, es-
tabelecendo um padrão único
para todos, de modo a melho-
rar a qualidade dos exames e,
consequentemente, dos diag-
nósticos.

“A descentralização dos exa-
mes está em conformidade
com as orientações do Minis-
tério da Saúde e a política ado-
tada pela Secretaria de Estado
da Saúde para essa área. No
entanto, queremos ampliar o
raio de ação desses serviços,

ofertando mais laboratórios
públicos, privados e conveni-
ados ao SUS, em todo o Esta-
do”, disse Bezerra.

A baciloscopia direta do es-
carro é o método prioritário,
porque permite descobrir a fon-
te mais importante de infecção,
que é o doente bacilífero. Por ser
um método simples e seguro,
deve ser praticado em todos os
serviços de saúde que dispo-
nham de laboratório.

De acordo com o diretor We-
llington Bezerra, o Lacen faz
cerca de 150 exames, por dia,
dos mais simples (a exemplo de
sumário de urina, parasitoló-
gico de fezes e hemograma) aos
mais complexos, como os que

diagnosticam a Aids e outras
patologias. “Nós também aten-
demos aos 223 municípios da
Paraíba em ações de saúde pú-
blica”, assegurou.

Ele afirmou que exames que
antes demoravam até um mês
para serem entregues agora fi-
cam prontos em cinco dias. O
Lacen também realiza exames
referentes à saúde do trabalha-
dor e faz análise da água e ali-
mentos. Todos os meses, técni-
cos e outros profissionais do
Lacen são treinados nos melho-
res centros de pesquisas do
Brasil. O Lacen também coor-
dena e atende as demandas das
Vigilâncias Epidemiológicas,
Ambulatorial e Sanitária.

TUBERCULOSE
Integração Temporal
Metropolitana será
lançada amanhã
Guilherme Cabral
REPÓRTER

A Integração Temporal Metro-
politana – que vai beneficiar 250
mil usuários das cidades de João
Pessoa, Cabedelo, Santa Rita,
Bayeux, Conde e Alhandra – será
lançado amanhã), durante even-
to a ser realizado às 16 horas, no
Parque Solon de Lucena, no Cen-
tro da Capital.

Na solenidade, também se-
rão entregues 32 ônibus, que
garantirão maior acessibilida-
de e segurança aos passagei-
ros e será lançado o projeto de
educação para o trânsito e
transporte “Ônibus Legal”. No
dia primeiro de maio, o siste-
ma estará sendo lançado em
eventos nos demais municípi-
os beneficiados.

O Projeto de Integração Tem-
poral Metropolitana permitirá
que o sistema de transporte ur-
bano pessoense seja aberto para
os usuários de ônibus dos cinco
municípios vizinhos, propician-
do que o passageiro pague a me-
tade do valor da passagem, sem-
pre na segunda viagem.

De acordo com pesquisa reali-
zada pela STTrans, a maior par-

te – ou seja, 37% - dos usuários
do transporte público que vem
para João Pessoa se origina da
cidade de Bayeux. Outro dado
apurado nesse trabalho é o de
que 48% dos passageiros che-
gam a João Pessoa para traba-
lhar, enquanto 18% para o lazer
e 8% para estudar.

Para participar da Integração
Metropolitana, o usuário preci-
sa possuir o cartão “Integra
Bem”, que pode ser adquirido,
gratuitamente, no posto da As-
sociação Metropolitana de
Transportes Urbanos (AMTU),
localizada no Terminal Rodoviá-
rio. O cartão está disponível nas
versões “Estudante”, “Vale
Transporte” (adquirido pela em-
presa para garantir o desloca-
mento do trabalhador) e o “Ci-
dadão”, destinado aos demais
usuários do sistema. Não há pra-
zo para que os usuários substi-
tuam esses cartões.

Já as pessoas que se deslocam
apenas em João Pessoa não pre-
cisam fazer a troca do cartão
“Passe Legal”, válido na Capital.
O funcionamento do sistema de
Integração Temporal Metropoli-
tana será idêntico ao já adotado
na Capital.

CDRM passa por reestruturação
A Companhia de Desenvolvi-

mento de Recursos Minerais
(CDRM), sediada na cidade de
Campina Grande e vinculada
ao Governo do Estado, está pas-
sando por um processo de re-
estruturação, com o objetivo de
voltar a ter as condições neces-
sárias para suas operações. O
diretor administrativo do ór-
gão, João Paulo Barbosa Leal,
informou que serão investidos
R$ 150 mil para a recuperação
de oito caminhões – dos quais
dois veículos, no primeiro mo-
mento - e em maquinário, para
a retomada dos trabalhos já a

partir do final do próximo mês
de maio.

Além dos caminhões, encon-
trados sem condições adequadas
de uso, João Paulo Barbosa disse
que espera recuperar, em curto
prazo, duas perfuratrizes e dois
compressores, equipamentos
que permitirão a execução dos
serviços da empresa. Ele infor-
mou que, dentro desse processo
de reestruturação, a CDRM já
dispõe de três pequenos automó-
veis para o desempenho de tare-
fas administrativas, tanto inter-
na como externamente.

João Paulo acrescentou que a

nova diretoria da Companhia
de Desenvolvimento de Recur-
sos Minerais encontrou o órgão
em condições precárias, daí
esse esforço de soerguer a em-
presa, para que possa cumprir
a sua função institucional. Ou-
tro exemplo foi o fato de ter sido
detectado problema no consu-
mo da água, que estava sendo
utilizada indevidamente por
terceiros, o que levou a conta
ao valor de R$ 931,25. A nova
diretoria da CDRM já resolveu
esse problema com a Cagepa, o
que deverá baixar essa despe-
sa a apenas R$ 100,00 por mês.

No Lacen, são realizados exames de baciloscopia com alta precisão

U

STTrans inicia mudanças
no trânsito dos Bancários

A Superintendência de Trans-
portes e Trânsito (STTrans) de
João Pessoa  iniciou,   a  imple-
mentação de mudanças no trá-
fego, que deve ser concluída em
até 20 dias, para tentar evitar os
congestionamentos nas imedia-
ções do supermercado Carrefour,
localizado no Conjunto dos Ban-
cários.

Dentro desse planejamento, a
previsão é de colocar cinco se-
máforos novos e construir três
ruas, além de uma equipe de
agentes para orientar os moto-
ristas, até se adequarem à situa-
ção. Já o promotor de Defesa dos
Direitos do Cidadão da Capital,
Valberto Lira, disse que vai
aguardar os procedimentos dos
gestores do trânsito, antes de
tomar alguma providência para
solucionar os problemas.

O diretor de Trânsito da

STTrans, Omar Ramalho,
informou, ontem, que os servi-
ços deverão ser realizados em
conjunto com as secretarias de
Infraestrutura e a de Planeja-
mento, atendendo determina-
ção do prefeito Ricardo Couti-
nho de encontrar uma solução
ao problema, principalmente
em horários de rush.

Dentre as medidas previstas
estão diminuir de três para dois
estágios o semáforo instalado na
principal dos Bancários, próxi-
mo ao Carrefour, permitindo que
os veículos entrem à direita. Ou-
tra ideia é oferecer, para quem
trafega pela rua paralela a BR-
230, em direção ao Unipê, um
acesso que leve a parte traseira
do Carrefour. E, ainda, transfor-
mar trechos que são de mão du-
pla em única e vice-versa.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

  ORTILO ANTÔNIO
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Chuvas elevam os preços de
hortaliças e frutas na Capital

No Mercado Central, os feirantes reclamam que estão tendo prejuízos por conta da continuidade das chuvas

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

período chuvoso, nas
condições do Trópico
Úmido, traz sérias li-

mitações à produção de horta-
liças. No comércio de João Pes-
soa, o consumidor se depara
com aumentos significativos
nos preços dos produtos horti-
frutigranjeiros. Também a
qualidade do produto ofertado
é inferior àquela normalmente
observada nos locais de venda.
Nessa época, as hortaliças têm
aumentado a possibilidade de
doenças, devido à elevação da
umidade.

Por causa das mudanças
climáticas nos últimos dias,
ocorridas em praticamente
toda  a Paraíba e  na região
Nordeste, o escoamento da
produção de frutas e, princi-
palmente, de hortaliças está
sendo dificultada.

As chuvas têm trazido tam-
bém vários prejuízos para os
comercianrtes no  Estado. No
Mercado Central de João Pes-
soa, alguns feirantes e agricul-
tores que vendem frutas, ver-
duras e legumes no local afir-
maram que nos últimos dias já
tiveram muitas perdas nas
plantações e, além disso, as vias
utilizadas para escoar a produ-
ção dos alimentos estão intran-
sitáveis após o rompimento de
barragens e açudes em diver-
sas regiões. Com isso, muitas

mercadorias têm se estragado,
além de não chegar a tempo
para ser comercializada.

A principal alegação é que
muitas vezes os alimentos vão
parar direto no lixo. A caixa do
tomate, por exemplo, já é nego-
ciada acima do dobro do preço.
No Mercado Central, no vare-
jo, o quilo do fruto é encontra-
do em média por R$ 2,50. Até
um mês atrás, os feirantes co-
bravam R$ 1,50 pela mesma
quantidade do produto. Já o
quilo da batata inglesa também

sofreu aumento significativo de
100%, subindo de R$ 1,50 para
R$ 3,00. Já o valor da cenoura
que estava sendo comercializa-
da por R$ 1,50, aumentou para
R$ 2,00, o quilo.

Porém, o que mais se nota é
que os aumentos têm sido ocor-
rido principalmente nos preços
das hortaliças. A alface, por
exemplo, antes comercializada
na feira livre por R$ 0,50, agora
sai por R$ 1,00. O coentro que
antes era vendido a três unida-
des por R$ 0,50, agora os feiran-

O presidente da Associação
de Feirantes do Mercado Cen-
tral, Aderaldo Cavalcanti da
Silva, alerta aos clientes que esse
aumento é apenas periódico e,
logo após o fim do período crí-
tico das chuvas nas lavouras,
tudo será normalizado e os
produtos voltarão a cair de pre-
ço. “Esses produtos estragam
muito facilmente com o au-
mento das chuvas e com a di-
minuição da oferta, os preços
tendem a subir, é natural. Isso
ocorre todos os anos neste pe-
ríodo. Daqui há no máximo dois
meses os preços voltarão a se
normalizar”, frisou Aderaldo
Cavalcanti.

UEPB realiza
a 1ª Feira de
Adoção de
Cães e Gatos

AUniversidade Estadual da
Paraíba realiza hoje  a 1ª Feira
de Adoção de Cães e Gatos O
evento acontecerá na Praça da
Bandeira, Centro de Campina
Grande, a partir das 8 horas.

 A ação é uma iniciativa dos
estudantes do curso de Biolo-
gia da UEPB, sob orientação
dos professores Drª Ana Paula
Stechhahn Lacchia e Drª Telma
Lúcia Dias, com apoio da Asso-
ciação Amigos dos Animais
Abandonados – A4-PB.

A feira visa evitar o cresci-
mento populacional destes ani-
mais abandonados, levando-os
a ter a oportunidade de ter um
lar e o acesso as ações que nor-
teiam as normas referentes à
posse responsável. Os animais
que se encontram para adoção
foram recolhidos no próprio
Campus da Universidade e re-
dondezas.

Esse trabalho inicia com o res-
gate do animal abandonado, que
ao ser tratado em uma das clí-
nicas veterinárias da cidade,
com despesas pagas pelos vo-
luntários anônimos da cidade,
são castradas (gatos) e histerec-
tomizadas (fêmeas) para serem
disponibilizados nestas feiras.
As intervenções cirúrgicas são
realizadas para evitar as crias
indesejadas e a perpetuação do
ciclo dos animais abandonados.

Quem quiser levar um ami-
gão (ou uma amigona) de qua-
tro patas para casa deve apre-
sentar um documento de iden-
tificação e comprovante de re-
sidência. Para adotá-los é ne-
cessário levar uma caixa apro-
priada para abrigá-lo. Para os
cães, o futuro dono deve levar
coleira e guia.

Os interessados passam por
uma breve entrevista para en-
contrar o animal ideal. São
considerados espaço físico e
composição familiar, entre ou-
tros fatores.

Vale apenas lembrar que,
para a adoção, é necessário que
os interessados realmente gos-
tem de animais, respeitem todo
o processo que ele passou para
estar disponível na feira e, prin-
cipalmente, tenham a mente
aberta: há muitos animais à
procura de um lar. Às vezes um
animal sem raça definida, e
mesmo adulto, pode ser um
companheiro tão bom quanto
um filhotinho de raça.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

tes cobram esse mesmo valor
por apenas um molho do pro-
duto. A unidade do repolho su-
biu de R$ 1,30 para cerca de R$
2,00 e o pimentão teve aumen-
to de R$ 0,20 a unidade para R$
0,40. “Quando vamos comprar
os produtos na Empasa (Empre-
sa Paraibana de Abastecimento e Ser-
viços Agrícolas), os comerciantes
têm alegado que o aumento se
deve as chuvas que tem acaba-
do com o plantio nas lavouras”,
explicou à comerciante, Fran-
cisca Rafael, de 30 anos.

As grandes redes de super-
mercados também têm senti-
do os efeitos das chuvas em seus
setores de comércio de hortifru-
tigranjeiros. Na nova unidade
do Carrefour, no Bairro dos
Bancários, por exemplo, o pre-
ço da unidade do coentro e da
cebolinha está por R$ 0,65 cada.
Já a alface é comercializada por
R$ 0,79, enquanto que o quilo
do tomate está por R$ 2,98, do
pimentão por R$ 3,58, da cenou-
ra por R$ 3,35 e o do melão por
R$ 2,19, enquanto que esse últi-
mo é comercializado na feira
livre por R$ 1,50. “Minha nos-
sa, os preços das verduras es-
tão subindo demais. Nem na

feira livre está barato hoje em
dia. Tá tudo custando o olho da
cara”, reclamou a senhora Ma-
ria das Neves Silva, de 59 anos.

Em contraponto as hortaliças
e frutas, o cultivo dos cereais
tem sido beneficiado com o au-
mento das chuvas. No Merca-
do Central, o preço cobrado
pelo quilo do feijão verde está
em descenso.

Na véspera da Semana Santa,
por exemplo, o valor do produto
era encontrado em torno R$ 6,00,
enquanto que agora, com o au-
mento da produção, os feirantes
chegam a cobrar até R$ 2,50 pela
mesma quantidade.

 “As chuvas aumentam a

nossa produção e,  com o au-
mento da quantidade do culti-
vo, podemos variar bem mais
os preços”, afirmou o agricul-
tor Baiardo Castro dos Santos.

Os agricultores alertam para
o consumidor deve ficar em es-
tado de alerta. O bom das fei-
ras livres é que o preço varia
bastante de acordo com a ofer-
ta e a procura.

O importante é que a popu-
lação se oriente e saibam quais
são os movimentos que estão
ocorrendo no mercado. Segu-
ramente poderá haver uma re-
dução de um ou outro produ-
to, mas certamente não haverá
desabastecimento.

