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 Contribuinte que não declarar IR terá multa mínima de R$ 165,74 P. 8mais

Projeto havia sido embargado em 2007 por conta de irregularidades constatadas por técnicos do Tribunal de
Contas da União. Falhas foram corrigidas pela atual administração e obras devem ser iniciadas ainda este ano P. 5

Centro de Convenções de João
Pessoa é liberado pelo TCU

Campanha “Liquida Paraíba” será
ampliada para todo o Estado
Intenção do governo estadual é firmar parceria com as prefeituras
municipais e com a iniciativa privada para criar oportunidades de
implantação de novos empreendimentos e para ampliar aqueles que
já existem nas principais cidades do interior paraibano PPPPP. 4. 4. 4. 4. 4

"

Recuperação de rodovias e reconstrução
da Ponte da Batalha têm ritmo acelerado
Diante das fortes chuvas que atingem a Paraíba, o Governo determinou a
intensificação dos trabalhos para garantir a necessária normalidade no
tráfego de veículos e no escoamento da produção em todas as regiões do
Estado. Projetos estão sendo executados sob a coordenação do DER PPPPP. 6. 6. 6. 6. 6
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Servidores do Estado recebem salários de abril hoje P. 3"
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Construção de cisternas
Ministério de Desenvolvimento Social vai
prosseguir, este ano, com o Programa
Cisternas, coordenado pela Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nu-

tricional. A intenção dessa iniciativa é acelerar o atendi-
mento da população do semi-árido nordestino e ga-
rantir o acesso à água potável.

A informação que se tem, do Ministério, indica a
construção de 197 mil cisternas, até o ano passado,
beneficiando aproximadamente 1 milhão de pesso-
as. Este programa do governo federal, com parce-
ria do Estado e municípios, deu substancial ajuda
numa questão que afeta a todos – o armazenamen-
to de água potável.

O programa também difunde a tecnologia de cister-
nas como uma solução simples, barata e que traz be-
nefícios à população. A ação estabelece como público
alvo as famílias rurais. Propõe-se ainda à capacitação
para que elas possam gerir os recursos hídricos e apren-
dam com a convivência na região do semi-árido.

O edital deste ano, já publicado pelo Ministério de
Desenvolvimento Social, contempla 34 municípios da
Paraíba: Aroeiras, Barra de Santa Rosa, Barra de San-
tana, Barra de São Miguel, Boqueirão, Cacimbas,
Camalaú, Caraúbas, Congo, Coxixola, Cubati, Fagun-
des, Frei Martinho, Gado Bravo, Itatuba, Juazeirinho,
Juru, Nova Palmeira, Ouro Velho, Pedra Lavrada, Pi-
cuí, Prata, Santana de Mangueira, São Domingos do
Cariri, São José de Caiana, São José dos Cordeiros,

O
São Sebastião do Umbuzeiro, Seridó, Soledade, Sos-
sego, Taperoá, Tenório, Zabelê.

Essas Prefeituras estão sendo convocadas pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Humano do governo do
Estado com o objetivo de alocar os recursos financei-
ros para construção das cisternas. Têm até o dia 18 de
maio para a apresentação de projetos. Então, prefei-
tos, mãos à obra. Determinem seus auxiliares à elabo-
ração dos projetos para conseguir os recursos finan-
ceiros no Ministério.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano coloca à
disposição a equipe técnica da Coordenação do Pro-
grama de Cisternas para orientação na elaboração da
proposta técnica. É uma colaboração. Portanto, os
municípios contemplados devem seguir o roteiro e se
habilitarem para a construção das cisternas.

A cisterna de placas, hoje em dia, já se tornou
uma tecnologia popular. Mas muitas famílias rurais
ainda não dispõem desse meio de captação de água
da chuva. Falta-lhes informação adequada para so-
licitar esse direito. No semi-árido, a população rural
é de baixa renda e sofre com os efeitos das estia-
gens prolongadas.

Os prefeitos da região do semi-árido sabem disso.
Não vão perder esse prazo, até o dia 18 de maio, para
a apresentação de projetos. As coisas seguem a meio
caminho andado. Para se chegar a um resultado satis-
fatório, que beneficie a população, falta pouco. Repe-
timos: então, prefeitos, mãos à obra.

Tribunal define rumo do
concurso da Cagepa
O desembargador José Batista, do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, em Recife,
pediu pauta para o julgamento do recurso
que está impedindo a  Cagepa de contratar
os aprovados no último concurso público
realizado pela empresa e marcou para o
próximo dia 12 o julgamento do recurso.
O Ministério Público Federal já emitiu um
parecer derrubando a liminar que mantém
suspenso o concurso. 77 mil pessoas se
submeteram aos exames e mais de 3,5 mil
aguardam contratação.

Paraibano bate recorde de
rasgar listas telefônicas
O paraibano Carlos Calixto, de 40 anos,
bateu um recorde no mínimo curioso no
último sábado, 25. Ele rasgou 12 listas
telefônicas em apenas 45 segundos e deve
ter seu nome publicado no Guinness Book,
o Livro dos Recordes. A marca anterior era
de um americano, que rasgou 3 listas em 2
minutos. O feito de Calixto foi realizado

durante as disputas do Campeonato
Paraibano de Boxe. Antes de rasgar as listas,
Calixto desafiou os presentes a estabelecer
uma marca, mas ninguém se habilitou.

MPF convoca Energisa e
Chesf para explicar blecautes

O Ministério Público
Federal convocou uma
audiência com
representantes da
Energisa e Chesf para
que expliquem os

sucessivos blecautes que ocorrem desde
anteontem nos município do Litoral Norte e
Grande João Pessoa. O MPF também deve
cobrar ressarcimento por prejuízos sofridos
pela população.  A Energisa admitiu que o
sistema está em risco e pode haver novos
apagões. Ao longo do dia, diversas regiões
da Capital sofreram com falta de energia.

Unimed reforça campanha
de vacinação contra gripe
As pessoas com 60 anos de idade ou mais,

independente de serem clientes ou não da
Unimed JP, podem se vacinar contra o vírus
da gripe no Posto de Vacinação do Hospital.
O local funciona de segunda a sexta, das 8
horas às 16 horas. A campanha, cujo dia D
foi realizado sábado, será estendida no
Hospital até o dia 8 de maio. A vacina contra
gripe só não é indicada para pessoas que
apresentam alergia grave a ovo de galinha.
A gripe é uma doença infecciosa aguda de
natureza viral, altamente contagiosa.

Concurso do Ministério
Público será prorrogado
O concurso do Ministério Público Estadual
deve ser prorrogado por mais dois anos e a
expectativa do órgão é convocar todos os
candidatos aprovados e classificados neste
período. A seleção foi realizada em 2007 e o
prazo que terminaria no próximo dia 6 de
junho vai ser estendido, conforme previsão
do órgão. Segundo a diretora administrati-
va, Valdênia Figueiredo, mais de 80% das
120 vagas ofertadas no edital já foram
preenchidas.

Santa Luzia: justiça e paz
Era a época da Ditadu-

ra, e as informações não
circulavam com a força
da transparência demo-
crática como se comple-
tam hoje. Um processo
existencial inacreditável
mesmo para os padrões
da ficção atual podia
implodir ou explodir a
vida de qualquer que ousasse vazar uma informação
não autorizada pelos então chamados “porões da
ditadura”. E foi isto o que resultou da conversa que
mantive com o meu irmão Fausto quando ele dirigia
o ônibus de linha do interior da Paraíba para João
Pessoa onde eu iniciava-me como repórter no prin-
cípio dos anos 70.

A recordação me veio à consciência no dia da mis-
sa de 30 dias de falecimento do meu irmão, aos 71
anos, neste último domingo, em Santa Luzia. Sei que,
se o Universo é constituído em essência e matéria de
informações, como prova hoje a Nova Física, então o
Todo-poderoso providenciou para que o meu gran-
de irmão tivesse a morte dos justos, “para que des-
cansem de suas fadigas, pois as suas obras os acom-
panham” (Apocalipse 14:13).

Naquele ano o MDB começava timidamente a er-
guer a cabeça da Nação nas eleições municipais, mas
a fraude eleitoral era a prova de que as promessas
“revolucionárias” ficaram na primeira curva do ca-
minho. A história contada pelo meu irmão mostra-
va a indignação legítima do povo com um fato notó-
rio em andamento numa cidade do interior.

Como eu trabalhava para A União, naquela época
manifestada pelo regime militar, repassei a informa-
ção a um colega correspondente de uma agência de
notícias do Sul que me pedia “novidades das elei-
ções”. A coisa espalhou-se pelo país inteiro, e o pior:
ecoou na BBC de Londres (o maior centro mundial
após Nova York) como o toque do Big-Ben. Soava a
hora do Brasil despertar.

Era demais para os ouvidos dos generais. Veio uma
comissão de juizes corregedores e, como de costume,
provou-se tudo ao contrário. Houve tempo suficien-
te para colocaram-se as coisas nos devidos lugares e
providenciou-se a passeata da “queima dos jornais”
à noite, antes das eleições. E o episódio foi totalmente
esquecido como aconteceu em qualquer ditadura la-
tino-americana, lembrado apenas nas páginas da li-
teratura do realismo mágico ou fantástico.

Ninguém sabia de onde havia partido a notícia até
que um dia ... fui obrigado a demitir-me do Estado. E
coisas estranhas passaram a acontecer em minha
vida até hoje, pois os vivos não perdoam, só os que
estão em Jesus. Enquanto isso o meu irmão dirigia
seu caminhão pelas estradas do Brasil, inocentemen-
te, como “um bom caminhoneiro”, até que tornou-se
cardíaco e foi operado. As complicações daí decor-
rentes, após longa despedida, tornaram-no o que ele
sempre foi em vida, a criança pura do Evangelho: um
bom filho, irmão, esposo, pai e amigo exemplar. San-
ta Luzia manterá viva a memória de um homem
justo que deixou nos seus filhos as sementes da justi-
ça e da paz.

Naquele ano o
MDB começava
timidamente a
erguer a cabeça da
Nação nas eleições
municipais ...

Armando Nóbrega Marinho

auniaoredacao@gmail.com

*Armando Nóbrega Marinho é jornalista
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Funcionalismo recebe hoje
pagamento do mês de abril
O

CHARGE DO DIA

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

Rio - Dia 1º de abril de 1977, consagrado à mentira
nacional, 11 da manhã, o coronel José Maria de Toledo
Camargo, assessor de Imprensa da Presidência da Re-
pública, começava a distribuir aos jornalistas, no Palá-
cio do Planalto, um maço de cópias xerografadas, com
três linhas e três itens. Era a Ato Complementar nº102,
decretando o recesso do Congresso.

Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o presiden-
te do Senado, Petrônio Portela, toma conhecimento,
fica perplexo, telefona ao Planalto:

- É necessária uma comunicação formal ao Congresso.
Ao meio-dia em ponto, entra no edifício das duas con-

chas o subchefe da Casa Civil, Alberto Cunha, com o
texto do Ato C. 102, acompanhado de um ofício de cin-
co linhas, assinado pelo presidente Ernesto Geisel:

"Tenho a honra de comunicar" ....

O Geisel de Sergipe

Petrônio e Maciel
Trêmulo e pálido, Marco Maciel, presidente da Câma-

ra, recebe o ofício e leva imediatamente a Petrônio, que
nada diz, mas fica sério e constrangido: não tinha honra
em ser comunicado. Eurico Resende, líder do governo,
filosofou entre duas baforadas do seu cívico charuto:

- O recesso é temporário, pode ser curto, longo ou mé-
dio. Reflete a natureza das Disposições Transitórias.

Nelson Thibau, deputado do MDB de Minas, pega o
ofício, lê :

- O recesso é temporário. É um recesso provisório, a
título precário.

Tancredo
Ninguém conseguiu rir.

Como diria Machado, a to-
dos humilhava o legado da
nossa miséria. No corredor,
encontro Tancredo Neves:

- Nery, vamos ali ao salão
verde da entrada da Câma-
ra, que eu vou mostrar a você
um retrato do Congresso.

Um anjo de bronze, de
Cheschiatti, as asas cortadas,
a mão direita no peito e o ros-
to infinitamente desolado.
Cheschiatti certamente não
sabia que havia esculpido o
recesso. Na Comissão de
Constituição da Câmara, há
uma estatueta de Rui Barbo-
sa, de pé, ao lado da mesa. Em
1968, quando a Arena desti-
tuiu Djalma Marinho da pre-
sidência e todos os seus re-
presentantes na comissão,
para aprovar a licença para
processar Márcio Moreira
Alves, Djalma Marinho virou
de costas a estátua de Rui:

- É para ele não ficar com
vergonha de tudo isso.

Célio e Ulysses
Rui apareceu novamente de costas. Lá do fundo, cabeça

baixa, surge Célio Borja, encontra Paes de Andrade:
- Como vai, Paes?
- Nessa atmosfera de apagada e vil tristeza, Célio.
- Paes, não desanime. Quem sabe? Esse alemão é imprevisível.
Ulisses Guimarães, presidente do MDB:
- Em Cajazeiras, na Paraíba, uma velhinha chegou ao pa-

lanque, depois do comício, e me disse: - "Dr. Ulisses, estou com
o senhor nem que doa." Eu sei que hoje ela está comigo, por-
que está doendo.

José Sarney, vice-líder do governo no Senado:- O problema
não são os militares, são os políticos mesmo. Pedro Aleixo
sempre se queixava: - "Atrás de cada militar há sempre dois
civis empurrando".

José Bonifácio, líder do governo na Câmara:
- Se há o AI-5, ninguém deve se surpreender com coisa al-

guma. Tudo passa a ser normal, constitucional, democrático.