Associação alerta clientes que o aumento é apenas periódico

O reajuste dos produtos nas feiras está afastando os consumidores, trazendo prejuízos para os comerciantes

O

  MARCOS RUSSO
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“Paraíba, terra amada”

Professor municipal entra
em greve a partir de hoje

A paralisação dos trabalhadores em educação deixa cerca de 75 mil alunos sem aula, em pelo menos 93 escolas

Paraíba sedia
Festival Brasil
Sabor até  o
dia 31 de maio

A partir de hoje até o dia 31
de maio, a Paraíba convida a
todos para uma verdadeira fes-
ta da gastronomia. Trata-se do
Festival Brasil Sabor 2009,
evento promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Bares e Res-
taurantes seccional Paraíba
(Abrasel/PB). Cerca de 80 res-
taurantes de João Pessoa, Cam-
pina Grande e de vários muni-
cípios paraibanos vão partici-
par do evento.

O festival acontece nas prin-
cipais cidades brasileiras, cons-
tituindo-se no maior festival
gastronômico do planeta, en-
volvendo cerca de dois mil es-
tabelecimentos.

O evento faz parte do esfor-
ço entre Abrasel, Sebrae e Mi-
nistério do Turismo, que deu
origem ao Movimento Brasil
Sabor, um conjunto de ações
estratégicas que buscam a
promoção e valorização da
gastronomia brasileira como
um diferencial competitivo
para o setor de turismo no
país.

"O festival divulga a cultura
e os valores paraibanos por
meio da gastronomia, que é um
dos maiores atrativos para o
turismo numa região. Ao mes-
mo tempo, estimula o público
local a frequentar e conhecer
bares e restaurantes, fortale-
cendo um setor importante da
economia", afirma Edílson So-
breira, presidente da Abrasel/
PB.

CONCURSO
Na Paraíba, o festival vai tra-

zer um leque de atividades. En-
tre elas, a Arena Gastronômica,
que vai acontecer no Manaíra
Shopping de 12 a 16 de maio. A
atividade mais esperada da
Arena Gastronômica será o
concurso de receitas.

Dividido em categorias vari-
adas, que vão desde iniciantes
e amadores até competições
entre chefes de cozinhas expe-
rientes e renomados, o concur-
so busca descobrir talentos,
envolver os clientes e desper-
tar o interesse pela boa gastro-
nomia.

A relação de restaurantes parti-
cipantes do festival, com endereço
e horário de funcionamento, esta-
rá disponível pelo site http://
www.brasilsabor.com.br.
EDITORAÇÃO: ULISSES DEMÉTRIO

Guilherme Cabral
REPÓRTER

s professores e traba-
lhadores em educação
do Município de João

Pessoa estão em greve por tem-
po indeterminado a partir de
hoje. A decisão - unânime - foi
tomada pela categoria, durante
assembleia realizada na tarde
de ontem, no ginásio do Liceu
Paraibano, no Centro da Capi-
tal. A paralisação deve deixar
sem aulas cerca de 75 mil alu-
nos, em pelo menos 93 escolas.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do
Município (Sintem), Daniel As-
sis, informou que os oito mil ser-
vidores - sendo cinco mil pro-
fessores e três mil funcionários
administrativos - decidiram
pela paralisação porque não
houve acordo com a Prefeitura,
que enviou à Câmara Munici-
pal proposta de reajuste salari-
al de 10%, quando a categoria
reivindica 20%, a partir da data-
base, que é o mês de abril. Ape-
sar do movimento, ele disse que
fez questão de ressaltar que o Co-
mando de Greve está aberto à
negociação com a Prefeitura, na
busca de uma solução.

Além de comissões de greve,

O

a categoria também decidiu
que, hoje, os trabalhadores vão
visitar as escolas para comu-
nicar na decisão aos alunos e
pais, no caso de escolas esta-
rem funcionando. E, também,
fará a comunicação da reali-
zação da paralisação à Prefei-
tura. Na reunião realizada no
ginásio do Liceu Paraibano,
decidiu-se, ainda, que uma
nova assembleia vai ocorrer na
próxima terça-feira, para ava-
liação do movimento.

Além de um reajuste salarial
de 20% para todos os trabalha-
dores, a categoria, através des-
se movimento, ainda reivindi-
ca que a gratificação para quem
dobra o turno seja igual ao ven-
cimento inicial da carreira. Na
última sexta-feira, a categoria já
havia paralisado as atividades
durante 24 horas, com o regis-
tro de uma adesão de 95%.

O presidente do Sintem de
João Pessoa, Daniel Assis, co-
mentou que é possível a Pre-

feitura atender à reivindicação
salarial, justificando que, em-
bora a arrecadação do Fundo
de Participação do Município
(FPM) tenha diminuído, a Pre-
feitura recebeu, no primeiro
trimestre deste ano, recursos
no valor de R$ 19 milhões do
Fundeb (Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica),
montante que foi superior ao
repassado no mesmo período
de 2008, que foi a quantia de
R$ 17 milhões.

Os trabalhadores em educação vão visitar as escolas para comunicar aos pais e alunos sobre a paralisação

Rede particular também ameaça paralisar as atividades
Uma assembleia geral de

professores e funcionários da
rede particular de ensino da
Paraiba será realizada, às
9h30 de hoje, no auditório do
Sintep, no Centro de João Pes-
soa, para mobilização da ca-
tegoria, que está em campa-
nha salarial. À tarde, às 15
horas, a categoria vai parti-
cipar de uma negociação - a
última - com a classe patro-
nal, na sede da Delegacia Re-
gional do Trabalho, para ten-
tar um acordo. Se não hou-
ver consenso, a classe fará
uma assembleia amanhã, às
9h30, na sede da entidade,
quando poderá decidir por
uma greve por tempo inde-
terminado, exceto em Campi-
na Grande.

O coordenador geral do Sin-

dicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino
Privado da Paraíba (Sinte-
enp), Avenzoar Arruda, infor-
mou, ontem, que, se não hou-
ver um acordo na DRT, a cate-
goria - composta por seis mil
professores e quatro mil fun-
cionários administrativos,
espalhados por cerca de 600
escolas - poderá decidir por
uma greve por tempo indeter-
minado, o que deixaria cerca
de 100 mil alunos sem aulas.

Nessa campanha salarial de
2009, cuja data-base é o mês
de abril, Avenzoar Arruda
disse que a categoria está rei-
vindicando 11% de reajuste
salarial, o que corresponde à
soma do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor)
com 5% de produtividade;
para os pisos salariais, que
seja aplicado o mesmo reajus-
te do salário mínimo (12,05%);
na área da qualificação pro-
fissional, que os empregados

não docentes tenham direito
à gratificação por especializa-
ção, mestrado e doutorado; e
que o recesso escolar seja de
24 de dezembro a 31 de janei-
ro, sendo vedado, neste perío-
do, o trabalho docente, den-
tre outras questões.

O sindicalista comentou
que as últimas posições da
classe patronal não satisfize-
ram à categoria. Nesse senti-
do, como exemplo, Avenzoar
Arruda disse que, na questão
do reajuste salarial, os patrões
ofereceram 4%, sem qualquer
produtividade; com relação
aos pisos salariais, o índice
geral de 4%; quanto à qualifi-
cação profissional, os empre-
gadores ofereceram somente
para docentes e apenas grati-
ficações de 3%, 5% e 7%.

#
Hoje, às 15 horas, a categoria participa de uma
negociação - a última - com a classe patronal,
na sede da DRT, para tentar um acordo

  MARCOS RUSSO
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Entrega do IR termina nesta 5ª feira
Receita Federal avisa que prestar conta com o ́ Leão´ em última hora poderá causar lentidão e congestionamento do sistema na internet

  FOTO: ORTILO ANTÔNIO

D
Ângelo Medeiros
REPÓRTER

e acordo com os últimos dados
divulgados pela Secretaria de
Receita Federal, na Paraíba,

até a tarde de ontem (28), 160 mil con-
tribuintes paraibanos tinham entregue
a declaração de Imposto de Renda pes-
soa física de 2009, ano base 2008.  O
número equivale a cerca de 71% do to-
tal de pessoas aptas a prestar contas
com o órgão no Estado, que é de 225 mil.
Receita orienta para não deixar para as
últimas horas por causa dos riscos da
lentidão e do congestionamento do sis-
tema.

Em todo o país, a Receita Federal
acusou até o momento o recebimento
de mais de 18,5 milhões de declara-
ções do Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica. O número representa 74% dos 25
milhões de documentos esperados
este ano.

O prazo de entrega vai até a meia-
noite (horário de Brasília) de amanhã
(30) para quem usar a internet. Quem
não enviar os dados dentro do prazo
terá de pagar multa mínima de R$
165,74.

Restam ainda em torno de 65 mil

(65%) contribuintes para prestarem
contas com o Leão do Imposto de Ren-
da no Estado. O delegado da Receita Fe-
deral no Estado, Marconi Frazão, aler-
ta sempre àqueles que pretendem dei-
xar a entrega para a última hora que a
probabilidade de erros aumenta com a

proximidade do final do prazo. “Espe-
ro que aqueles contribuintes paraiba-
nos que ainda não entregaram a decla-
ração do Imposto de Renda, que o fa-
çam o mais rápido possível, porque nos
últimos dias começam os problemas de
congestionamento na rede de internet

da Receita”, disse.
A Receita Federal alerta também que

apesar do sistema ficar fora do ar entre
1h e 5h da madrugada, o programa de
preenchimento das declarações pode
ser baixado a qualquer hora, inclusive
durante o período.

Estão obrigadas a declarar o Impos-
to de Renda as pessoas físicas que re-
ceberam em 2008 acima de R$ 16.473,72
em rendimentos tributáveis (que pa-
gam impostos). Quem teve rendimen-
tos não-tributáveis ou isentos de im-
postos acima de R$ 40 mil no ano pas-
sado também terá de acertar as contas
com a Receita.

O envio da declaração é obrigatório,
ainda, para sócios de empresas, pesso-
as físicas com patrimônio superior a R$
80 mil (pelo valor de compra) em 31 de
dezembro e para quem exerceu ativi-
dade rural e recebeu acima de R$ 82,5
mil em 2008.

Os programas para o preenchimento
e a transmissão dos dados estão dispo-
níveis na página da Receita na internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br/).
Também pode ser entregue em disque-
te nas agências do Banco do Brasil e Cai-
xa Econômica Federal e em formulário
de papel nas agências dos Correios.

Contribuinte pode entregar declaração em disquete em agências do BB e da Caixa

Programas de computadores
facilitam ajuste de conta com o Fisco

ENTENDA O IR!

1
PRAZO
O contribuinte que perder o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda pagará a multa de R$ 165,74,
ou máxima de 20% do imposto devido.
O contribuinte que teve, em 2008, rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguél, pensão,
entre outros) acima de R$ 16.473,72, está obrigado a fazer a sua declaração de IR. E, ainda, quem
recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte - como 13º salário, venda de dez
dias de férias, indenizações e rendimentos de aplicações financeiras - cuja soma foi superior a R$ 40
mil, também está obrigado a prestar contas com o Leão.

2
MUDANÇAS
O contribuinte tem como principais novidades para fazer a sua Declaração de Imposto de Renda, neste ano, a
correção dos valores para dedução - seguindo a mudança na tabela do Imposto de Renda, a mudança no horário
de entrega e o fim da obrigatoriedade de se informar o número do recibo da declaração anterior.
A pessoa também vai se deparar com mudanças em relação ao agendamento para pagamento parcelado do
Imposto de Renda com débito em conta e a introdução de novas informações que aparecerão no recibo.
A Secretaria da Receita Federal decidiu ainda estender o horário de entrega do documento no último dia. Até o
ano passado, o envio deveria ser feito pela internet até as 20h. Agora, o órgão vai aceitar declarações enviadas até
a meia-noite. Depois disso, o contribuinte já paga multa, que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

3
FORMAS DE ENTREGA
A Declaração de Imposto de Renda  2009 também pode ser feita pelo site da Receita Federal, em disquete
nas agências do Banco do Brasil (BB) ou da Caixa Econômica Federal (CEF) ou em formulário nas
agências e nas lojas franqueadas dos Correios e Telégrafos. O formulário custa R$ 4.

4
NOVOS VALORES
Outra mudança - com a correção da tabela do IR em 4,5%, houve reajuste também nos valores do IR devido e
das deduções. O limite de isenção baseado nos rendimentos tributáveis subiu para R$ 16.473,72. A opção pela
declaração simplificada prevê desconto de 20% no valor dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 12.194,86.
O contribuinte também vai se deparar com os novos valores para dedução por dependente (R$ 1.655,88), para
despesas com instrução (R$ 2.592,29) e em relação à contribuição previdenciária para empregado doméstico (R$
651,40).

A Secretaria da Receita Federal, há
meses, liberou para o contribuinte pes-
soa física o download dos programas
para fazer a declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física de 2009 ano-base
2008 (IRPF). A escolha por determina-
do programa varia conforme o siste-
ma operacional do computador dos
contribuintes.

A seguir, os sistemas: Programa IRPF
2009 - Windows - Programa IRPF 2009
- Linux - Programa IRPF 2009 - MAC -
Programa IRPF 2009 - Solaris e outros.
Os contribuintes podem usar os pro-
gramas em qualquer sistema operaci-
onal, desde que a máquina virtual java
(JVM), versão 1.4.1 ou superior, seja
instalada, já que o programa desenvol-
vido em Java não pode ser executado
sem a JVM.

 Para baixar o programa, o contri-
buinte deve acessar o site http://
www.java.com/pt_BR/download/
manual.jsp.

Após baixar o programa, o con-
tribuinte deve preencher a declara-
ção e depois deve baixar o progra-
ma de envio, chamado Receitanet.
O programa pode ser baixado a
qualquer horário, enquanto o envio
fica suspenso de madrugada, entre

1h e 5h, para manutenção.

MALHA FINA
A malha fina é utilizada pela Receita

para interceptar declarações de IR com
o objetivo de fazer averiguação mais
detalhada. Os contribuintes que caem
na malha fina são os que possuem da-
dos considerados errados.

A malha fina fica mais forte a cada
ano que passa. Isso só é possível com o
avanço da tecnologia que permite à
Receita Federal cruzar dados enviados
pelos próprios contribuintes ou pelas
empresas com quem eles tiveram al-
gum tipo de contrato financeiro ou tra-
balhista.  No ano de 2008, 361.451 de-
clarações do IRPF ficaram retidas na
malha fina, contra 479.712 no ano an-
terior, uma queda de 24,65%. O contri-
buinte pode cooperar para acelerar sua
saída da malha fina. Para tanto, ele
deve acessar o site da Receita Federal e
informar os números do CPF e do com-
provante de entrega da declaração.
Com esse procedimento, ele pode vi-
sualizar o motivo da entrada na ma-
lha fina. Caso faça a correção da infor-
mação através de uma declaração re-
tificadora, então, ele é liberado.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO COATTI
CPF/CNPJ....: 029524254-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$
12.394,44
Cedente.....: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
B TRIUNFO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022158
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.524,15
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO
INDUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025461
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  808,00
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO
INDUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025462
Responsavel.: CAMPANA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006113493/0001-52

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.648,96
Cedente.....: GIPSITA S A MINERACAO
INDUSTRIA E C
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025463
Responsavel.: CARLOS JOSE SOUZA DE
G JUNIOR
CPF/CNPJ....: 854377434-91
Titulo......: CHEQUE R$  750,00
Cedente.....: R M COMERCIO DE MADEI-
RAS LTDA
Apresentante: R M COMERCIO DE MA-
DEIRAS LTDA
Protocolo...: 2009 - 025203
Responsavel.: T C ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 012683801/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   69,44
Cedente.....: TABAJARA TRANSPORTES
DE CARGAS LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025350

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997,
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima
citadas a virem pagar, ou darem por escrito
as  razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio de
Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nes-
ta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis,
a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os
referidos titulos PROTESTADOS, na For-
ma da LEI.