Lígia Lessa
 Todos achavam que devi-

am aprovar o substitutivo
do senador Aciolly Filho, da
Arena do Paraná.  Mas o
governo mandou rasgar o
projeto do relator da Arena
e aprovar, sem emendas, o
seu, apresentado pelo líder
Eurico Resende. Entravam
no plenário todos contra. Lá
dentro, emudecidos, silenci-
ados, humilhados, vota-
vam, todos a favor. Com
uma só exceção (e cabe aqui
a acaciana "honrosa exce-
ção"): a deputada Lígia Les-
sa Bastos, da Arena do Rio,
então única mulher do Con-
gresso.

O deputado Sérgio Muri-
lo, de Pernambuco, gritou lá
do fundo:

- A Arena passou por bai-
xo do arco-íris. Quem era
homem virou mulher, quem
era mulher virou homem.

secretário da Admi-
nistração, Antônio
Fernandes Neto, con-

firmou para hoje o pagamento
do funcionalismo público esta-
dual referente ao mês de abril.
Os salários serão pagos dentro
do mês trabalhado e em um só
dia, apesar das dificuldades fi-
nanceiras enfrentadas pelo Es-
tado.

A efetuação do pagamento da
folha de pessoal dentro do mês
trabalhado foi um dos compro-
missos assumidos pelo Gover-
no do Estado no início da atual
gestão, como parte integrante da
política de valorização do servi-
dor público estadual e de um
conjunto de ações voltadas para
retomada do desenvolvimento
do Estado e para o equilíbrio da
máquina administrativa.

Com a confirmação do paga-
mento, o Governo honra o com-
promisso com os servidores, com
a perspectiva de uma antecipa-
ção na liberação dos salários
quando houver possibilidade e
disponibilidade de recursos.

“Apesar das quedas constan-
tes na arrecadação e dos proble-
mas no atual orçamento do Es-
tado houve um empenho de
toda equipe econômica admi-
nistrativa no sentido de garan-
tir a liberação do pagamento
dentro do mês trabalhado, por-
que o funcionalismo é uma das
prioridades da atual adminis-
tração”, declarou o secretário
Antônio Fernandes.

Receita esclarece sobre
contribuição de ICMS

O Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Estado
da Receita, esclarece a quem
comercializa bebidas quen-
tes (exceto aguardente de
cana e de melaço), que a for-
ma de recolhimento de ICMS
mudará para regime de
substituição tributária a
partir de amanhã (dia 1º de
maio).

 Por causa disso, os contri-
buintes deverão declarar o
estoque existente em seus es-
tabelecimentos até hoje e re-
colher o ICMS referente.

Para que não haja nenhu-

ma dúvida, a secretaria dis-
ponibilizou no seu site oficial
(www.receita.pb.gov.br) o
decreto e a portaria que tra-
tam do assunto, além da pla-
nilha para a declaração de es-
toque e o cálculo do imposto
devido que deverá ser entre-
gue nas repartições fiscais.

O pagamento do ICMS
poderá ser feito em código
de receita específico até o
dia 15 de maio ou parcela-
do em até quatro vezes,
desde que o vencimento  da
primeira parcela seja nes-
sa mesma data.

Planejamento vai definir
modelo do Orçamento

A Secretária de Planejamento
e Gestão (Seplag) realiza, hoje à
tarde, a primeira reunião para
definir caminhos e estratégias
que darão as bases do modelo
do Orçamento Participativo do
Estado.

O orçamento de 2010 deverá
ser feito com uma participação
maior da sociedade, mas o mode-

lo ainda não foi definido. Prova-
velmente terá a participação de
representantes das regiões da
Paraíba e dos municípios para
construir, em conjunto com o Es-
tado, o planejamento de médio
prazo ( Plano Plurianual/PPA) e o
de longo prazo,  o Plano de De-
senvolvimento Sustentável, com
sua revisão e atualização.
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Liquida será estendida para todo o Estado
Estado discutirá com lojistas novo plano para a campanha de incentivo às compras e vai fazer aliança com prefeituras para atrair mais indústrias

  FOTO: ORTILO ANTÔNIO

M ais oportunidades de traba-
lho com a instalação de novas
indústrias em cidades do in-

terior do Estado e maior incentivo para
aquecimento das vendas do comércio,
com a ampliação para todo o Estado da
campanha Liquida PB. Estas foram as
metas anunciadas, nesta quarta-feira
(29), pela secretária da Executiva da In-
dústria e do Comércio, Jaqueline Abreu.
Em coletiva, ela indicou quais serão os
encaminhamentos a partir de agora com
a finalidade de geração de mais oportu-
nidades de empregos e de renda, o que
vem sendo cobrado pelo governador
José Maranhão.

Segundo Jaqueline, o Governo do Es-
tado quer fazer uma aliança com as pre-
feituras municipais e iniciativa priva-
da, visando criar oportunidades de im-
plantação de novos empreendimentos
ou ampliar os existentes para que possa
atrair indústrias para o as cidades do
Interior. Além de criar esse ambiente fa-
vorável, a meta do governador Mara-
nhão é colocar à disposição dos grupos
empresariais um elenco de incentivos,
seja através da redução tributaria ou
dotação de infra-estrutura.

Ela explicou que a preocupação do Go-
verno é criar condições para que as pes-
soas que precisam de trabalho não te-
nham que recorrer ao poder público por
uma oportunidade de emprego, mas es-
tejam habilitadas a buscar oportunida-
des na iniciativa privado. “É importan-
te a criação de mais pontos de trabalho”,
comentou.

A secretária reconhece existir um dé-
ficit de oportunidades de pontos de em-
pregos no Estado, deixando os jovens
mais vulneráveis ao desvio de conduta
pela falta de oportunidade de emprego.
Ela garantiu que o Governo está inves-
tindo na capacitação porque com a fu-
tura instalação de fábricas, por exem-

Consumidores terão novamente este ano promoções do comércio divulgadas por campanha

plo, estas pessoas já estarão habilitadas.
Na próxima semana, serão entregues di-
plomas para jovens que receberam ca-
pacitação na cidade de Sousa.

Ela lembrou que recentemente duas
empresas, uma da cidade de Sorocaba
(SP), que atua com a fabricação de esto-
fados, e outra na construção de calça-
dos, da cidade de Sousa, demonstraram
interesse em instalar unidades industri-
ais em Cajazeiras. Serão 260 novos em-
pregos que serão gerados.

 ESTÍMULO DE VENDAS
 A indústria de mineração e de laticí-

nio também vai merecer atenção espe-
cial porque se trata de dois segmentos
importantes para a economia paraiba-
na. A secretária também se mostrou
preocupada com a situação dos distri-
tos industriais, que estão em estado de
semi-abandono e com galpões sem ne-

nhuma utilidade.  Jaqueline também fez
comentários  sobre a construção de um
aeroporto na cidade de Cajazeiras para
receber aeronaves de maior porte, o que
vai contribuir ainda mais para o desen-
volvimento do Alto Sertão.

Outro assunto abordado pela secre-
tária foi o relacionamento do Governo
do Estado com os lojistas. A determina-
ção é para que o programa de estímulo
às compras no comércio lojista em de-
terminados períodos do ano tenha con-
tinuidade e que seja ampliado para to-
dos os municípios.