Joao Pessoa,  29/04/2009
----------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANTONIO MARINHO DO
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 219930764-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  356,56
Cedente.....: VIA LIVROS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024136
Responsavel.: CARLOS EDUARDO
WANDERLEY DE SA
CPF/CNPJ....: 008580972/0001-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$  759,60
Cedente.....: ADEMAR PORFIRIO DE
ALMEIDA
Apresentante: ADEMAR PORFIRIO DE
ALMEIDA
Protocolo...: 2009 - 022007
Responsavel.: CONSTRUTORA BOM
JESUS
CPF/CNPJ....: 002841451/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.232,05
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE
TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025452
Responsavel.: CONSTRUTORA BOM
JESUS
CPF/CNPJ....: 002841451/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.232,05
Cedente.....: TUBRAS INDUSTRIA DE
TUBOS DO BRASIL
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025451
Responsavel.: FIDELE COSMETICOS
LTDA
CPF/CNPJ....: 007543472/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$8.320,32
Cedente.....: EDITORA GLOBO SA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024688
Responsavel.: HEBRON-QUESALON
DIST DE PROD
CPF/CNPJ....: 004792134/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  217,00
Cedente.....: A B X SERVICOS LTDA
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021091
Responsavel.: IVANILDA ANDRADE
FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 061117078-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  146,23
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTO

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 021490
Responsavel.: JUSSIMA BEZERRA DA
NOBREGA
CPF/CNPJ....: 396259314-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  191,06
Cedente.....: ALUMIFER ALUMINIO E
FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024801
Responsavel.: LUZIA DOS SANTOS ARA-
UJO
CPF/CNPJ....: 468471114-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  140,00
Cedente.....: WHITE MARTINS GASES IND
DO NORDESTE
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023950
Responsavel.: MARIA VALESKA S DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 011192434-08
Titulo......: LETRA DE CAMBIO  R$1.787,84
Cedente.....: BANCO ITAU S/A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024421
Responsavel.: PANIFICADORA ROSA DE
SAROM LTDA
CPF/CNPJ....: 009289707/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.492,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 012136
Responsavel.: SIGMA ENGENHARIA
LTDA
CPF/CNPJ....: 005459223/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.061,38
Cedente: ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025815
Responsavel.: VALTHECIO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 076062824-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  667,58
Cedente.....: JOSE MENDES PIRES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 022599

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,  29/04/2009
-----------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE REVOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/09
Registro CGE Nº. 09.60090-6

O Diretor Presidente da PBGÁS no uso de suas atribuições e fundamentado no art.
49 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando a desistência do adjudicado por
perda de validade da proposta, resolve, por razões de interesse público, REVOGAR o
procedimento da inexigibilidade de licitação n° 001/09. João Pessoa, 27 de abril de 2009.

MANOEL DE DEUS ALVES
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPINA GRANDE
COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 3ª CIVEL/CG. EDITAL DE CITAÇÃO. PRA-

ZO: 20 DIAS. Processo: 0011993000208-2. Ação: EXECUÇÃO – CV. O MM. Juiz de
Direito, da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos que, por esta Serventia
corre a ação supra, tendo como promovente BANCO ITAU S/A contra PNEUS TEIXEIRA
IND. E COM. LTDA, ANATILDE ALVES TEIXEIRA e JOÃO ALBERTO ALVES TEIXEI-
RA. Sendo alegado que a empresa exeqüente é credor do executado, na importância de R$
107.841,96 (cento e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos),
através do título executivo extrajudicial (Nota Promissória, Banco ITAÚ). E, como consta dos
autos que os executados não foi localizado no endereço constante nos autos, fato este que,
impossibilitou a citação pessoal, pelo presente CITA os Executados PNEUS TEIXEIRA
IND. E COM. LTDA, ANATILDE ALVES TEIXEIRA e JOÃO ALBERTO ALVES TEIXEI-
RA, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 107.841,96
(cento e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), com
os acréscimos legais, ou nomeie bens a penhora sob pena de ser-lhes arrestados
tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Podendo apresentar
embargos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da citação editalícia (art.
738). E, para quem ninguém alegue ignorância, é expedido este Edital, que será publicado
e afixado no lugar de costume, de conformidade com a lei. Dado e passado nesta cidade de
Campina Grande, aos 14 de novembro de 2008. Eu, Francisco José Negócio, Analista
Judiciário, o digitei, imprimi e assinei.

Manoel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito

COMUNICADO
ENERGISA BORBOREMA_ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ/CPF

Nº 08.826.592 /0001-95_ Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 612/2009 em João Pessoa,
15 de Abril de 2009_Prazo: 730 dias. Para Atividade de: Operação da subestação rebai-
xadora de tensão, 69/13.8kV SE CATOLÉ, sigla CTL na cidade de Campina Grande. NA:
Rua Alberico Pessoa, Nº 687 – Catolé. Município: Campina Grande. UF: PB. Processo
2009-01040 /TEC/LO -230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00011/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 10:30 horas do dia
15 de Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de combustíveis, na cidade de João Pessoa destinados ao abas-
tecimento dos veículos do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Aparecida - PB, 28 de Abril de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 14:00 horas do
dia 13 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de peças, destinados à manutenção dos veículos. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 233. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Aparecida - PB, 28 de Abril de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 14:00 horas do dia
12 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Contratação de serviços de provedoria em internet. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 079/2007. Infor-
mações: no horário das 13:30 as 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 28 de Abril de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

sediada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 15:00 horas do dia
12 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de peças, pneus e assessórios, destinados à manutenção dos
veículos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 079/2007. Informações: no horário das 13:30 as 17:30
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 28 de Abril de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 18 de
Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Forneci-
mento parcelado de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos que circulam a
localidade de João Pessoa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35541050. Email:
prefeituranazarezinho@yahoo.com.br

Nazarezinho - PB, 28 de Abril de 2009
MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 13 de
Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para fornecimento parcelado de materiais para manutenção de bens
imóveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/
02 e Decreto Municipal nº 025. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.

Email: prefeituranazarezinho@yahoo.com.br
Nazarezinho - PB, 28 de Abril de 2009

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO – ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro através do Pregoeiro Oficial TORNA PÚBLICO
que, considerando alterações necessárias nas especificações dos itens constantes do
Termo de Referência, a sessão de abertura dos envelopes do Pregão Presencial nº. 011/
2009, marcada para o dia 30/04/2009 às 15h00min, fica adiada para o dia 13/05/2009 às
15h00min.

Monteiro, 28 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro
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 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Pela terceira vez consecutiva, a
primeira partida da final do
Campeonato Mineiro começa
com um placar que praticamente
define o campeão: os 5 a 0
impostos pelo Cruzeiro ao
Atlético-MG repetiram o

"Retrospecto não
ajuda o Atlético
na decisão

Decisão começa em Patos
Sousa e Treze voltam a jogar pela sexta vez, agora valendo pelo título estadual e primeiro confronto é no estádio José Cavalcante a partir das 20h30

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

Em menos de um mês, a direto-
ria do Campinense Clube dispen-
sou mais de um time inteiro, ou
seja, 12 jogadores. O atleta mais
recente a ter seu contrato rescin-
dido foi o goleiro Pantera, esco-
lhido no ano passado como o
melhor do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. Junto com o goleiro,
também estão deixando o rubro-
negro paraibano outros três atle-
tas: o volante Glauber, o meia Ciro
e o lateral direito Gustavo. Já o
atacante Raiff, uma das revela-
ções do Campinense na tempo-
rada de 2008, está de malas pron-
tas para a Turquia.  Outros sete
atletas haviam sido dispensados,
dentre eles o atacante Ailton, com
passagem por várias equipes do
exterior; Juninho e Piauí foram de-
volvidos ao Porto/PE e Atlético/
PR, respectivamente; o zagueiro
Jádson retornou ao Madureira/RJ;
o volante Márcio Souza; o zaguei-

ro Ricardo Oliveira e o lateral-di-
reito Fábio Santana também não
mais vestirão a camisa do Cam-
pinense Clube.

As novidades ficam por conta
do experiente Adelmo, do zaguei-
ro Márcio Giovanini, natural de
Londrina; Giuliano, que estava no
Atlético de Sorocaba/SP; Tiago
Fernandes; além do atacante Ro-
naldo Capixaba, que estava na
equipe do São Luiz/RS.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Marcos Lima
REPÓRTER

ousa e Treze fazem hoje
à noite o sexto confron-
to somente este ano pelo

Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional da Primeira
Divisão. Os times disputam os
primeiros 90 minutos da gran-
de decisão do Estadual 2009. No
domingo, dia 3, mais uma vez
estarão em campo, quando será
conhecido o campeão paraiba-
no e a equipe que garantirá a
única vaga do Estado na Série
D do Campeonato Brasileiro
(Quarta Divisão). O Galo da
Borborema joga por dois re-
sultados iguais. A partida será
realizada no estádio José Caval-
cante, em Patos, com arbitra-
gem de Roberto Lima. Kilden
Tadeu e Luis Antônio serão os
auxiliares.

As equipes estão concentra-
das desde ontem de manhã. Os
técnicos Reginaldo Sousa (Sou-
sa) e Marcelo Villar (Treze) fa-
zem mistérios na equipe prin-
cipal que sairá jogando. Eles
garantem que o time será esca-
lado apenas minutos antes da
partida. Este mistério é no sen-
tido de evitar que o adversário
possa fazer um estudo técnico
e tático antes mesmo da bola
começar a rolar.

Assim como o segundo jogo da
final do segundo turno do Cam-
peonato Paraibano 2009, as equi-
pes do Sousa e do Treze vão per-
manecer com vários desfalques
para a primeira partida da final
da competição. No Dinossauro,
o zagueiro Rogério e o volante
Juninho não poderão atuar nes-
ta quarta-feira, pois foram ex-
pulsos na partida do último do-
mingo. Eles deverão reforçar o
Sousa apenas no último jogo da
decisão, no domingo.

Já o Treze não contará nova-
mente com quatro dos seus ti-
tulares. O zagueiro Erlon, que
se contundiu na partida de do-

mingo, além dos atacantes Cléo
e Joãozinho e do zagueiro Alex
Xavier, punidos com cartão. Em
contrapartida, o Galo da Bor-
borema terá os retornos do za-
gueiro Maurício Gaúcho, do
volante Daniel e do atacante
Nonato. Os três foram expul-
sos no polêmico jogo da sema-
na passada quando o Galo per-
deu para o Sousa e teve quatro
jogadores expulsos.

No time do Sertão, o técnico
Reginaldo Sousa poderá contar
com os retornos do meia Milti-
nho, além do volante Yarley e
do lateral Camilo, que ficaram
de fora da decisão de domingo
por estarem suspensos.

LOTECA
O último e decisivo jogo en-

tre Treze e Sousa que pleiteiam
o título paraibano 2009 estará
no Concurso 361 da Loteca. A
garantia foi dada ontem pela
presidente da Federação Parai-
bana de Futebol, Rosilene de
Araújo Gomes.

SS

Campinense modifica elenco para Série B

! NA SÉRIE C

Adelmo – volante
Márcio Giovanini – zagueiro
Giuliano Dias – meia atacante
Tiago Fernandes – atacante
Ronaldo Capixaba – atacante

Os que chegam

Os que saem
Pantera – goleiro
Glauber – volante
Ciro -  meia
Gustavo – lateral direito
Raiff – atacante
Ailton – atacante
Juninho – meio campo
Piauí – lateral esquerdo
Jádson – zagueiro
Márcio Souza – volante
Ricardo Oliveira – zagueiro
Fábio Santana – lateral direito

Este será o terceiro confronto no José Cavalcante entre as equipes e nas outras duas vezes o Sousa levou a melhor com vitórias de 2 a 1 e 2 a 0

Adelmo é mais um contratado

  SALES NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO



Federação indica
atletas paraibanos

Após a seletiva realizada em João Pessoa, 16 competidores se classificam e terão
as suas marcas avaliadas pela Confederação Brasileira visando Jogos da Juventude

resultado de 2008 e a história conta
que a missão atleticana é complica-
da: são 56 anos sem uma vitória tão
grande sobre o maior rival. Foi em
21 de junho de 1953, em partida
válida pelo Mineiro, que o Atlético
fez 5 a 0 contra o Cruzeiro. Em
1936 e em 42, a diferença de cinco
gols também aconteceu em vitórias
por 6 a 1. A maior vitória do
Atlético também é o placar mais
elástico - 9 a 2 em 1927.

O pai de Nelsinho Piquet, o
tricampeão de Fórmula 1, Nelson
Piquet, disse que está havendo
muita pressão em torno do piloto
e acredita que a Renault poderia
ajudar mais o piloto, principal-
mente na classificação.

"Piquet sai em
defesa do filho
e critica Renault

30
dias afastado dos
treinos ficará o meia
Maicosuel, do
Botafogo, após a
lesão no bíceps
femural da perna
esquerda

“
Ronaldo,
JOGADOR DO CORINTHIANS

Vou cumprir meu
contrato até dezembro
e depois a gente toma
uma decisão”

D

Indicação de São Paulo para a
Copa do Mundo de 2014 e
postulante ao jogo de abertura, o
estádio do Morumbi pode ser
fechado para a realização de obras
visando o torneio. A direção tricolor
admite que o local poderá ficar sem
receber jogos durante um período.

"Morumbi vai
   ser reformado

Marcos Lima
marcos885@hotmail.com

Sexto “round”

Juvenil
O Departamento Ama-

dor da Federação Parai-
bana de Futebol deverá
iniciar no próximo dia 9
(sábado) a segunda roda-
da do Campeonato Parai-
bano de Futebol Juvenil.
A tabela completa da fase
seguinte só será divulga-
da na segunda-feira, dia
4. É que ainda restam al-
guns jogos a serem reali-
zados devido alguns atra-
sos. Dentre as equipes já
classificadas estão Kashi-
ma, Botafogo, Internacio-
nal, Força Comunitária,
Campinense, Treze, Vas-
co-JP, CSP e Cruzeiro.

Basquete
Quatro jogos marcam nes-

ta quarta-feira, (29), a Segun-
da Rodada do Campeonato
Paraibano de Basquetebol,
temporada 2009. Todas as
partidas ocorrerão no giná-
sio Odilon Ribeiro Coutinho,
no Valentina de Figueiredo,
em João Pessoa. A Federação
Paraibana de Basquete apro-
veitou a paralisação das es-
colas para realizar as qua-
tro partidas. Provavelmen-
te hoje, a entidade estará di-
vulgado a tabela completa
doss jogos do final de sema-
na, conforme admitiu em
Nota Oficial as pessoas que
dirigem a entidade deste es-
porte na Paraíba.

Sousa e Treze fazem hoje à noite, em Patos, o primei-
ro “round” da decisão do Campeonato Paraibano de
Futebol Profissional da Primeira Divisão. Será o sexto
confronto entre as equipes somente este ano pelo Esta-
dual. O domínio é dos sertanejos que já venceu três ve-
zes, contra duas dos campinenses. A última vez que as
equipes se enfrentaram no estádio José Cavalcante, em
Patos, na quarta-feira da semana passada, houve um
festival de expulsões e cartões amarelos. Pelo Treze fo-
ram expulsos quatro jogadores. Outros três atletas, des-
ta vez do Sousa, receberam o terceiro cartão amarelo e
ficaram de fora da final do returno, no último domingo.
Acreditamos que, com as atitudes da arbitragem toma-
da naquele jogo, os ânimos dos jogadores na partida de
hoje à noite deverão ser mais tranquilos, para o bem do
nosso esporte, para o bem dos que amam o futebol.