A secretária já marcou reuniões com
os dirigentes lojistas de João Pessoa para
discutir nova estratégia para o Liquida
JP, mas ela pretende fazer contatos com
outros líderes do setor do comércio de
outras cidades com a finalidade de fazer
um planejamento destinado a realiza-
ção de campanhas em todo o Estado.

Seplag vai realizar curso de Gestão Estratégica

Merenda escolar
do Compartimento
da Borborema
terá R$ 4 milhões

No primeiro dia do treinamento com
gestores das escolas estaduais em Cam-
pina Grande, cujo o tema foi licitação da
merenda escolar, a gerente da 3ª Região
de Ensino, Maria do Socorro Ramalho,
informou que serão destinados cerca R$
4 milhões para a aquisição de gêneros ali-
mentícios para toda à região do Compar-
timento da Borborema. O treinamento
acontece no auditório do Colégio Estadu-
al da Prata e foi destinado, nesta terça-
feira, 28, para os gestores das escolas es-
taduais de Campina Grande. Já nesta
quarta-feira, 29, o treinamento reúne os
representantes das escolas assistidas pela
3ª Região de Ensino, que formam 42 mu-
nicípios.

Segundo técnicos da Educação, os ges-
tores já podem efetuar a compra dos gê-
neros que compõem a cesta da Merenda
Escolar, elaborada exclusivamente por
nutricionistas.

PB vai participar
da Conferência
Nacional de
Educação de 2010

Estudantes, pais, profissionais da
educação, gestores, agentes públicos e
sociedade civil organizada terão a
oportunidade de contribuir para os
rumos da educação. O tema será dis-
cutido na Conferência Nacional de
Educação, que será realizada em abril
de 2010, em Brasília.

Para a realização desse momento nove
conferências intermunicipais ocorrerão
de maio a agosto/2009, nos municípios
pólos: João Pessoa, Guarabira, Campina
Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Catolé
do Rocha, Sousa e Itaporanga.

As conferências intermunicipais serão
realizadas pela comissão organizadora
estadual, constituída por representan-
tes da sociedade civil organizada, das
instituições e entidades responsáveis
pela educação da Paraíba, tendo o apoio
da Secretaria de Estado da Educação e
Cultura, bem como da Universidade Fe-
deral da Paraíba.

Já a Conferência Estadual de Educa-
ção ocorrerá em novembro de 2009, no
município de João Pessoa.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

O Ministério da Integração Nacional,
através da Secretaria de Desenvolvimen-
to de Políticas Regionais e em parceria
com a Secretaria do Planejamento e Ges-
tão do Estado (Seplag), realizará no pe-
ríodo de 04 a 22 de maio, na ESAT - Esco-
la Superior de Administração Tributá-
ria, o “Curso de Gestão Estratégica do
Desenvolvimento Local e Regional”. O
curso tem o apoio da Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe
(Cepal), que teve entre seus membros
ilustres o paraibano Celso Furtado.

O evento contribuirá para o fortaleci-
mento do processo de Planejamento Re-
gional no Estado. O curso tem o objetivo
específico de formar gestores para atuar

no planejamento de desenvolvimento das
cidades do canal da bacia do Baixo Para-
íba, que vai de Itatuba até Araçagi e tem
previsão de conclusão para 2014.

A idéia é promover palestras na ESAT
e oficinas de trabalho nas cidades de
Sapé e Itabaiana para análise e diag-
nóstico da realidade. Entre os palestran-
tes estão vários integrantes da Cepal,
como a brasileira Tânia Bacelar, o chi-
leno Luis Riffo e o argentino Carlo Fer-
raro, entre outros nomes conhecidos.
Também participam como palestran-
tes o engenheiro George Cunha, da Ar-
coProjetos de João Pessoa e o professor
Ivan Targino, da UFPB.

As inscrições poderão ser feitas até o

final de semana. A solenidade de aber-
tura ocorrerá no dia 04, às 9h, com o se-
cretário de Políticas de Desenvolvimen-
to Regional (SDR) do Ministério da Inte-
gração Nacional, Henrique Villa.

Cepal - Foi criada em 1948 pelo Con-
selho Econômico e Social das Nações
Unidas com o objetivo de incentivar a
cooperação econômica entre os seus
membros. Ela é uma das cinco comis-
sões econômicas da Organização das
Nações Unidas (ONU) e possui 43 esta-
dos e oito territórios não independentes
como membros.

A Cepal era uma organização que reu-
nia grandes nomes do pensamento de-
senvolvimentista latino-americano.
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TCU libera obra do Centro de Convenções
Estado corrige as distorções que impediam a execução do projeto. Construção do equipamento turístico será iniciada ainda este ano

O  Tribunal de Contas da
União (TCU) resolveu
arquivar, em sessão

realizada ontem à tarde, o pro-
cesso que impedia o início da
execução do projeto de cons-
trução do Centro de Conven-
ções de João Pessoa que havia
sido embargado por conta de
superfaturamento. As obras
serão iniciadas após a assina-
tura do convênio com o gover-
no federal, através do Ministé-
rio do Turismo, e a expectativa
do Governo é de que as obras
comecem ainda este ano.

Os recursos empregados na
execução das obras serão oriun-
dos do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC). O
projeto aprovado pelo TCU foi
apresentado pelo Governo da
Paraíba, que corrigiu distor-
ções a apresentou um novo or-
çamento para a obra. A cons-

trução vai envolver recursos da
ordem de R$ 104 milhões – pre-
ços reajustados e defendidos
pela atual administração.

O Centro de Convenções de
João Pessoa corresponde a uma
obra de fundamental impor-
tância para o desenvolvimen-
to do turismo local, uma vez
que a captação de eventos pre-
encherá a lacuna existente na
baixa estação. Conforme obser-
vou o secretário Francisco Sar-
mento, da Infraestrutura, o
processo foi analisado ainda na
fase de projeto pela Secretaria
de Controle Externo do TCU na
Paraíba, que em 2007 encami-
nhou a matéria para Brasília,
após concluir que havia sobre-
preço na obra. O processo ficou
parado até novembro de 2008.

Sarmento comentou que  o atu-
al Governo, assim que assumiu,
manteve contatos com o presi-

dente do Tribunal de Contas da
União, ministro Ubiratan Aguiar,
e com o relator do processo, mi-
nistro Weber Oliveira, e reivin-
dicou a autorização para que o
governo federal pudesse liberar
as verbas para a construção.

O próprio secretário Francis-
co Sarmento recebeu a incum-
bência de fornecer os subsídios
técnicos necessários à comple-
mentação da defesa do projeto
e ao cumprimento das exigên-
cias do Tribunal. Segundo a
procuradora Mirela Loureiro,
que participou da sessão do
TCU em Brasília, o ministro
Weber de Oliveira acolheu as
justificativas apresentadas e,
considerando que não há ca-
racterísticas de sobrepreço no
projeto que recebeu as devidas
correções pelo atual Governo
da Paraíba, determinou o ar-
quivamento do processo.