Paraibano de futsal
Em jogo disputado na noite do último sábado (25), o time da

Amcab venceu o Real Madrid pelo placar de 4 x 1. Com este
resultado, o time da Amcab joga por um empate na partida
de volta que acontecerá no próximo domingo (3), às 10h30, no
ginásio Odilon Ribeiro Coutinho no Valentina de Figueiredo.
Já na outra semifinal o River Plate venceu  o Copm pelo placar
de 3 x 0.

Festival de Atletismo
A Federação Paraibana de Atletismo, na pessoa do diretor

técnico Pedro Almeida está programando um festival de atle-
tismo no Bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa com cri-
anças carentes. O objetivo da entidade é revelar alguns talen-
tos visando participação em competições oficiais no Estado e
em outras unidades da federação. Pedro Almeida esteve visi-
tando o referido bairro e se entusiasmou com a força de von-
tade de muitos garotos que procuram no atletismo uma prá-
tica esportiva.

Marcos Lima
REPÓRTER

ezesseis atletas de escolas
públicas e privadas da Pa-
raíba tiveram seus nomes

encaminhados no final da tarde de
segunda-feira (27), à Confederação
Brasileira de Atletismo no sentido
de terem suas marcas analisadas vi-
sando participação na 2ª fase do Pro-
grama Nacional Atletismo Caixa de
Preparação para os Jogos Olímpicos
da Juventude 2010. Esses atletas fo-
ram os que melhores índices obti-
veram durante seletiva realizada
pela Federação Paraibana de Atle-
tismo, ocorrida no último fim de se-
mana no Centro Universitário de
João Pessoa (Unipê).

"Estes foram os atletas que mais se
destacaram no II Campeonato Parai-
bano Caixa de Atletismo da Juven-
tude 2009. Nossa parte foi feita. A
partir de agora competem aos con-
selheiros técnicos da Confederação a
escolha dos paraibanos que dispu-
tarão a segunda fase do Programa
Nacional. Na ocasião, serão observa-
dos os resultados da primeira fase,
com critérios exclusivos e, em segui-
da, a nova seleção", informou ontem
Pedro Almeida, diretor técnico da
Federação Paraibana de Atletismo.

O evento na Pista de Atletismo do
Unipê reuniu mais de 200 crianças na
faixa etária dos 15 e 16 anos. As dis-
putas foram destinadas apenas a atle-
tas que estudam em escolas públicas
e privadas e aqueles vinculados a clu-
bes filiados à Federação Paraibana de
Atletisno. Os paraibanos que vierem
a ser escolhidos pela Confederação
Brasileira de Atletismo para a segun-
da fase do programa vão buscar va-
gas na terceira e última fase, quando
será realizado o Camping Nacional
Caixa da Juventude.

! CLASSIFICADOS
200m - masculino
Matheus Avelino
Jobson  Jales da Silva
Pedro Henrique Moraes
Alisson  Vicente V. da Costa
200m - feminino
Monique Costa de Araújo
Andréia Vital
Jardeline Camilo
Salto em Altura
Wagner Batista da Silva
100m - masculino
Matheus Avelino
Jobson  Jales da Silva
Rodrigo de Araújo Lucas
Pedro Henrique Morais
Alisson Vicente V. da Costa
100m - feminino
Monique Costa de Araújo
Wallessa Rosely Bandeira

Jardeline Camilo
100m s/barreiras
Andréia Vital
Emanuely  Emily  Correia
Cynthia Fernandes Tobias
3000m - masculino
Luiz Felipe Silva Santos
3000m - feminino
Tereza Madalena Costa
Lançamento do disco
Wagner Batista da Silva
Salto em altura
Emanuely  Emily
Arremesso do peso
Natália da Silva Galvão
Lançamento do dardo
Rodrigo  de Araújo
Salto em distância
Wallessa Rosely
Cynthia Fernandes

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Provas de atletismo aconteceram na pista do Unipê, sábado passado

DIVULGAÇÃO
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Fla joga contra o Fortaleza
Antes da decisão contra o Botafogo pelo título estadual, o rubro-negro estreia nas oitavas-de-final atuando no estádio Raulino de Oliveira

ntes de pensar na segun-
da partida da final do Es-
tadual do Rio, domingo

(3), às 16 horas, contra o Botafo-
go, os jogadores do Flamengo te-
rão um importante compromis-
so hoje diante do Fortaleza, em
Volta Redonda, às 21h50, pelas
oitavas-de-final da Copa do Bra-
sil. Para esta partida, o técnico
Cuca irá escalar praticamente
seu time titular com exceção de
sua dupla de zaga titular. Fábio
Luciano e Ronaldo Angelim fi-
carão no Rio de Janeiro se prepa-
rando para o compromisso de-
cisivo.

Aírton, que desfalcou o time no
último domingo, pelo primeiro
jogo da final do Estadual, pode
retornar. O volante participou de
um leve treinamento físico na
segunda-feira e não reclamou
das dores no tornozelo direito.

Cuca ressaltou que a Copa do
Brasil é uma partida muito im-
portante. No entanto, ele adian-
tou que poderia perder algum jo-
gador importante na semana de
preparação para o jogo contra o
Botafogo porque em sua visão os
treinos são muito fortes.

"A Copa do Brasil é uma com-
petição importante e a cidade de
Volta Redonda é aqui do lado.
Eles jogarem é bom porque não
fica aquela ansiedade durante a
semana. De qualquer forma,
posso perder algum jogador
durante um treino, pois em se-
mana de decisão os treinos são
fortes", analisou o comandante.

PENHORAS
O Flamengo, que teria direito

também a R$ 460.069,16 da
renda do jogo contra o Botafo-
go de R$ 1.462.853,00, pagou
igualmente três penhoras, num
total de R$ 161.024,19 (duas de-
las de R$ 46.006,91 e mais uma
de R$ 69.010,37). Levou para os
cofres da Gávea R$ 299.044,97.

COPA DO BRASIL

Ronaldo pretende ser poupa-
do na semana que antecede a
decisão do Campeonato Paulis-
ta, contra o Santos. O que não sig-
nifica desfalcar o Corinthians
diante do Atlético-PR, hoje, às
21h50, na Arena da Baixada, pela
Copa do Brasil. Segundo o ata-
cante, o repouso será maior se
ele estiver em campo na Arena
da Baixada.

"Quando o time viajou para
o Mato Grosso para enfrentar

O Palmeiras faz nesta quar-
ta-feira às 21h50 sua partida
mais importante do semestre.
Apenas uma vitória sobre o
Colo-Colo, no Chile, classifica o
time para a próxima fase da
Copa Libertadores. E para isso,
precisando fazer gols para se
classificar, a equipe conta com
um dos artilheiros do torneio
continental. O atacante Keirri-
son já marcou seis gols nos sete
jogos que fez na competição.

Até por ser o principal golea-
dor do torneio e do time na
temporada, o camisa 9 não foge
da carga que terá contra os chi-
lenos. "Sei que a responsabili-
dade é grande, principalmente
porque somente a vitória nos
interessa. Nem pensamos em
outro resultado. É só concen-
trar nisso e fazer o de sempre, o
que trabalhamos nos treinos."

"Sendo atacante, sempre te-
nho essa responsabilidade de
marcar os gols, em todas as
partidas que disputamos. É
natural que isso aconteça com
o homem de frente, pois é quem
trabalha mais para isso. Tenho
certeza de que toda a equipe
está aproveitando as chances
que temos, mostrando que o
Palmeiras é um time comple-
to", completou.

Mas Keirrison terá uma aju-
da contra o Colo-Colo. O Pal-
meiras deve contar com o re-
torno do meia-atacante Willians,
afastado do time desde a reta fi-
nal da primeira fase do Cam-
peonato Paulista com uma le-
são no púbis. Recuperado, o jo-
gador é presença praticamen-
te certa no jogo no Chile.

"Será importante a volta do
Willians. Vínhamos jogando
bem juntos até ele se machu-
car, e o time acabou mudando
por causa dessa lesão. Esse re-
torno com certeza vai colabo-
rar muito, principalmente
porque ele está bem prepara-
do e tem muita velocidade, aju-
dando com o contra-ataque,
que é uma grande arma nos-
sa", disse.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A

Ronaldo prefere enfrentar o Atlético-PR hoje
para estar em forma no jogo final do Paulista

o Misto e eu não fui, foi bem
mais sofrido porque fiz treina-
mento integral quatro dias se-
guidos. Estando fora, trabalho
o dobro do que se jogasse. Pre-
firo sempre atuar, até porque
dá para descansar mais", sor-
riu Ronaldo.

Após a vitória por 3 a 1 sobre
o Santos, com dois gols do as-
tro, o técnico Mano Menezes já
havia indicado que o escalaria
contra o Atlético-PR. "O Ronal-

do terminou o jogo razoavel-
mente inteiro. Ele estava se do-
sando", analisou o comandan-
te do Corinthians, que estuda-
rá a condição física de outros
atletas antes de fazer a relação
de convocados à viagem para
Curitiba.

"A recuperação é tão importan-
te quanto os treinamentos, prin-
cipalmente quando se joga na
quarta e no domingo. O sono é
fundamental", receitou Ronaldo.

O zagueiro Fábio Luciano vai ser poupado contra o Fortaleza, mas joga domingo (3) a decisão diante do Botafogo

Palmeiras faz
jogo decisivo
contra Colo Colo

19h30 Americano-RJ  x  Ponte Preta

20h30 CSA  x  Coritiba

21h50 Atlético-PR  x  Corinthians

21h50 Flamengo  x  Fortaleza

21h50 Vitória  x  Atlético-MG

21h50 Náutico  x  Internacional

19h30 Vasco  x  Icasa

21h30 Goiás  x  Fluminense

JOGOS
HOJE #

AMANHÃ
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

"Natal
carioca"

IVO, LÊDO. OS MELHORES CONTOS. GLOBAL. SÃO PAULO,
1986.

O homem zarolho, postado atrás do
balcão da portaria do hotel, olhou para
o ventre de Maria e disse, peremptório:

- Não há vagas. Os quartos estão to-
dos tomados.

Ela e José desceram, em silêncio, a sua
escada que rangia. Logo os envolveu,
na noite nova, o rumor da cidade. O
povo corria para os ônibus e trens, jor-
naleiros anunciavam o lançamento de
uma bomba atômica no pacífico - e
tudo aquilo desnorteava ainda mais o
casal que passara o dia procurando um
quarto na grande cidade indiferente.
Como dispunham de pouco dinheiro,
subiam apenas as escadas das hospe-
darias que lhes pareciam acessíveis,
mas em nenhuma delas haviam encon-
trado acolhida.

José e Maria continuaram perambu-
lando, ora através de grandes avenidas,
ora por estreitas ruas transversais. Es-
tavam cansados, tinham vindo de lon-
ge, perseguidos por uma calamidade, e
a ninguém conheciam. De vez em quan-
do Maria parava, queixando-se de seu
doce fardo e das veias de suas pernas
inchadas. E José erguia os olhos para os
arranha-céus iluminados, via os aviões
a jato que rumorejavam nas alturas, e
esperava que sua mulher sorrisse - era o
sinal para continuarem a caminhada.

Tanto andaram que se detiveram di-
ante dos tapumes semiderruídos de um
terreno baldio. José espiou, e viu ao lon-
ge, entre touças de capim, montes de
tijolos e detritos, a sombra de um gal-
pão. Entraram furtivamente, embora
ninguém os estivesse observando. Ti-
nham encontrado, afinal, um lugar para
aquela noite. José acendeu um fogo de
gravetos.

E foi ali que Maria deu à luz ao seu
filho. Perto, um jumento se agitava, in-
comodado pelos ratos e moscas que lhe
importunavam o sono.

À luz vacilante do fogo de gravetos,
José contemplou o recém-nascido: me-
nino. E Maria, pálida, parecia sorrir.

De repente, ouviram rumores e se as-
sustaram. Eram três pessoas que se apro-
ximavam do galpão, atraídas decerto
pela luz do pequeno fogo.

Os três visitantes se acercaram e,
olhando para dentro do galpão, compre-
enderam que um menino havia nascido.

O primeiro deles, que carregava um
saco, era lixeiro; o segundo, camelô; e o
terceiro, um negro tocador de violão, tra-
zia o seu instrumento.

O lixeiro abriu o saco, e escolhendo o
trapo menos sujo que ali havia, deu-o a
Maria, para que com ele envolvesse san-
tamente o corpo do menino. O camelô
depositou aos pés da criança um brin-
quedo de matéria plástica, coisa de con-
trabando. E, como o recém-nascido co-

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

DE LETRAS DA UFPB

meçasse a chorar, o terceiro visitante fez
vibrarem as cordas do seu violão. E logo
a criança se aquietou.

Então, o ar da noite estrelada encheu-
se de sereias, toques de sinos, apitos de
navios e de carros. E Maria perguntou:

- Que barulho é esse?
Um dos visitantes respondeu:
- É noite de Natal. O povo está come-

morando o nascimento de Jesus Cristo.
Maria olhou para o seu filho que, en-

volto em trapos, dormia inocente no
improvisado berço de palha. E duas lá-
grimas grossas e cristalinas, desceram
lentamente pelo seu rosto.

O conto "Natal carioca", leitu-
ra sugerida pela assistente so-
cial Lúcia Maria Targino Morei-
ra Rodrigues, integra o vasto
leque de obras do poeta, memo-
rialista, romancista e ficcionis-
ta alagoano Lêdo Ivo, ocupante
da Cadeira n° 10 da Academia
Brasileira de Letras, onde suce-
deu o escritor Orígenes Lessa.

Lêdo Ivo nasceu em 18 de feve-
reiro de 1924 em Maceió/AL. Es-
treou na literatura em 1944 com
"As imaginações", livro de poe-
mas que marcou o princípio de
uma carreira conhecida e reco-
nhecida no Brasil e no exterior,
com destaque para a França,
Estados Unidos, México e Itália.

O que li

Café pequenoCafé pequeno

Todos os dias volto a Maceió.
Chego nos navios desaparecidos, nos trens sedentos, nos aviões cegos/
Que só aterrizam ao anoitecer.
Nos coretos das praças brancas passeiam caranguejos.
Entre as pedras das ruas escorrem rios de açúcar
Fluindo docemente dos sacos armazenados nos trapiches
e clareiam o sangue velho dos assassinados.
Assim que desembarco tomo o caminho do hospício.
Na cidade em que meus ancestrais repousam em cemitérios marinhos
só os loucos de minha infância continuam vivos e à minha espera.
Todos me reconhecem e me saúdam com grunhidos
e gestos obscenos ou espalhafatosos.
Perto, no quartel, a corneta que chia
Separa o pôr-do-sol da noite estrelada.
Os loucos langorosos dançam e cantam entre as grades.
Aleluia! Aleluia! Além da piedade
a ordem do mundo fulge como uma espada.
E o vento do mar oceano enche os meus olhos de lágrimas.

Asilo de Santa Leopoldina

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

OSWALD DE ANDRADE

E foi ali que Maria deu à luz ao seu
filho. Perto, um jumento se agitava,
incomodado pelos ratos e moscas

que lhe importunavam o sono.................................