Decretos são enviados
para o Diário Oficial

EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS

A Gerência Executiva da De-
fesa Civil estadual encami-
nhou para publicação no Diá-
rio Oficial decretos de situação
de emergência assinados pelo
governador do Estado para os
municípios de São João do Rio
do Peixe, Santarém, Triunfo e
Poço José de Moura. Segundo
o gerente operacional de Defe-
sa Civil, Antônio Cavalcante
de Brito, estão sendo prepara-
dos para homologação os de-
cretos dos municípios de Ui-
raúna, Bernardino Batista e
Aroeiras. Já foram homologa-
dos e publicados no DO os de-
cretos de Patos, Catingueira,
Poço Dantas e Sousa.

Brito informou que a Defesa
Civil recebeu solicitação de so-
corro para verificação de ins-

tabilidade das barragens
Passagem de Madre e do Es-
tado, respectivamente, em
Santa Terezinha e Piancó. A
Defesa Civil mobilizou pes-
soal da área de barragens da
Aesa e da Secretaria para
auxiliar as comissões muni-
cipais de Defesa Civil de Pi-
ancó e Santa Terezinha.

Equipes da Defesa Civil
estadual continuam no Ser-
tão paraibano fazendo le-
vantamento da situação
das áreas atingidas pelas
chuvas e ao mesmo tempo
distribuindo cestas bási-
cas, mantimentos e kits de
limpeza. Ontem a ajuda foi
levada a desabrigados de
São João do Rio do Peixe e
Santarém.

As comemorações do Dia do
Trabalho – 1º de maio – na Pa-
raíba serão antecipadas para
hoje. Uma manifestação em de-
fesa do emprego e da renda dos
trabalhadores está prevista
para acontecer hoje, às 17 ho-
ras, no Parque Solon de Lucena
(Lagoa), cuja programação con-
tará também com atividades
culturais e religiosas.

Segundo o diretor da Execu-
tiva da Central Única dos Tra-
balhadores - CUT na Paraíba,
Gilberto Paulino, a programa-
ção terá início com um culto
ecumênico. Depois, haverá
show da Banda Tuaregs, pro-
nunciamentos políticos e, en-
cerrando, apresentação do can-
tor Santana.

Gilberto Paulino disse que o
principal problema enfrentado
atualmente pelo trabalhador,
não somente da Paraíba, mas
do Brasil, é o desemprego, que
se tornou mais acentuado após
a crise financeira internacional.
Neste primeiro trimestre, fo-
ram registradas 4.000 demis-
sões no Estado.

O diretor da Executiva da
CUT na Paraíba comentou ain-
da que o desemprego atinge to-
dos os segmentos. “Mesmo
aquelas pessoas que estão em-

Cleane Costa
 REPÓRTER

pregadas, estão apreensivas
porque podem perder seu em-
prego a qualquer momento”,
destacou, adiantando que os se-
tores do comércio e da constru-
ção civil ainda são os que geram
emprego, apesar da crise.

O tema da CUT deste ano
para o Dia do Trabalho é de-
senvolvimento com trabalho,
renda e direitos. Por isso, nas
comemorações do dia 1º de
maio a tônica dos discursos
será em defesa do emprego e
da renda, pelo fim das dispen-
sas imotivadas, ratificação da
Convenção 158 da OIT; corte
nas altas taxas de juros; redu-
ção da jornada de trabalho
sem redução de salário; refor-
ma agrária e fortalecimento da
agricultura familiar; investi-
mento nas áreas sociais; e va-
lorização dos serviços e dos
servidores.

Panfleto que está sendo divul-
gado pela CUT para este 1º de
maio defende o crescimento do
país para se enfrentar as demis-
sões. Para a entidade, é neces-
sário que haja a redução urgen-
te da taxa básica de juros e o
elevado spread bancário.

O documento também rei-
vindica contrapartidas sociais
para a liberação de recursos
públicos a empresas, redução
da jornada de trabalho, entre
outras reivindicações.

Entidades antecipam as
homenagens ao trabalhador

Inscrição para
concurso do
IFPB termina
nesta 5ª feira

Termina hoje o prazo de ins-
crição ao concurso para profes-
sor substituto do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB).
São oferecidas 19 vagas e os in-
teressados podem se inscrever
pelo link www.cefetpb.edu.br/
concurso, que disponibiliza o
edital. Os candidatos que se ins-
creverem têm até a próxima se-
gunda-feira, (4), para efetuar o
pagamento da taxa de R$ 55,00.
A remuneração varia em torno
de R$ 1.115,02, para graduado,
e até R$ 2.466,02 para os que
possuem título de doutorado.

As vagas estão assim distri-
buídas: oito vagas em Cajazei-
ras; sete em João Pessoa; três em
Sousa e uma em Campina Gran-
de. Segundo ela, há oportunida-
des para quem ensina nas áreas
de Matemática, Administra-
ção, Economia, Geografia, Quí-
mica, Gestão Financeira, Enge-
nharias (Elétrica, Mecânica, Ele-
trônica, de Minas e de Alimen-
tos), Computação, Automação
Industrial, Sistemas de Inter-
net, Telecomunicações, Telemá-
tica, Redes de Computadores e
Agroindústria.

Guilherme Cabral
 REPÓRTER

Capital volta a conviver
com ameaça de blecaute

Os moradores da Grande João
Pessoa voltaram a conviver on-
tem com a ameaça de mais ble-
cautes e eles ainda podem acon-
tecer a qualquer momento. De
terça-feira até ontem foram
quatro apagões. O último acon-
teceu por volta das 9 horas, de
ontem e deixou a Capital parci-
almente sem energia, provocan-
do inclusive o adiamento das
sessões da Câmara Municipal de
João Pessoa e da Assembleia Le-
gislativa do Estado.

Durante entrevista coletiva
ontem, na sede da Energisa em
João Pessoa, o presidente da em-
presa, Marcelo Rocha, lamentou
a situação e disse que o sistema
de abastecimento de João Pessoa
é totalmente vulnerável, depen-
de de uma única subestação, e
não descartou a possibilidade de
outros blecautes.

Ele informou também que
João Pessoa está entre as prio-
ridades do programa Luz para
Todos e que a melhor saída
para a cidade será a constru-

José Alves
 REPÓRTER

ção da subestação de Santa
Rita, para dividir o “peso” com
a substação de Mussuré II, no
Conjunto Costa e Silva. Porém
a construção da subestação de
Santa Rita tem previsão de
conclusão em 2011.

Segundo Marcelo Rocha, os
três blecautes ocorridos na ter-
ça-feira, totalizaram cerca de 4
horas e 30 minutos sem ener-
gia, e o de ontem pela manhã
no Centro da cidade  durou cer-
ca de duas horas. Ele lembrou
que a subestação Mussuré II, é
de propriedade da Companhia
Hidro Elétrica do São Francis-
co (Chesf) e que quem é respon-
sável pelo fornecimento e abas-
tecimento da região é a Chesf.
A Energisa apenas distribui a
eletricidade.

Com relação aos prejuízos
sofridos pelos consumidores de
forma geral,  a orientação é pro-
curar a empresa para que seja
feita uma análise. “Temos que
verificar cada caso para saber
se realmente o produto foi da-
nificado por causa do apagão”.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)
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s fortes chuvas que atin-
gem  praticamente todo
o  Estado têm causado es-

tragos na maioria das rodovias
da malha estadual, segundo re-
velou o diretor-superintendente
do Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), engenheiro So-
lon Alves Diniz. Ele visitou as
áreas mais afetadas no Sertão.

Apesar dos muitos danos pro-
vocados pelas chuvas no Esta-
do, até agora somente uma ro-
dovia está intransitável para
veículos. Trata-se da PB-393,
que liga São João do Rio do Peixe
a Poço José de Moura, deixando
este último município isolado

Parte da estrada foi arrastada
pela correnteza como consequên-
cia da sangria da barragem Ca-
pivara, fazendo com que as águas
transbordem em cerca de 350
metros da pista. Como a ponte
existente no local tem somente 10
metros, não foi o suficiente para o
escoamento das águas.

Solon Alves disse que neste
trecho rodoviário ficou compli-
cada qualquer solução imedia-
ta, só sendo possível a passa-
gem das pessoas através de ca-
noas. Uma rodovia vicinal, sain-
do de Triunfo, está sendo prepa-
rada por equipes do DER para
servir de alternativa para os
moradores da cidade de Poço
José de Moura, pelo menos até

DER agiliza a recuperação de rodovias
Com a intensidade das chuvas que atingem praticamente todo o Estado, várias estradas foram danificadas, a exemplo da PB-393 e PB-395

que as chuvas diminuam e pos-
sa ser feito os serviços de recu-
peração da rodovia.

Outra rodovia da malha es-
tadual com sérios problemas,
segundo Solon Diniz, é a PB-395,
ligando Brejo das Freiras a San-
ta Helena. Com a sangria do açu-
de Pilões, uma ponte de 10 me-
tros existente na rodovia, mui-
to próxima do sangradouro,
com 80 metros de largura, tem
sido insuficiente para o escoa-
mento das águas. Além disso,
uma vegetação existente nas
águas do açude tem descido e
interrompido o curso normal da
correnteza. A desobstrução está

sendo feita por equipamentos do
DER, permitindo, por enquan-
to, o tráfego normal de veículos.

Ainda na PB-393, entre Caja-
zeiras a São João do Rio do Peixe,
as águas transbordam próximo
da linha férrea, com danificações
na pista de rolamento. Equipes
do DER estão na área para aten-
der as necessidades mais urgen-
tes. Na rodovia Uiraúna/Poço
Dantas, Santarém, na PB-411 -
BR-434, uma passagem molha-
da transbordou a pista com
0,80m, mas o tráfego tem se man-
tido normal. Vale lembrar que a
rodovia tem um greide abaixo
do terreno natural. O dirigente

PONTE DA BATALHA

Serviços serão
concluídos
em 30 dias

Com relação a Ponte da Ba-
talha, que fica localizada entre
Santa Rita e Cruz do Espírito
Santo, na PB-004,  o DER dis-
pensa todas as suas atenções
aos serviços, no sentido de
conclusão das  obras de alar-
gamento, com 1,30 metro de
cada lado na pista de rola-
mento e da parte estrutural,
com atraso agora por causa
do aumento do nível das
águas do rio Paraíba.

O superintendente  do DER,
Solon Alves Diniz, espera con-
cluir as obras em 30 dias, de-
pendendo somente do índice
das chuvas. Há também  um
projeto para ampliar a exten-
são da ponte em 70 metros, o
que resolverá, definitivamen-
te, os transtornos causados
em cada período de inverno
com o aumento das águas do
rio Paraíba.

Quanto ao desvio provisó-
rio construído pelo DER, nos
últimos dias a elevação do ní-
vel das águas do rio torna in-
viável esta solução, pelo me-
nos por enquanto.

 Com relação a Ponte do Rio
Preto, na mesma rodovia, que
desde o ano passado sofreu
uma inclinação, está sendo
feito um novo apoio através
de estacas metálicas cravadas
no solo, também visando uma
solução em definitiva, confor-
me determinação do governa-
dor José Maranhão.

Além dos danos causados
pelas últimas chuvas, o diri-
gente do DER assegura que os
maiores problemas na malha
Rodoviária Estadual foram
herdados da administração
anterior, o mesmo acontecen-
do com o sucateamento dos
equipamentos do órgão rodo-
viário, entre eles, destaca tra-
tores e caminhões.

 “O desafio pela frente é gran-
de, mas estamos enfrentando
com coragem e muita vontade
as determinaçõs que foram de-
legadas pelo Governo do Esta-
do, visando a  recuperação das
rodovias do Estado”, garantiu
o engenheiro Solon Diniz.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

do DER assegura que 10 frentes
de serviços estão atuando na
Operação Tapa Buraco, atenden-
do preferencialmente os trechos
mais afetados pelas chuvas. “To-
das as oito Residências Rodoviá-
rias do DER no Estado estão com
suas equipes trabalhando para
melhores condições de tráfego
das estradas”.

Solon Diniz disse que além das
rodovias citadas, na região ser-
taneja, o DER está preocupado
também com a malha rodoviá-
ria do Litoral, Brejo, Cariri e Cu-
rimataú, que também apresenta
problemas de buracos e outras
falhas provocadas pelas chuvas.

UFCG oferece 14 vagas
para professor em Sumé

A Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) re-
alizará, no período de 11 a 22
de maio, inscrições para 14
vagas remanescentes  ao con-
curso público de provas e tí-
tulos para o magistério supe-
rior, destinado ao campus
Sumé.

As oportunidades ofereci-
das pela instituição aos can-
didatos  são para as Unida-
des Acadêmicas de Educação
do Campo e de Tecnologia do
Desenvolvimento.

As vagas são para profissi-
onais com titulação de Mes-
tre, referente à categoria de
professor assistente, uma vez
que não houve candidatos
inscritos para a classe de pro-

fessor adjunto (Doutor), no
período de 16 de março a 17
de abril. O salário oferecido é
de R$ 4.442,60.

Para a Unidade Acadêmica
de Educação do Campo as op-
ções são para: Administração
(1 ); Economia (1); Ciência Po-
lítica (2 ); Fundamentos Sócio-
Históricos da Educação (1) e
Ensino de História (1).

Já a Unidade Acadêmica de
Tecnologia do Desenvolvi-
mento oferece vagas para Ci-
ências Biológicas e da Saúde
(1); Zootecnia (1); Ciência
Computacional e Bioinformá-
tica (1); Gestão da Produção
(1); Ergonomia, Higiene e Se-
gurança do Trabalho (1); Físi-
ca Geral (2) e Matemática (1 ).

Bombeiro da PB é 1° lugar
em estágio de segurança

O 3º sargento BM José Ri-
cardo Mendes Barbosa, do 2º
Batalhão de Bombeiro Mili-
tar, de Campina Grande, foi
destaque no Estágio de Segu-
rança e Proteção de Autori-
dade Espa 09/2 realizado no
4º Batalhão de Polícia do Exér-
cito (4º BPE), na Cidade do
Recife.