Centésimo episódio de
‘Lost’ é exibido na TV

O centésimo episódio da série “Lost” será exibido pela
Rede ABC nesta quarta-feira (29) nos Estados Unidos. A
longevidade do programa é vista pelos produtores como
algo tão surreal quanto a trama intrincada. O produtor exe-
cutivo Damon Lindelof, um dos criadores da série, se lem-
bra de encontrar os executivos da ABC há quatro anos para
desenvolver o projeto que girava em torno de um grupo de
pessoas que sobreviviam a um acidente aéreo e tinham que
conviver em uma ilha cheia de perigos e mistérios. Henry
Ian Cusick (foto) disse que Desmond terá que enfrentar seu
sentimento de culpa.

Os verdadeiros
analfabetos são
aqueles que
aprenderam a
ler e não leem

Mário Quintana,
ESCRITOR
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Alex Cohen é a atração
do Projeto Seis e Meia
Show desta quarta-feira será aberto pela banda

paraibana Unidade Móvel, a partir das 18h30. 18

"
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A leitura moderna, criativa e engajada proposta por Tarcísio Pereira
encantou a plateia; espetáculo foi visto por mais de 20 mil espectadores

O
Lilla Ferreira
REPÓRTER

público aprovou a leitura moderna
do espetáculo “A Paixão do Menino
Deus”, texto e direção do dramatur-

go Tarcísio Pereira, que preparou para a ence-
nação da Paixão de Cristo deste ano um espe-
táculo de reflexão sobre os pilares da violên-
cia urbana. Uma mistura de fé e criatividade,
ao contar a representação do que foi o sofri-
mento e o exemplo de resistência e dignidade
de Jesus Cristo, em uma montagem que trou-
xe a tradição para o ambiente urbano, entre
os dias 8 e 12 de abril, na Praça Dom Adauto,
Centro Histórico de João Pessoa.

Foram oito apresentações para um público
de cerca de 20 mil pessoas, e este é o quinto
ano consecutivo em que o espetáculo promo-
vido pela Fundação Cultural de João Pessoa
(Funjope) vem sendo mostrado de forma con-
temporânea, mas sem perder o viés bíblico.

“A reação do público foi muito positiva e

‘Menino Deus’:

VI Mostra Curumim de
Teatro tem palhaço Xuxu
Espetáculos estão ocorrendo no Sesc Centro de

Campina Grande somente até amanhã. 19

podemos constatar, desde o primeiro dia,
que muita gente retornou em apresentações
seguintes”, disse o diretor do espetáculo, Tar-
císio Pereira. Ele conta que “aquilo que fazia
medo antes da estreia”, uma proposta não
convencional, de repente mostrou exata-
mente o contrário. Em sua opinião o público
heterogêneo, que contou com religiosos e
pessoas das mais variadas camadas sociais,
absorveu a proposta e se identificou com a
abordagem.

Tarcísio conta que o resultado foi tão positi-
vo que o prefeito de João Pessoa, Ricardo Cou-
tinho (PSB) levantou a possibilidade de apro-
veitar o espetáculo, mesmo fora do período
religioso, como um instrumento educacional.
A ideia é levar o espetáculo para vários bair-
ros da cidade, uma oportunidade de atingir
um público ainda maior, proporcionado um
espaço de reflexão sobre os temas abordados.
“Ainda estamos estudando a viabilidade ope-
racional e orçamentária da ideia, para dar con-
tinuidade à proposta”, finalizou o diretor.

Sempre com ‘ casa cheia’, espetáculo teve oito apresentações na Praça Dom Adauto, em João Pessoa

“

Uma paixão
POPULAR



17

Algumas pessoas, como é o caso de
Maria de Fátima, dona de casa de 57
anos que saiu do bairro do José Amé-
rico para ir até o Centro ver o espe-
táculo, a primeira reação foi de es-
tranhamento. “A gente que é mais
velha estranha um pouco no come-
ço, mas depois vai vendo que Deus
está em todos os lugares, e esta é uma
oportunidade de mostrar principal-
mente para os jovens que o caminho
de Jesus Cristo pode ser seguido por
todos e não é coisa do passado”, con-
cluiu a dona de casa, que participa
de todas as atividades de sua comu-
nidade, inclusive trabalhos sociais.

Para outros, é possível “se ligar”
na mensagem mesmo não sendo re-
ligioso. É o que afirma Janaína Pires,

“A gente vai
vendo que Deus
está em todos

os lugares”

22 anos, estudante de Biologia. “Nor-
malmente não sou muito religiosa e
vim até aqui mais pelo espetáculo tea-
tral. Gostei muito do jeito moderno, das
músicas e danças, e principalmente
do modo como a questão das drogas
foi abordada. A gente pensa que tudo
isso está longe da gente, mas não
está”, disse a estudante.

“Fraternidade e segurança pública”,
este é o lema da Campanha da Frater-
nidade 2009, que prega a mensagem
de Isaías (Is 32, 17), “a paz é fruto da
Justiça”.  A intenção da igreja é aproxi-
mar o problema da violência dos fiéis e
mostrar que todos são responsáveis
para se ter uma vida mais segura. Uma
feliz coincidência com a temática esco-
lhida para o espetáculo oficial da Pai-

A “Paixão do Menino Deus” é a versão
moderna da história sacra e tradicional
de Cristo mostrada com uma roupagem
moderna, em um cotidiano urbano. Um
universo bíblico permeado pelo univer-
so de jovens moradores de rua, que con-
vivem com o mundo da violência e das
drogas. O menino Emanuel, uma espé-
cie de Menino Jesus dos dias atuais, re-
solve abraçar a causa de outros garotos
envolvidos com entorpecentes.  Enquan-
to ele desenvolve um trabalho de cons-
cientização, o Jesus bíblico narra os acon-
tecimentos, permitindo uma fusão do
passado com o presente.

xão de Cristo em João Pessoa deste ano.
De acordo com a Assessoria de Im-
prensa da Arquidiocese Paraibana,
desde a primeira montagem este es-
petáculo é independente e não tem a
participação da igreja.

O que não impede que a institui-
ção apóie e incentive qualquer tipo
de iniciativa que promova a mensa-
gem de Jesus Cristo. “O principal é a
mensagem, independente da forma
como ela é contada”, esclareceu o as-
sessor de imprensa Eisenhower de
Albuquerque. Ele lembra que a pos-
tura oficial da igreja é a de estimular
a reflexão do tema da Quaresma,
tempo litúrgico de conversão, inde-
pendente da roupagem que ela ves-
te, moderna ou tradicional.

Moradores de rua lutam contra a violência e as drogas
Um elenco genuinamente paraiba-

no, 60 atores e atrizes em cena. A
montagem envolveu diretamente
150 profissionais, entre músicos, en-
cenadores, bailarinos e figurinistas.
Um dos destaques do elenco foi a atriz
Patrícia Braz, que contracenou ao
lado do filho Perseu, de oito anos, no
papel de Emanuel quando criança.
Ela representou o papel de Mariana,
uma Maria moderna, a personifica-
ção atual da mãe de Jesus Cristo.

Gladson Galego, 26 anos, ator ra-
dicado na Paraíba há sete anos, e in-
tegrante do grupo de teatro da UFPB

Sertão Teatro Veredas da Salvação,
interpretou o Jesus tradicional. Ely
Porto, 30 anos, ator paraibano com
15 anos de atuação, assumiu a per-
sonalidade do Jesus contemporâneo.

A trilha sonora original foi assina-
da pelo maestro Eli-Eri Moura, uma
inspiração apoiou o trabalho de co-
reografia realizado pelo também as-
sistente de direção Guilherme
Schulze, que contou com a colabora-
ção de Vant (do projeto Coletivo Tri-
bo Éthnos) para as cenas onde a dan-
ça de rua foram representadas.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Periféricos e andrajosos bem
modernos evidenciam o tom
engajado do ‘Menino Deus’
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Monteiro Lobato

Li todos os livros de Lobato, e sua
coleção de capa dura é uma
memória visual constante...

A

Programação do projeto
também terá a banda
paraibana Unidade Móvel,
hoje, a partir das 18h30, no
MAG Shopping, em João
Pessoa

lex Cohen e banda Unidade Mó-
vel são as atrações do Projeto Seis
e Meia, hoje, em João Pessoa. Os

shows começam às 18h30, no Mag Shop-
ping. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10

Cantor e compositor, Alex Cohen é um
fenômeno de comunicação. Alex é um ar-
tista, que, com o passar do tempo, vem
mostrando seu talento como intérprete,
compositor, arranjador, guitarrista e te-
cladista.

Alex tem muita história para contar.
Aos seis anos ganhou do pai a sua primei-
ra guitarra. Sem mostrar muito interesse
a guardou no armário. Algum tempo de-
pois, já adolescente, se interessou pelo sur-
fe. Mas foi uma fase rápida da sua vida.
Em pouco tempo desistiu, e começou a se
interessar por música. Tirou do armário
então a sua guitarra. O pai, percebendo
seu interesse, comprou um livro de acor-
des com todas as músicas do Roberto Car-
los, e o ensinou a ler as notas musicais.
Assim, começou a nascer a paixão de Alex
pela música, e também por Roberto Car-
los, seu grande ídolo.

Em certa altura, Alex trabalhou com o
avô em um escritório de contabilidade.
Não durou muito. Seu sonho era mesmo
estar em cima de um palco animando
multidões. Foi nesta mesma época que sua
mãe lhe disse: “Meu filho, seja o que for
que quiser para a sua vida, eu o apoiarei.
Mas, seja um dos melhores.” Palavras sá-
bias, de uma mãe que sempre apoiou os

No último dia 18  comemorou-se o
Dia Nacional do Livro Infantil, por ser
o dia do nascimento do escritor Mon-
teiro Lobato. Falar de Lobato e de sua
contribuição ao hábito de leitura im-
presso nas mentes infantis durante dé-
cadas é desnecessário. Todo mundo que
gosta de ler passou pelos seus maravi-
lhosos livros, quase sem exceção.

Ao contrário da maioria das crian-
ças, eu não comecei a ler Monteiro Lo-
bato pelo primeiro livro da série, que é
"Reinações de Narizinho". Eu devia ter
uns 10 anos e havia acabado se sair do
internato quando papai me deu "Emí-
lia no País da Gramática". Não era o
meu primeiro livro, pois leio desde
muito pequena, acho que desde os qua-
tro ou cinco anos de idade, mas fiquei
imediatamente apaixonada pela histó-
ria das palavras e não esqueço das ilus-
trações, onde as palavras eram repre-
sentadas por figuras humanas, com ati-
tudes físicas que tinham a ver com o
significados delas. Lembro da palavra
“desolado”, que mostrava um homem
triste e cabisbaixo... Uma maravilha.

Depois papai trouxe "Viagem ao Céu",
e eu me apaixonei por Astronomia, ma-

nia que tenho até hoje. E em seguida veio
"O Minotauro", e nova paixão: a mito-
logia grega. Só aí então é que li - dessa
vez eu mesma pedi, e papai trouxe -
"Reinações de Narizinho". Outro que eu
gostava muito era “A Chave do Tama-
nho”, um livro quase de ficção científi-
ca onde Emília descobria um artifício
qualquer – que deveria ser a tal chave,
eu não me lembro – que diminuía o ta-
manho das pessoas e elas podiam ter
acesso ao mundo miúdo, o mundo pe-
queno, um mundo de minúcia e encan-
tamento, tal como se estivessem em um

microscópio. Ainda hoje, quando pre-
ciso desenvolver um ponto de vista
novo sobre qualquer situação, lembro
d“A Chave do Tamanho”.

Li todos os livros de Lobato, e sua co-
leção de capa dura, com ilustrações em
preto e branco, é uma memória visual
constante na minha cabeça. Não tenho
mais nenhum volume. A coleção que eu
tinha, já muito estragada, desapareceu
no pó dos livros velhos, mofados e es-
tragados que, quando eu saí de casa
para estudar fora, sucumbiram à umi-
dade de um daqueles rigorosos inver-
nos de Campina Grande. Mas Montei-
ro Lobato mora no meu coração até
hoje, como um tio velhinho, ou um avô
carinhoso, cheio de histórias pra con-
tar. Quando penso nele, sou novamen-
te menina, sempre.

filhos, e que o artista lembra até hoje.
Alex Cohen teve algumas aulas parti-

culares de música, mas não passou disso.
O artista é autodidata. Começou a com-
por, tocar piano de ouvido e descobriu o
teclado. Instrumento que até hoje, junto
com a sua guitarra, o acompanha em to-
dos os momentos.

A partir daí, passou a se dedicar inte-
gralmente ao grande sonho, a música.
Como a maioria dos artistas, começou sua
carreira tocando nos bares de sua cidade.
Em pouco tempo, e à medida que seu tra-
balho foi crescendo e aparecendo, Alex foi
convidado para se apresentar, também,
nas grandes e mais importantes casas de
espetáculos brasileiras, como Canecão,
Claro Hall, Garden Hall, entre outras.

Em 2003, Alex foi contratado pela Uni-
versal Music , onde gravou seu primeiro
CD e DVD, “ Alex Cohen - Ao Vivo ”, que
contou com a produção musical de Ricar-
do Feghali, do Roupa Nova. Em seu reper-
tório, Alex usa e abusa das músicas que
fazem parte de sua essência, sejam elas
românticas, pop , sertanejas ou rock.

Além das interpretações vibrantes para
sucessos de Guilherme Arantes, como “Pe-
dacinhos” e “Cheia de Charme”, ou para o
romantismo das regravações do ‘Rei’ Ro-
berto Carlos em “Outra Vez”, “Um Jeito
Estúpido de Te Amar” e “Falando Sério”,
Alex apresenta suas composições como a
versão “Perdida de Amor”, para “Lost in
Love”, do Air Supply; e as baladas pop
“Você” e “Essência do Prazer” (esta última,
tem grande sucesso, gravada também por
Chitãozinho e Xororó, é um hit entre seus
fãs), que cantam o amor de uma maneira
toda especial. “Coisas de Casal” – regrava-
ção do sucesso do grupo Rádio Táxi - soa
revigorada pela voz e guitarra de Alex, e
conquistou também as rádios de todo o país.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Ídolo de Roberto
Carlos, Alex Cohen fará
apresentação, hoje, no

Projeto Seis e Meia
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Outra vez,
Biu doido

Biu doido viverá em memória
porque a morte não separa nem
subtrai valores...

Palhaço Xuxu

A

Penúltimo dia da programação da VI Mostra Curumim de Teatro
Infantil também contará com a apresentação do espetáculo
‘Pluft - O Fantasminha’, no Sesc Centro de Campina Grande

NO PALCO
GIRATÓRIO

Um dos artigos que me trouxe gran-
de compreensão e cumplicidade, nesta
coluna, foi o da semana passada: “Biu
doido”. Recebi vários e-mails em sua
consonância. Um deles, de um pernam-
bucano radicado em João Pessoa que
me puxou a orelha dizendo que Seve-
rino Cassiano era natural de São José
do Egito-PE, como consta no livro Ca-
riri e Pajeú, outras histórias de lá, do
paraibano Joselito Nunes. Outro e-
mail, disse que Biu faleceu com mais

de 90 anos de idade, e não com pouco
mais de 70 anos como alguns blogs an-
dam afirmando. Isso tudo me parece
mostrar que Severino Cassiano Perei-
ra foi mais um homem distante de ci-
dadania, começando já na ausência de
dados pessoais. O fato é que Biu doido
imprimiu a sua assinatura além dos
seus digitais.