Na ocasião o 3º sargento BM
Mendes foi condecorado com
o diploma do término do es-
tágio como primeiro coloca-
do, pelo general-de-brigada
Fernando Vasconcelos Perei-
ra, comandante da 10ª Briga-
da de Infantaria Motorizada,
que presidiu a solenidade.

O estágio transcorreu no
período de 16 de março a 17
de abril. Durante as cinco se-

manas, os participantes tive-
ram instruções nas áreas de
defesa aproximada, segu-
rança física de instalações,
defesa pessoal, tiro prático e
embarcado, varredura de
ambientes, prevenção e con-
trole de incêndio, direção de-
fensiva, comunicações, ex-
plosivos, estória de cobertu-
ra, escolta de comboio, escol-
ta de batedouros, entre ou-
tras.

A mesa de honra da soleni-
dade militar foi composta
ainda pelo coronel José Edson
Gomes Chacon, chefe do Ser-
viço de Polícia do Comando
Militar do Nordeste, e o tenen-
te-coronel Antônio de Sá Jú-
nior, comandante do 4º Bata-
lhão de Polícia do Exército.

Os serviços de alargamento da ponte, localizada entre Santa Rita e Espírito Santo, estão em ritmo acelerado

A

CONCURSO PÚBLICO
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m meio à crise econômi-
ca, os prefeitos da Paraí-
ba precisam superar ou-

tro grande obstáculo: sair da lis-
ta de inadimplentes junto ao
governo federal para receber
recursos de convênios.

Segundo dados do Cadastro
Único de Convênios (CAUC) da
Secretaria do Tesouro Nacional,
das 223 cidades do Estado, 171
(76%) estão em situação de
inadimplência com a União e im-
pedidas de receber recursos para
áreas como as de infraestrutura,
turismo, habitação e agricultu-
ra. Outros 52 municípios do Es-
tado conseguiram superar as di-
ficuldades causadas pela má ges-
tão de seus governos ou admi-
nistrações anteriores e cumprir
as exigências legais.

A situação de inadimplência
dos municípios é provocada ge-
ralmente por administrações
anteriores que deixaram débi-
tos com o Instituto Nacional do
Seguro Social e Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS),
não apresentaram documenta-
ção necessária e não prestaram
contas de convênios. O resulta-
do é que, mesmo havendo recur-
sos federais disponíveis para in-
vestimentos em infraestrutura,
habitação ou saneamento bási-
co, os prefeitos não estão em
condição legais para trazê-los
para seus municípios e imple-
mentar obras e programas.

Inadimplência atinge 171 prefeituras na
PB e liberação de verbas é ameaçada

Outros 52 municípios conseguiram superar as dificuldades por conta de má gestão de governo anterior e cumprem as exigências legais da União

E

Sesc promove em Patos
curso de valorização social

A unidade do Sesc em Patos
promove, mensalmente, cursos
de valorização social, com obje-
tivo de estimular e desenvolver
habilidades técnicas dos alunos,
possibilitando uma renda extra.
Foi oncluída ontem  a segunda
parte do curso de “Decoração em
Sandálias”.

O curso é ministrado no pró-
prio Sesc para 20 estudantes
da Educação de Jovens e Adul-
tos do turno da tarde. De acor-
do com a orientadora pedagó-
gica, Jesana de Araújo, a pro-
cura foi grande. “Tivemos que
estabelecer um número de va-
gas para que o aproveitamen-

to fosse satisfatório”, revela.
As inscrições são gratuitas e
todo o material pedagógico é
fornecido pela instituição.

A proposta do Sesc é realizar
cursos diferenciados, auxilian-
do na criação de novas formas
de captação de renda para os
seus alunos e para a comuni-
dade. “Realizamos nosso pla-
nejamento sempre levando em
consideração o interesse dos
nossos alunos, o que eles gosta-
riam de aprender”, esclarece
Jesane. Está prevista também
para o final do ano uma expo-
sição com todos os trabalhos
realizados em 2009.

Como forma de minimizar a
situação da população, o gover-
no federal continua destinan-
do os recursos para convênios
nas áreas da saúde, educação e
desenvolvimento social, mes-
mo que os municípios estejam
em situação de irregularidade.
Na lista dos maiores municípios
do Estado, só estão em situação
regular João Pessoa, Patos e
Monteiro.

O presidente da Associação
da Federação de Municípios da
Paraíba (Famup), Buba Ger-
mano, confirmou que vários
municípios paraibanos  estão
com dificuldades de receber re-
cursos federais por não terem
certidões negativas junto à
União, provocados por ques-
tões como dívidas com o INSS
de gestores passados. Ele acu-
sou o governo federal de criar
uma série de exigências para
dificultar a situação dos muni-
cípios na hora de liberar os re-
cursos..

Buba Germano, que é prefeito
de Picuí, criticou a burocracia
para os gestores regularizarem
a situação e defendeu o encon-
tro de contas para abater as dí-
vidas de INSS.  Ele afirmou que
o anúncio de R$ 1 bilhão para
os municípios brasileiros não
repõe nem mesmo o déficit do
primeiro trimestre do ano com
o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).

Usuários aprovam normas da ANS
Guilherme Cabral
REPÓRTER

Usuários de planos de saú-
de em João Pessoa aprovaram
a resolução da Agência Naci-
onal de Saúde Suplementar
(ANS) que instituiu novas
normas para a troca de plano
de saúde mediante portabili-
dade  de carências, que está
em vigor desde o dia 15 deste
mês.

Com essa nova regulamen-
tação, as pessoas com planos
individuais e familiares contra-
tados a partir de 1999, ou ade-
quados à Lei 9.656/1998, podem
trocar livremente de operado-
ras, sem ter que respeitar, no-
vamente, prazos de carência
para a utilização de determi-
nados serviços de cobertura. A
medida, segundo eles, serve
para facilitar e desburocratizar
o setor, beneficiando quem ne-
cessita desses serviços.

“Foi uma boa ideia”, disse,
por exemplo, a secretária Ma-
ria Elisa, que possui um pla-
no de saúde. Segundo ela, esse
segmento caracteriza-se por
ser de muitas normas e uma
medida como esta, conforme
ressaltou, “só facilita para as
pessoas, que não precisam se
preocupar na hora em que ti-
ver de mudar de operadora”.
Se for preciso, garantiu que
mudaria de plano de saúde.
“O que vale é o bolso”, comen-
tou.

Já o motorista João Batista
Nóbrega também apoiou a
medida da ANS, que, com
isso, espera estimular a con-
corrência no mercado de saú-
de suplementar e beneficiar o
consumidor. Para isso, preci-
sa estar em dia com as men-
salidades e estar há pelo me-
nos dois anos na operadora
de origem (ou três anos, caso
tenha doença preexistente),

podendo mudar de plano
apenas no mês seguinte ao
aniversário do contrato e
para tipos compatíveis, ou
seja, ofereçam a mesma co-
bertura, na mesma faixa de
preços e alcance geográfico.

“Além de facilitar para o
usuário, promove um pouco
de desburocratização”, disse
João Batista Nóbrega. Segun-
do ele, outras medidas desse
tipo, que beneficiam a popu-
lação, poderiam ser tomadas
pela ANS.