Dizem que uma mulher ia passando
na rua e viu Biu subindo num poste.
Foi quando assustada falou: - Biu! O que
você quer fazer trepado neste poste?
Sem pausa, Biu respondeu: - Vou chu-
par manga! A mulher intrigada retor-
nou: -Mas Biu, isso aí é um poste, não é
pé de manga, não! Rapidamente Biu
disse: Mas a manga está no meu bolso.

Certa vez o dono de um bar viu que
o carro da coca-cola tinha passado em
frente ao seu estabelecimento e não ti-
nha parado. Como ele estava sem esse
tipo de refrigerante, saiu procurando
em outros bares pelo caminhão de en-
trega. Quando viu Biu doido, pergun-

tou:- Biu! Você viu um carro de coca
aqui na cidade? Biu respondeu: - Já vi
carro virado, batido, amassado... já vi
carro sendo empurrado, pulando na
chave, com toda munganga que puder,
agora, carro de coca, (de cócoras) lhe
garanto que nunca vi.

Biu doido era uma festa a domicílio.
Uma senhora tinha dado água para
matar a sede dele, quando tentando
criar assunto, disse: Seu Biu! O inver-
no promete ser bom. O senhor plantou
melancia esse ano? Biu terminou de
consumir o copo com água, passou as
costas da mão na boca e respondeu: -
Não! Plantei semente.

Um bêbado metido a machão incon-
sequente bradava numa bodega: -Pois

é, no Pajeú não tem veado, não! Olhou
para Biu comendo um pão quieto no
seu cantinho e interrogou: - No Pajeú
tem veado, Biu? – Não! Tem nada, só
tem preá e seca todo ano. Respondeu o
nosso visionário itinerante.

Severino Cassiano Pereira pode ser
natural da Paraíba como também de
Pernambuco. A sua trajetória mostra
uma trilha longe de possíveis apropri-
ações e não separa dois estados com
riquezas culturais semelhantes. Cari-
ri-PB e Pajeú-PE são ligados geografi-
camente e culturalmente abordam o
mesmo compromisso com o universo
das ideias, sonhos. A cobrança por uma
investigação a respeito da naturalida-
de de Severino me deixa feliz, pois mos-
tra o quanto o tema contagia instigan-
do. E, quanto à idade dele, a minha cer-
teza é que Biu doido viverá em memó-
ria o bastante para justificar o seu nas-
cimento “clandestino” porque a morte
não separa nem subtrai valores. Tal-
vez a vida sim.

VI Mostra Sesc Curumim de Tea-
tro Infantil apresenta, hoje, às 16
horas, no Sesc  Centro de Campina

Grande, o palhaço Xuxu (representado por
Luiz Carlos Vasconcelos). Esse personagem
existe com este nome desde 1978 e em suas
apresentações nos remete as memórias da
infância, a magia do circo e os primeiros
atores de rua. O espetáculo faz parte do
Projeto Palco Giratório do Sesc  Nacional.

Além dessa grande atração, o Sesc  Cen-
tro apresenta às 10 horas o espetáculo
“Pluft – O Fantasminha”, da Cia de Ato-
res da Maria, que mostra através da fan-
tasia e do bom humor a capacidade do ser
humano de superar desafios e obstáculos.

Já na Fundação Suellen Caroline, que
este ano está dando apoio ao projeto, ha-
verá apresentações do espetáculo “Os
Três Porquinhos” às 9 horas  e às 15 ho-
ras, encenada pelo grupo Anjos da Ale-
gria, do Crato-CE, que reconta esse clás-
sico da literatura através da magia do
teatro com muito humor.

Além de peças teatrais, na Mostra Cu-
rumim 2009 estão acontecendo oficinas,
exposições e apresentações de curtas-me-
tragens, tentando despertar a criativida-
de e o senso crítico das crianças e tendo

como público-alvo os alunos das escolas
do município e do Estado.

INÍCIO
Teve início no último dia 24 a VI Mostra

Sesc  Curumim de Teatro Infantil, trazen-
do à Campina apresentações de várias
peças infantis, exposições, exibições de fil-
mes e oficinas, tendo como público alvo as
crianças das escolas públicas da cidade. A
mostra será encerrada amanhã, dia 30,
no Sesc Centro e na Fundação Suellen Ca-
roline e trará uma novidade, o intercâm-
bio entre os atores do Pluft – O Fantasmi-
nha e de Silêncio Total.

No Sesc  Centro haverá apresentações
do espetáculo “Decripolou Totepou” às 10
horas  e às 16 horas, com direção e atuação
de Odília Nunes. O espetáculo utiliza-se
de malabares e mágicas para contar a his-
tória de Bandeira, uma brincante que anda
pelo mundo contando estórias. À noite
haverá um intercâmbio entre os espetá-
culos “Pluft – O Fantasminha” e “Silêncio
Total – Vem Chegando um Palhaço”, onde
haverá uma troca de experiências entre
os grupos, discutindo questões como mon-
tagem de peça, elenco, direção, atuação, etc.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

DIVULGAÇÃO
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POETA, JORNALISTA E ESCREVE ÀS
QUARTAS-FEIRAS NESTA COLUNA

Crianças e adultos têm participado ativamente da VI Mostra Curumim de
Teatro, que teve início no último dia 24, em Campina Grande; o evento será
encerrado amanhã no Sesc Centro
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 Cléo Pires aparece vestida de noiva em uma das sequências do
filme “Lula, o filho do Brasil”, com estreia prevista para janeiro
de 2010. No longa-metragem de Fábio Barreto ela vive Lurdes, a
primeira mulher do presidente, interpretado por Rui Ricardo
Diaz.

 Maria Fernanda Cândido viverá um dos principais papeis de “A
Princesa e o Vagabundo”, o especial de Natal da “Turma do Didi”
que será dirigido por Jayme Monjardim. Nesse programa também
estão confirmados os nomes de Natália Thimberg, Francisco Cuo-
co e Luís Mello.

 Depois de ser anunciado para janeiro de 2010 o cruzeiro temático de
Roberto Carlos no Costa Concordia, o maior navio a navegar nos
mares brasileiros, outra atração do gigante da Costa Cruzeiros pro-
mete esquentar o mercado no ano que vem: “É o Amor”, comandado
pela dupla Zezé di Camargo & Luciano.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities

2 Messina Palmeira hoje!
Hoje é o grande dia em que a colunista Messina Palmeira fará a

entrega do Troféu Maria da Penha às mulheres de destaque
na cidade. Na ocasião ela comemora também os seus dois
anos de coluna social no jornal Correio da Paraíba.O coque-
tel será  às 17 horas, na Marriage Recepções, com a presença,
é claro, de muitos convidados.

2 Sabor Brasil hoje!
Será nesta quarta-feira, a par-

tir das 19h30, no Tropical
Hotel Tambaú, o lançamen-

2 Illusion
Durante toda a tarde de segunda-feira (27) foram feitas as fotos oficiais

do colunista Ricardo Castro para divulgação da festa Illusion, que
vai acontecer no próximo dia 30 de maio, na novíssima casa de
recepções Pallazo Cristal. E para que tudo saísse perfeito, foi convi-
dado o fotógrafo Ricardo Aialla, que deu um show de profissiona-
lismo e talento na sessão fotográfica, realizada no seu moderno e
amplo estúdio, localizada no Edifício Maxximun, na Torre.

2 Profissionais
E para o make and hair de Ricardo Castro, o responsável foi Giva

Oliveira, que vem despontando como um dos melhores profis-
sionais de beleza do Estado. No quesito produção de figurino,
outro grande talento arrasou! Foi Pedro Camboim, produtor de
moda paraibano que atua no Nordeste assinando inclusive as
criações de diversas marcas famosas de roupas.

2 Produção Rutra
E falando em roupa, todas as peças do ensaio de RC tiveram assina-

tura da Rutra, griffe 100% paraibana que é sucesso entre os
homens de bom gosto e que é referência no quesito elegância,
tendo como proprietário Artur Almeida, empresário campi-
nense que expandiu os limites da Rutra para um patamar altís-
simo de qualidade. Aguarde em breve o resultado.

 Nesta quarta-feira, a partir das
18 horas, começa o projeto
Quartas Musicais no restau-
rante Fidalgo, localizado na
Av. Antônio Lira, no Cabo
Branco. A casa programou  o
som ao vivo do violinista
Mauro Correa e do violonista
Laerte Bandeira que selecio-
naram um repertório de alto
nível para deixar ainda mais
agradável a degustação de
vinhos, entradas especiais e
pratos da gastronomia con-
temporânea.

 O Novotel Ladeira do Sol, um
quatro estrelas de renome
em Natal, lançou um pacote
especial para o feriadão do
Dia do Trabalhador, nesta pró-
xima sexta-feira, 1º de maio.
A promoção contempla o
hóspede com diária de ape-
nas R$ 170,00 em aparta-
mento duplo, ou R$ 195,00,
em apartamento triplo. Apro-
veite! Informações: (84) 4006
6600.

 As jornalistas Ruth Avelino e
Marcela Sitônio se uniram e
agendaram para o dia 16 de
maio, a partir das 21 horas, no
bar A Base, localizado no Bes-
sa, a primeira edição do Bre-
gaFashion. Festa com temá-
tica irreverente, sem ser ca-
fuçu, os participantes pode-
rão usar looks de todas as
tendências. Informações:
(83)9979-2989 ou 9983-
3800.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Afrânio Neves de Melo, Andréa

Bronzeado Cahino, Cleide Xavier César, David Man-
gueira, Eduardo Chianca Rocha, Hélio Emílio Alves
de Souza Júnior, Manoel Barros Cruz, Manoel Perei-
ra Neto, Poliana Leite Fontes, Silvana Freitas e Wil-
son Leite Chaves.

A colunista social
Messina Palmeira
é a grande anfitriã
de hoje

to do Festival Brasil Sabor
2009, evento gastronômico
que estará ocorrendo em

todo o Brasil até o dia 31 de
maio. Toda organização está
sendo feita por Denise Wolff
e a promoção local é da
Abrasel/PB, que reunirá 70
restaurantes e bares de João
Pessoa, Campina Grande,
Alagoa Grande, Alagoa
Nova, Areia, Bananeiras,
Cabedelo, Conde e Lagoa
Seca.

2 Sabores e mais sabores
Em relação a 2008, o evento Sa-

bor Brasil 2009 teve um
crescimento de 15% no nú-
mero de estabelecimentos
inscritos na Paraíba. Tam-
bém houve aumento nos
municípios que participam
do evento, saltando de três
cidades para nove este ano.
Muita gente já confirmou
presença na abertura de
hoje, afinal, ninguém quer
perder a degustação dos
vários sabores da noite.

Denise Wolff, da DW Eventos e Edílson Sobreira Barbosa, presidente da
Abrasel-PB, juntando forças para a realização do Sabor Brasil 2009

Fotógrafo Ricardo Aialla e o produtor de moda Pedro Camboim, juntos na
produção da foto do colunista Ricardo Castro

2 Comemoração
Emília Maria, filha do casal Fred e Nalva Coutinho, ani-

versaria hoje, com festa para os amigos e parentes, às
19 horas no Espaço Popótamus, em Manaíra. Nossos
parabéns.



O figurinista-decorador An-
tônio José irá assinar a am-
bientação da nossa Tarde
das Estrelas 2009, em maio
próximo.

Aliás, Toinho brilhou no Abril
com Alegria, vestindo be-
líssima fantasia de Indiano.

Quem retorna amanhã de
passeio por São Paulo é o
querido empresário Marco
Paulino – leia-se Paulino’s
Recepções.

Último domingo, o prazer de
encontrar os estimados
amigos advogados Manoe-
lito e Risoleta Figueiredo.

Deixando muito a desejar o
atendimento d’O Mororó.
Último domingo era gran-
de a demora na entrada e
maior na saída, na hora de
pagar a conta.

A Área Pastoral da Santíssima
Trindade, no Catolé, promo-
veu com grande sucesso o I
Encontro dos Coroinhas.

Até a próxima.

ColadinhasColadinhasColadinhasColadinhasColadinhas

Oliveira
FILHO
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2 Vips & Tops
 Em nossa mesa de trabalho,

a mais recente edição da re-
vista “Campina Grande
Imóveis”, uma publicação
do Sindicato da Indústria da
Construção e do Imobiliário
do Estado da Paraíba-Sin-
duscon, que tem na presi-
dência o industrial Maurí-
cio Clóvis de Almeida.

 Aliás, na revista, ampla di-
vulgação do Villars Residen-
ce, que vem sendo comer-
cializado e construído pela
Pires Empreendimentos –
“construindo seus sonhos de
morar” – que tem como um
dos seus diretores o acadê-
mico Migliaccio Pires.

 O Villars Residence traduz
toda modernidade, projeta-
do para o seu conforto, com
espaços no tamanho ideal
para você e sua família.
Muito bem localizado, no
bairro do Catolé, próximo
ao Colégio Motiva.

 Também conosco, a última
edição da revista “Brasil Ro-
tário” – publicação em nível
nacional, que circula em to-
dos os clubes Rotary do país.
A propósito, a médica Dra.
Maria Tereza Nascimento
será a nova presidenta do
RC-Oeste, de nossa cidade.

 Nosso abraço de parabéns,
hoje, para a grande figura
humana que é o amigo
Ibrahim Habibi El Kouri, que
rasga folhinha do calendá-
rio. Amanhã, a festa será
para a empresária Zizza
Maciel Xavier. Tintim!

2 Tarde das Estrelas
Está definido: a nossa Tarde das Mães 2009 irá acontecer no dia 25

de maio (numa segunda-feira), na sede social da Casa da Ami-
zade – a partir das 17 horas. Os produtos cosméticos da Avon –
através da dinâmica coordenadora regional Sheyla Carvalho –
são nossos parceiros e irão somar no brilho de nossa festa. Os
convites começam a circular.

2 Moema Andrade
 A empresária e socilaite Moema Andrade Henriques – esposa do

médico Dário Andrade e proprietária das lojas Acalanto – foi a
querida aniversariante do último domingo e a data foi festejada
em meio a concorrido almoço, na Tábua de Carne, com as pre-
senças apenas dos familiares: dona Leonice Alcântara e os filhos
Tibério e Thiago.

 Aliás, Moema, amanhã, decola rumo a São Paulo, para uma curta
temporada de 10 dias. Vai fazer muitas compras para suas lojas
“Acalanto” – Campina Grande e João Pessoa – e, também, matar as
saudades da filha, Érika, que atualmente está residindo na cidade
de São Roque, com planos de muitos passeios e descontrações.

2 Residência
Jamson e Shirley Ramos Cavalcanti estão fazendo residência médi-

ca em Maceió – a bela capital das Alagoas! – Para matar sauda-
des, os queridos amigos Luiz Moreira Ramos e Socorro (pais de
Shirley) passaram feriado prolongado por lá e, aliás, quase que
quinzenalmente estão a pegar a estrada com destino a Maceió.
Vivem num constante Maceió x Campina Grande.

2 João Lucas
O nosso estimado amigo-conterrâneo, odontólogo João Lucas – cari-

nhosamente conhecido por João de sêo Alfredo – aniversariou na
quinta-feira passada e teve a surpresa de contar com as presen-
ças da esposa (Rilva, também odontóloga) e dos filhos (Felipe,
Renan e Renali) no almoço semanal do Rotary, realizado sempre
no La Costa do Alto Branco. Porém, a comemoração mesmo foi
em meio ao show do Jessier Quirino (dentro do Projeto Seis &
Meia), apresentado no Centro de Convenções do Garden.

2 60 anos
Um festivo café da manhã, no último domingo, reuniu todos os

familiares do casal Manoel (Luiza) Bastos – que comemorava na
ocasião 60 anos de uma profícua vida conjugal, uma vida intei-
ra voltada à bem estruturada família, na condução dos seus
filhos nos mais diferentes campos profissionais. Foi, sem dúvi-
da, um momento de muita confraternização, de alegria e de
muitos bons exemplos.

2 Acontecendo
Quem esteve na última reunião-almoço do RC-Campinão: o presi-

dente Alexandre Aureliano Farias, o secretário Hiran Ribeiro
dos Santos, Olacy e Emerson Cavalcanti, Evandro e Robson Lira,
Antônio Loureiro, Antônio Hamilton Fechine, Edésio Rocha, Hen-
rique César, Alexandre Moura, João Lucas (vide nota nesta colu-
na), Cleomar de Souza, Edson Araújo, Manoel Morais, Migli-
accio Pires, Geraldo Oliveira (recuperante do RC-Sul), este colu-
nista e a médica-pediatra (prima) Fátima Leite, além da ala fe-
minina formada por Gricélia Pinheiro, Berenice Lopes, Maria
Aldano, Fátima Brito, Gorete Gomes e Euza Mariano.

2 Casa da Amizade
A Casa da Amizade é uma das instituições filantrópicas de maior

tradição na cidade. Meu início no colunismo social tem muito a
ver com a Casa da Amizade, pois foi através dela que começa-
mos a registrar alguns bons acontecimentos em nossa coluna! –
Semanalmente, integrantes da casa têm encontro marcado –
sempre nas quintas-feiras, à tarde – sob o comando da presi-
dente Yone Jerônimo, para os trabalhos artesanais, para a fun-
ção filantrópica da entidade, para o encontro fraterno do grupo.
Aliás, todas estão empenhadas na confecção dos trabalhos que
irão para o Bazar Natalino, no final do ano. São assíduas, além
da presidente, Cida Santos, Graça Jordão, Eurídice Sabino, Tere-
zinha Cabral, Yedinha Pereira e Iolanda Gama.

2 Maria de Félix
Dona Maria de Félix é uma pessoinha muito querida de todos nós!

– Nossa amizade remonta já de tantos anos, quando morava
ainda na José Tavares – Tamar, já casada (com o saudoso José
Celino Filho, um gentleman); Felixzinho (como até o hoje o cha-
mamos), na época, estudante do curso de Engenharia da Poli.
Uma matriarca de exemplos, e de grandezas. Aproveitamos
nestas considerações para registrar nosso beijo de carinho para
dona Maria, aniversariante da última segunda – que terá come-
moração festiva no Garden, dia 7 próximo. Confirmamos.

Linaldo e Sônia
Motta formam
um dos casais
mais queridos de
nossa sociedade

Odontólogos
João (Rilva)

Lucas, ele em
tempo de nova

idade

60 anos de
vida conjugal:
Manoel
(Luiza)
Bastos

Durante
acontecimento de

grande prestígio, a
Sra. Maria de Félix

Araújo – com a
filha, advogada

Tamar Celino

Os queridos
amigos médico
e Sra. Dário
(Moema)
Andrade
Henriques.
Moema rasgou
folhinha no
último domingo
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2 CINEMA
X-MEN - ORIGENS - WOLVE-
RINE - Cens. 16 anos. Aventu-
ra. Box 7- 17h20/ 19h25/
21h30 (exceto quinta-feira).
Tambiá 4 - 14h30/ 16h30/
18h30/ 20h30.

OS DELÍRIOS DE CONSUMO
DE BECKY BLOOM - Cens. 12
anos. Romance. Box 8-
14h00/ 16h20/ 18h40/ 21h00
(exceto terça e quinta-feiras).
Tambiá 1 - 14h30/ 16h30/
18h00/ 20h00.

DIVÃ - Cens. 14 anos. Tragi-
comédia. Box 4- 13h00/
15h00/ 17h05/ 19h10/ 21h15
(exceto terça e quinta-feiras) e
16h40/ 18h50/ 21h05.Tambiá
6 - 14h10/ 16h10/ 18h10/
20h10.

ANJOS DA NOITE - A EVOLU-
ÇÃO - Cens. 16 anos. Ação.
Box 7- 17h20/ 19h25/ 21h30
(exceto quinta-feira, dia 30).
Tambiá 4 - 14h30/ 16h30/
18h30/ 20h30.

PRESSÁGIO. Cens. 14 anos.
Suspense.  Box 5 - 13h20 /

16h00/18h45 e 21h20 (exce-
to terça-feira e quinta-feira).

PAGANDO BEM, QUE MAL
TEM?Cens. 16 anos. Comédia.
Direção: Kevin Smith.  Campi-
na 3. 14h40 e 18h40.

ELE NÃO ESTÁ TÃO A FIM DE
VOCÊ. Cens. 14 anos. Comé-
dia Dramática. Direção: Ken
Kwapis. Campina 3. 14h00/
16h20/ 18h30/ 21h00.

VELOZES E FURIOSOS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Box 1.
14h10/ 16h35/ 18h55/ 21h25
(de sexta a segunda-feira e
quarta-feira); 16h35/ 18h55/
21h25 (terça e quinta-feiras);
Tambiá 5.14h40/ 16h40/
18h40/ 20h40.

MONSTROS VS ALIENÍGENAS
Cens. Livre. Animação.  Box 7
- 13h05/ 15h10 (sexta a se-
gunda-feira e quarta-feira);
15h10 (terça-feira). Tambiá 1
- 14h00/ 16h00. Campina 1-
14h10, 16h10, 18h10 e
20h10.

DRAGON BALL EVOLUTION.

Cens. livre. Ação. Box 3 -
14h50/17h00 (exceto terça e
quinta-feiras); e  17h00. Tam-
biá 2 - 14h15/ 16h15/ 18h15/
20h15. Campina 3 - 14h30/
16h30/18h30/ 20h30.

EVOCANDO ESPÍRITOS. Cens.
14 anos. Terror. Box 2 -
14h25/16h50/19h15/21h35
(exceto terça e quinta-feiras); e
16h50/ 19h15/ 21h35.

PASSAGEIROS. Cens. 12 anos.
Suspense. Box 3 - 19h05/
21h10 (domingo a quarta-
feira); e 19h05 (sextas e sába-
dos).

EU ODEIO O DIA DOS NAMO-
RADOS - Cens. 12 anos. Co-
média romântica.  Box 6  -
14h30/16h40/ 18h50/ 21h05
(exceto terça e quinta-feiras); e
16h40/ 18h50/21h05.

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

QUEM QUER SER UM MILIONÁ-
RIO? - Cens. 16 anos. Drama.
Campina 1 -  18h20/ 20h40.

Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  -  Nesta fase
sua vida social e financeira estão
movimentadas e isso faz com que
você pense na união de amigos a
novos projetos. Suas emoções
passam novamente por uma espécie
de queima e pedem decisões
definitivas.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Um bom
aspecto de Júpiter com a lua que
passa por seu signo traz a você a
possibilidade de aberturas emocionais
e solução de alguns problemas
antigos. Você estará mais
compreensivo e compassivo e isso
possibilitará maior clareza.

Câncer (21/06 a 20/07)  - A Lua,
seu regente, fazendo bom aspecto
com Júpiter traz tranqüilidade e paz
de espírito, com boas possibilidades
de expansão e alegrias ao final do
dia. Relacionamentos que ainda
fazem sentido podem voltar a
funcionar.

Libra (21/09 a 20/10) - Fase de
mudanças efetivas em sua vida.
Durante esta semana você pode
esperar por algo muito novo e
definitivo. Alguma mudança muito
grande pode acontecer ainda esta
semana, seja no plano afetivo-
emocional ou no financeiro.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Vida material e emocional em pauta faz
com que você pare para refletir. Será
que você não tem exigido do outro
mais do que na verdade tem dado?
Procure pensar sobre isso. Faça um
balanço do quanto tem se dado de
fato, aberto seu coração. Esta é uma
fase decisiva.

Virgem (21/08 a 20/09) -  Hoje o
dia segue tranqüilo com algumas
novidades boas no setor profissional.
Um bom aspecto de Júpiter com sua
Lua traz a possibilidade de projeção
ou aprovação de algum antigo
projeto. Procure se livrar de todo e
qualquer resquício de medo.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Você está
passando por uma fase que sua vida
financeira pode se transformar da noite
para o dia. Seus valores têm sido
questionados quase que diariamente e o
Universo tem exigido de você um novo
olhar com relação à vida material. Não
tenha medo, o aprendizado é profundo.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Sua vida
doméstica e familiar passa por uma boa
fase e especialmente o dia de hoje pode
trazer grandes alegrias nesse setor a
você. A vida profissional também pode
ser beneficiada pelo bom aspecto que a
lua em gêmeos faz com Júpiter pela
manhã. Vida financeira passa por
mudanças. Seja cauteloso.

Touro (21/04 a 20/05)  - Fase de
realizações e colheita de frutos exigem
mais dedicação e trabalho de você.
Muitos projetos começam a dar os
lucros esperados e você sente que,
neste momento você precisa se
dedicar muito mais para dar outros
passos à frente.

Leão (21/07 a 20/08) - Hoje seu dia
será pautado pela boa influencia dos
amigos. É possível que você reveja
pessoas que há muito não tem
contato e isso pode representar uma
nova fase em sua vida. A vida afetiva e
a possibilidade de novos amores
trazem mais otimismo e alegrias.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Hoje
algumas emoções que ainda se
encontravam cristalizadas dentro de
você podem vir à tona. Caso isso
aconteça, procure compreendê-las e
jogá-las para bem longe de você, pois
são apenas resquícios de um
passado que não faz mais sentido.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Hoje o
dia promete algumas novidades no
setor afetivo e emocional de sua vida.
Caso esteja sozinho, Júpiter em
aspecto positivo com a Lua amacia
seus sentimentos e seu coração se
abre com naturalidade. falta de
paciência com pessoas mais
próximas como irmãos ou vizinhos.

Ainda em cartaz nos cinemas paraibanos, a comédia “Eu odeio o Dia dos Namorados’
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Gabriel Bechara Filho

odos os evangelhos são unânimes
em afirmar que Jesus passou a ser
monitorado pelos serviços de infor-

mação desde quando assumiu a liderança
de João Batista depois da morte do profeta
do sul.Tanto a guarda de Pilatos quanto os
informantes do governador da Galiléia He-
rodes Antipas, quanto os dos sumos sacer-
dotes da Judeia trocavam informações de-
talhadas sobre esse novo ator, repentina-
mente, surgido das águas do Jordão. Mas
apesar da aparente concórdia e colabora-
ção entre as autoridades, havia também
uma acirrada e azeda disputa, principal-
mente entre Herodes Antipas e o sumo sa-
cerdote Caifás, ambos com olhos cumpri-
dos no trono que fora de Herodes
Magno.Pilatos acabava sendo uma espécie
ponto de equilíbrio e anteparo entre lide-
ranças em disputa. Se é verdade que os evan-
gelistas pintaram uma imagem muito fa-
vorável do prefeito, é verdade também que
muitos detalhes narrados apontam para o
complexo jogo de xadrez da política de en-
tão. Quando Pilatos em gesto simbólico la-
vou as mãos, esse ato não apontava tão so-
mente as divergências populares face à elite
da Judeia, mas principalmente as de  Caifás
e Antipas que tinham opiniões distintas so-
bre Jesus e ambições conflitantes. A imagem
da não culpabilidade do Galileu por parte
de Pilatos só poderia ter vindo a partir de
informes repassados por Herodes Antipas
que o acompanhava de perto e  ao mesmo
tempo queria criar problemas nos bastido-
res para os anfitriões da festa.

O que não dá para compreender, à pri-
meira vista, foi a insistência da execução de
Jesus em plena Páscoa por parte dos sumos
sacerdotes, com todos os riscos que tal ato
poderia causar e acabaram causando, seja
na cúpula do sinédrio, seja na massa de pe-
regrinos. Só a obstinação de Anás e Caifás
de se afirmarem sobre Herodes Antipas, ao
lado de Pilatos, poderia justificar a  execução
tão apressada de um líder popular, supos-
tamente manipulado pelo governador da
Galileia como suspeitava Caifás. Diante da
situação embaraçosa a que foi colocado, Pi-
latos então repassou o problema para Anti-
pas que estava na cidade tendo sido a sessão
observada,  pessoalmente, pelos sumos sa-
cerdotes. Herodes poderia ter prendido Je-
sus com o consentimento de Pilatos e o leva-
do detido para a Galileia. Mas ele não estava
interessado de livrar Caifás de um proble-
ma e trazer outro para sua jurisdição. Foi
ainda mais esperto, pois ao contrário de Pi-
latos e Caifás não tocou em Jesus, apenas
aproveitou a cena para afirmar-se demago-
gicamente, junto aos seus.

Caifás tinha suas razões para tanto te-
mor, afinal ele não passava de um simples
líder da elite provinciana de Jerusalém, en-
quanto Antipas havia sido educado junto à
fina flor da Corte romana, com larga influ-
ência na capital do Império além de ter sido
o preferido do seu pai, pouco antes de sua
morte para ocupar o trono de Israel. E só não
assumiu, porque era muito jovem então. Na

verdade a família de Herodes continuou a
ter prestígio junto a Roma durante muito
tempo, enquanto os sumos sacerdotes eram
vistos com suspeita de criarem mais pro-
blemas do que soluções...

O evangelho de João que a exegese moder-
na atribui muitos dados precisos à uma tes-
temunha ocular dos eventos, fala de Nico-
demos, um rico homem de Jerusalém  que
na noite anterior à crucificação havia se en-
contrado com Jesus (Jo 19, 39). Mas afinal,
para que? Pra negociar uma saída não trau-
mática junto ao sumo sacerdote e o Siné-
drio, pedindo que Jesus se apresentasse sem
resistência, através da mediação de Judas?
Se foi isso o que então não deu certo?  O script
já estava pronto e ele fora usado (assim como
Judas) para que Jesus fosse capturado sem
resistência popular, em plena Páscoa? Ora,
quando chegaram os guardas do Templo no
Getsemani Jesus pediu calma e a presença
de Pedro no pátio da Casa de Anás revela
que o desfecho não estava tão claro até aque-
le momento. A questão é que os evangelhos
quase sempre misturam descrição de fatos
com a reação e interpretação que a comuni-
dade teve depois do ocorrido.

O que surpreende é que dois homens da
elite judaica se encarregam, pessoalmente,
da preparação apressada do corpo do exe-
cutado: Nicodemos e José de Arimateia. Ne-
nhum discípulo estava presente e até as
mulheres foram mantidas de longe afasta-
das, observando o sepultamento. Tudo isso
depois de uma complexa negociação direta
com Pilatos para a liberação do corpo, já que
não era normal que um homem acusado de
subversão tivesse direito a sepultura de luxo.
José de Arimateia  entrou no Palácio de Pila-
tos mesmo sabendo que com isso estava se
contaminando às vésperas da Páscoa e do
Sabath, segundo as prescrições judaicas.

T

O que levaria um homem tão influente
e rico  se submeter a  situações tão emba-
raçosas? Firmar posição contrária à polí-
tica do sumo sacerdote ou colocar panos
quentes numa situação já explosiva?

Como se não bastasse, o corpo sumiu
logo depois do sepultamento, mesmo sob
forte guarda romana. Se Nicodemos sou-
besse que isso iria acontecer não teria tra-
zido tantos perfumes para o enterro. Algo
ocorreu paralelo e em sentido contrário
ao empenho desse grupo da elite de Jeru-
salém. Mas ambos personagens somem
da cena após o desaparecimento do cor-
po de Jesus, o que é no mínimo paradoxal
já que a tumba pertencia a José de Arima-
teia. As elites, mesmo as mais corretas e
justas tem seus limites e sobretudo, seus
interesses a preservar...Mas houve com
certeza um racha no Sinédrio em relação
ao destino trágico do Galileu, mesmo que
apenas, nos bastidores e discretamente .
Se não, como a repercussão popular ga-
nharia tanto ímpeto, transbordando
fronteiras e se espalhando como fogo na
palha por toda Israel e Mediterrâneo, se
essa não encontrasse alguma fissura no
poder de plantão ?

O que é preciso ter bem claro é que os
discípulos antes de proclamarem o res-
suscitado,  acusaram  as autoridades de
Jerusalém de furto do corpo, uma vez
que esse estava sob guarda dessas auto-
ridades, mediante tropa romana. Dian-
te da negativa categórica das autorida-
des de terem violado a Páscoa e o Saba-
th, profanando um túmulo, afora as acu-
sações levianas de que teriam sido os
próprios discípulos os autores de tal de-
lito é que a imagem do ressuscitado co-
meçou a se corporificar. Ora, os discípu-
los sempre respeitaram as autoridades
do templo, tanto é que continuaram a
frequentá-lo com toda a piedade orto-
doxa. Não haveria razão para duvidar
da negativa contundente do sumo sa-
cerdote. E como os discípulos sabiam que
não tiveram nenhum acesso ao túmulo
desde o sepultamento de Jesus, a hipóte-
se da ressurreição deixou de ser simples
alucinação feminina para se tornar em

DE ZABULON
O mensageiroProfessor e pesquisador da

UFPB, Gabriel Bechara Filho
realiza uma análise sócio-
política dos últimos dias de
Jesus Cristo, com
fundamento no jogo de
interesses e na disputa pelo
poder à época

#
Todos os evangelhos são
unânimes em afirmar que
Jesus passou a ser monitorado
pelos serviços de informação
desde quando assumiu a
liderança de João Batista

Corpo sumiu após sepultamento,
mesmo sob forte guarda romana

algo concreto, força agregadora que sem-
pre moveu o povo judeu em seus momen-
tos difíceis.Afinal, a ressurreição era um
dos principais sinais indicadores da era
messiânica, segundo a tradição rabínica
cuja expectativa  era eminente.

Teria o tiro saído, mais uma vez pela
culatra, ou tudo não passava, como aven-
taram alguns doutores da lei, de mais uma
obra do “demônio”? É verdade que não foi
a primeira vez que viram chifres num
grande profeta de Israel. Mensageiros só
são bem-vindos quando legitimam o “sta-
tus quo”, quando usam chapa branca...
Mas é verdade também que o “capeta”
costuma roubar dos homens a sua pre-
tensão de ter o mundo sob o seu único
controle e poder, talvez por saber das
“diabruras” que esses possam fazer,
confiando tão só em si mesmos ...

O fato é que antes da mensagem de Je-
sus ter se espalhado pelos quatro conti-
nentes, a cultura judaica era algo periféri-
co no mundo antigo. Sem os cristãos, os
livros da Bíblia no máximo seriam algo
semelhante ao que restou do texto sagra-
do de Zoroastro: uma curiosidade quase
filológica.

Depois de quase dois mil anos de tenta-
tivas de dissolver o legado cristão, eis que
aparecem agora alguns supostos herdei-
ros do imenso acervo acumulado. (Para
receber o bônus e a herança gente é que
não falta, mas para a messe e para o ônus
é que as coisas mudam e a gente some...).

  A imagem de Jesus que até pouco tem-
po era cuspida por seus opositores, como
no filme “O Violinista no Telhado”, é rei-
vindicada agora, por muitos, depois do
sucesso global.  Mas esse nome, qual “de-
mônio”, como se saído de um conto orien-
tal, continuará irredutível e mistério no
coração do mundo. Tão controverso que
na ausência de encontrarem os seus ossos
como alguns esperavam, (furtados talvez
por delinquentes), foi o ossuário do velho
Caifás o descoberto por arqueólogos is-
raelenses que piedosos e sábios rabinos,
mais do que depressa, devolveram à es-
curidão de sua tumba.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00006/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 - Recursos Próprio do
Município/SUS - Administração Indireta - 04:01:00: Fundo Municipal de Saúde - Secretaria
Municipal de Saúde - 10.302.0027.2038/10.302.0027.2042 - Elemento de Despesa:
3.3.90.30.03 - Mat. Médico, Hosp. Odont. e Laboratorial e Administração Indireta - Secre-
taria Municipal de Saúde - 4.02:00 - Secretaria Municipal de Saúde - 10.302.0027.2043 -
Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico, Hosp. Odont. e
Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00112/2009 -
01.04.09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 37.290,70; CT Nº 00113/2009 - 01.04.09
- DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 21.822,84; CT Nº
00114/2009 - 01.04.09 - DISTRIBUIDORA A C L COMERCIO LTDA - R$ 31.500,00; CT Nº
00115/2009 - 01.04.09 - DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA - R$ 3.952,00; CT Nº 00116/2009 - 01.04.09 - DROGAFONTE LTDA - R$
43.057,50; CT Nº 00117/2009 - 01.04.09 - MEGAMED COMERCIO LTDA - R$ 16.464,40;
CT Nº 00118/2009 - 01.04.09 - PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE
CALLOU LTDA - R$ 11.008,95; CT Nº 00119/2009 - 01.04.09 - PRONTOMÉDICA PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 1.980,00; CT Nº 00120/2009 - 01.04.09 - MAUES
LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 248,60 e CT Nº 00121/2009 -
01.04.09 - EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - R$ 510,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 10:00 horas do dia 13 de
Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa para a prestação de serviços de Telefonia Móvel Celular. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br

Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Guarabira/licitações)/
www.guarabira.pb.gov.br(licitações)

Guarabira - PB, 27 de Abril de 2009
ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio André, 21 - Centro - Guarabira - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Maio
de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Contratação de
empresa para a execução da Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas na cidade de Gua-
rabira/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email:
pmglicitacoes@voax.com.br; Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Gua-
rabira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br(licitacões).

Guarabira - PB, 27 de Abril de 2009.
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 10:30 horas do
dia 13 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de medicamentos injetáveis e material hospitalar. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal nº 233. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.

Aparecida - PB, 27 de Abril de 2009
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 007/2009
TOMADA DE PREÇO 007/2009
NÚMERO DE CONTRATO: Nº 100/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339030 – Material de Consumo
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cuité
CONTRATADO: Wilton da Costa Santos
OBJETO: Fornecimento de Carnes, Frangos e Ovos
VIGÊNCIA: 31/12/2009
VALOR TOTAL: R$ 124.091,20 (cento e vinte e quatro mil noventa e um reais e vinte

centavos)
DATA DE ASSINATURA: 01/04/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2009
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 00001/2009,
que objetiva: Prestação de serviços de Telefonia Móvel Celular; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 16 de Março de 2009
MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Tomada de Preço nº 00001/2009. OBJETO: Prestação de serviços
de Telefonia Móvel Celular. ABERTURA: 16/03/2009 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA:
Licitação Deserta. DATA: 16/03/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ANULAÇÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL 029/2009
 O pregoeiro oficial do municipio de Patos-Pb,torna público que o pregão presencial

n. 029/2009 - aquisição de carteira para canhoto, mesinha infantil, cadeira infantil e mesa
com cadeira para a secretaria de educação, conforme especificações constantes no Termo
de Referência Anexo VIII deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo encontra-se
anulado.

 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter mais informações 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. Informações pelo telefone
0(xx) 83-3421-2108   -  ramal 233.

Patos – PB, 28 de Abril de 2009
WESCLEY CANDEIA SANTANA

Pregoeiro

NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS – CNPJ/CPF Nº 02.744.586/0001-24, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença
de Operação nº 477/2009 em João Pessoa, 24 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Consultório Médico Oftalmológico, na Rua: Duque de Caxias Nº 531 1º Andar
Centro. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2008-006530/TEC/LO-1831.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – CNPJ/CPF Nº 08.778.755/0001-23, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 644/2009 em João Pessoa, 27 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água: 5.233,60 metros de rede de exten-
são, 34 ligações domiciliares, 01 (um) reservatório de distribuição, adutora, estação de
tratamento de água e estação elevatória, no Sítio Serrote Branco, Zona Rural – ARARA
Município: UF: PB. Processo: 2009-001231/TEC/LI-0096.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – CNPJ/CPF Nº 08.778.755/0001-23, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação nº 623/2009 em João Pessoa, 17 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Construção de um centro de vivência – Dotado de sistema de tratamento
sanitário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Projetada, S/N – Coruja Município: ARARA
– PB: PB. Processo: 2009-001709/TEC/LI-0132.

MINERAÇÃO COTO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ/
CPF Nº 00.841.691/0001-56, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 609/2009 em
João Pessoa, 15 de abril de 2009 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra experimental
de granito ornamental com utilização de fio diamantado e massa expansiva. Proc. DNPM
Nº 846.168/2003, no Sítio Poço de Pedra – Zona Rural Município: NOVA PALMEIRA – UF:
PB. Processo: 2008-006670/TEC/LOP-0034.

ALEXANDRE CHAVES PEREIRA (FRIGORIFICO PESCADOR LTDA) – CNPJ/CPF Nº
04.808.871/0001-97, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 507/2009 em João Pessoa, 26 de março
de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de gelo e comercialização de
peixe – Dotado o sistema de fossa e sumidouro cilíndrico, na Rua: Matias Freire – Nº 1186,
C/ Esquina Elza Rodrigues Falcão, 5 Município: BAIA DA TRAIÇÃO – UF: PB. Processo:
2005-003104/TEC/LO-1765.

LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA - CNPJ/CPF N°
35.583.475/0001-32 torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 661/2009 em João Pessoa, 28 de abril de
2009 - Prazo: 730 dias para a atividade de: Limpeza e Esgotamento de Fossa, Desentupi-
mento de Esgotos e Aluguel de Banheiros Químicos Móveis, na Rua Etelvina Macede de
Mendonça, n° 480 - Torre, Município: João Pessoa - UF:PB. Processo: 2009-000980/TEC/
LO-0213.

PEDRO ALVES DA CRUZ - CNPJ N°°  08.667.594/0001-09, torna público que requereu
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município , a Licença de Operação  para a
atividade de: Comércio à Varejo de Peças e Acessórios novos para Veículos Automotores,
situado a Rua Elpídio Alves da Cruz, 575 - Roger - João Pessoa/PB.

“AREEIRO MAANAIM LTDA. – CNPJ N° 09.622.254/0001-16 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação para Pesquisa n° 642/2009 em João Pessoa, 27 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA
COM UTILIZAÇÃO DE DRAGA. REFERENTE AO PROCESSO DNPM N° 846.499/
2008. Na(o) – SÍTIO MAANAIM, Município: PILAR – UF: PB. Processo: 2009-001307/TEC/
LOP-0004”

Empresas vão investir
R$ 20 milhões na Paraíba

Anúncio dos investimentos foi feito pelo Governo do Estado durante a posse dos novos
secretários de Esporte, Juventude e Lazer, Indústria, e Turismo no Palácio da Redenção

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo do Estado assinou
ontem dois protocolos de
intenção com empresas que

vão instalar suas atividades de ata-
cadista e exportador. Trata-se da
SKF, do Grupo Martins, que já atua
na Paraíba, e o Viance, que traba-
lha no mesmo ramo de negócio. As
duas empresas vão investir R$ 20
milhões na instalação de Centrais
de Distribuição na Paraíba.

No entendimento do Governo, a
parceria com a iniciativa privada
vai trazer muitos benefícios para a
Paraíba, sobretudo porque a amplia-
ção das duas empresas no Estado
aquecerá a economia local. Essas no-
vas parcerias têm contribuído com
o processo de reconstrução da Pa-
raíba, ao criar oportunidade de tra-
balho e de renda. Parcerias do Go-
verno do Estado com setores econô-
micos estão se expandindo. E o Go-
verno trata o empresário da Paraí-
ba em igual condição com os em-
presários de outros estados, tendo
o mesmo incentivo fiscal. A assina-
tura dos protocolos de intenções
aconteceu durante solenidade de
posse do novo secretário do Turis-
mo e Desenvolvimento Econômico
do Estado, Edivaldo Dantas Nóbre-
ga, da secretária Executiva da Indús-
tria e do Comércio, Jaqueline Sá Bra-
ga de Abreu, do secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer, coronel Fran-
cisco de Assis Silva, e do diretor téc-
nico da Emater, Afonso Cartaxo. O
evento foi realizado no Palácio da
Redenção.

O secretário Edivaldo Nóbrega

O

informou que outros grupos em-
presariais estão formalizando pro-
jetos de implantação de negócios
na Paraíba. "Estas parcerias estão
contribuindo para a reconstrução
da Paraíba, pois além da criação
de oportunidades de trabalho e de
renda, mostram a força do empre-
sariado paraibano", destacou.

RECONSTRUÇÃO DO ESTADO
Falando em nome dos auxiliares

empossados, o secretário Edivaldo
Nóbrega lembrou que estava acu-
mulando as três secretarias que for-
mam a pasta: Turismo, agora ocu-
pada por Romeu Lemos; e da In-
dústria e Comércio, que passou a
ser ocupada por Jaqueline Abreu, e
a pasta do Desenvolvimento Eco-
nômico. Ele informou que está com
viagem marcada para São Paulo,
onde fará contatos com empresá-
rios, visando atrair novos investi-
mentos para o Estado. "Quatro gru-
pos estão interessados em conhe-
cer as potencialidades paraiba-
nas", observou.

A nova secretária Executiva da
Indústria e do Comércio, Jaqueline
de Abreu, tem ampla experiência

na área administrativa. Formada
em Administração de Empresa, ela
já anunciou que pretende interio-
rizar as ações da secretaria, bus-
cando atrair empresas que possam
fazer negócios na Paraíba, visan-
do criar mais oportunidades de
emprego.

Especificamente no Sertão, a se-
cretária disse que já existem dois
grupos, um de Sousa (PB) e outro
de Sorocaba (SP), interessados em
fazer investimentos na cidade de
Cajazeiras, principalmente nos ra-
mos industriais de estofado e de
calçados.

CONDIÇÕES DOS ESTÁDIOS
O novo secretário do Esporte, Ju-

ventude e Lazer, coronel PM Fran-
cisco de Assis Silva, que é formado
em Educação Física, apontou a reali-
zação dos Jogos Escolares como pri-
oridade imediata para atender o
cronograma de datas definidas
pelo Ministério da Educação. Tam-
bém informou que já está projetan-
do melhorar as condições dos es-
tádios, principalmente O Amigão,
em Campina Grande, onde serão
realizados os jogos do Campinen-
se pela Série B do Campeonato Bra-
sileiro, a partir do próximo mês.

O diretor técnico da Emater,
Afonso Cartaxo, que é formado em
Zootecnia e funcionário da Empre-
sa Estadual de Extensão Rural há
30 anos, anunciou que pretende le-
var um maior apoio ao homem do
campo com ações que possam me-
lhorar o desempenho da agricul-
tura familiar, que forma a base prin-
cipal da agropecuária da Paraíba.
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#
Grupo Martins, que já
atua na Paraíba, e a
Viance vão investir  na
ampliação e instalação de
Centrais de Distribuição
do setor atacadista