Outra pessoa que concor-
dou com essa resolução da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar foi o gráfico Ro-
berto Nunes. “Essa resolução
simplifica as coisas e traz van-
tagens para os usuários, prin-
cipalmente por não ter que es-
perar um tempo para usu-
fruir do que o plano oferece”,
disse ele.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

A cidade de Patos está com a situação regularizada com  a União e, portanto, pode receber recursos do governo

ARQUIVO

PLANOS DE SAÚDE



8 GERALJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Multa mínima para entrega atrasada
do Imposto de Renda é de R$ 165,74

Segundo a Receita, prazo se esgota à meia-noite e até à tarde de ontem 175.900 contribuintes paraibanos tinham entregue a declaração de IR

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

 prazo de entrega da
declaração de Imposto
de Renda e Pessoa Físi-

ca, ano base 2008 acaba hoje
(30). Até o final da tarde de on-
tem (28), 175.900 contribuintes
paraibanos tinham entregado
a comprovação de rendimen-
tos. De acordo com a Secretaria
de Receita Federal na Paraíba,
o número equivale a cerca de
78% do total de pessoas aptas a
prestar contas com o órgão no
Estado, que é de 225 mil. O pra-
zo de entrega vai até a meia-
noite (horário de Brasília) des-
ta quinta-feira para quem usar
a internet.

Restam ainda em torno de
49.100 pessoas, ou seja 22% dos
contribuintes aptos a presta-
rem contas com o Leão do Im-
posto de Renda no Estado. Em
todo o país, a Receita Federal
acusou até o momento o rece-
bimento de mais de 20,3 mi-
lhões de declarações do IR para
Pessoa Física. O número repre-
senta cerca de 81% dos 25 mi-
lhões de documentos esperados
este ano.

Ontem, a Receita informou
que ampliou o horário de en-
trega durante as madrugadas.
O documento poderá também
ser entregue no horário de 1h
às 4 horas — a Receita realiza-
va manutenções em seu site no

O

Marconi Frazão diz que declaração de última hora tem maior probabilidade de errar no preenchimento do documento

período entre 1 hora às 5 ho-
ras, o que impedia a entrega da
declaração via internet neste
período.

A Receita tem alertado aos
retardatários sobre os perigos
de congestionamento nas li-
nhas de internet no último dia
do prazo de entrega. De acordo
com o delegado da Receita Fe-
deral no Estado, Marconi Fra-
zão, aquelas pessoas que dei-
xam para entregar para a últi-
ma hora, tem a maior probabi-
lidade de errar na hora de pre-
encher os dados por causa da
pressa.

“Espero que aqueles contri-
buintes paraibanos que ainda

não entregaram a declaração
do Imposto de Renda, que o pro-
curem entregá-las o mais rápi-
do possível, porque ainda não
ocorreram reclamações de con-
gestionamento até o momento”,
disse.

Estão obrigadas a declarar o
Imposto de Renda as pessoas
físicas que receberam em 2008
acima de R$ 16.473,72 em ren-
dimentos tributáveis (que pa-
gam impostos). Quem teve ren-
dimentos não-tributáveis ou
isentos de impostos acima de
R$ 40 mil no ano passado tam-
bém terá de acertar as contas
com a Receita.

O envio da declaração é

obrigatório, ainda, para sóci-
os de empresas, pessoas físi-
cas com patrimônio superior
a R$ 80 mil (pelo valor de com-
pra) em 31 de dezembro e para
quem exerceu atividade rural
e recebeu acima de R$ 82,5 mil
em 2008.  Os programas para
o preenchimento e a transmis-
são dos dados estão disponí-
veis na internet (http://
www.receita.fazenda.gov.br/
). O contribuinte também pode
entregar a declaração em dis-
quete nas agências do Banco
do Brasil e Baixa Econômica e
em formulário de papel nas
agências dos Correios e Tele-
gráfos.

Quanto mais demorar, maior
será o valor da penalidade Atraso no ajuste de conta

leva a suspensão do CPF
O valor mínimo cobrado pelo

atraso é de R$ 165,74. Quanto
maior o atraso, maior o valor da
multa. Quem perder a data limi-
te estipulada pela Receita terá
ônus financeiro. De acordo com
a Receita Federal, quem enviar
os dados do Imposto de Renda
Pessoa Física 2009 a partir da
00h01 de amanhã, dia 1º de
maio, já estará sujeito à multa
mínima de R$ 165,74, apenas
pelo atraso.

Se houver imposto devido
pelo contribuinte, o peso no
bolso será maior: multa de 1%
do imposto devido ao mês ou
fração de atraso, de valores

mínimo de R$ 165,74 e máxi-
mo de 20% do imposto devido.
Ou seja: quanto mais o contri-
buinte demorar, maior será o
valor da penalidade.

Para esses casos, o boleto para
pagamento da multa é gerado
no momento de entrega da de-
claração atrasada. Em alguns
casos, a notificação da multa
pode ser expedida pela própria
Receita e será recebida pelos
Correios. Segundo recomenda-
ção da Receita, a regularização
a situação deve ser feita o  quan-
to antes: além de multa, quem
não declara o imposto passa a
ter pendências com o Fisco.

O contribuinte que não
entregar a declaração por
dois anos pode ter o CPF
suspenso. Com isso, vai
enfrentar problemas na
hora de abrir conta em
banco, abrir empresa ou
tomar um empréstimo ou
financiamento. Só na Para-
íba a Secretaria da Receita
Federal já suspendeu
427.413 Cadastros de Pes-
soa Física – CPF em todo o
Estado.

De acordo com dados da
própria Receita, existem

atualmente no Estado,
3.247,337 documentos ca-
dastrados. Desse total,
2.399,870 estão em situação
regular; 390.614 estão de-
pendentes de regulariza-
ção, ocasionados geralmen-
te pela falta de entrega da
Declaração de Pessoa Físi-
ca e de isenção do Imposto
de Renda no ano anterior;
20.389 estão cancelados,
por motivo de multiplici-
dade de inscrições e 51 es-
tão anulados decorrentes
de fraude.

Em função da entrega de úl-
tima hora da declaração do Im-
posto de Renda, o contribuinte
deve adotar alguns cuidados
para não incorrer em erros que
poderão levá-lo à malha fina,
que é a revisão eletrônica dos
documentos, quando os dados
declarados pelos contribuintes
são “cruzados” com as infor-
mações armazenadas nos sis-
temas da Receita Federal.

Em muitas das vezes, esses
erros também acontecem não
por desconhecimento das nor-
mas, mas por cálculos errados
sobre restituir mais ou pagar
menos. Para tanto, o contribuin-
te nunca deve deixar de decla-
rar uma fonte de renda, por
menor que seja o valor recebi-
do de uma empresa por servi-
ço prestado ou venda de pro-
duto. Como as informações são
“cruzadas”, se a fonte pagado-
ra enviou os dados à Receita a
omissão de uma renda levará
a declaração à malha.

Caso o contribuinte não infor-
mar a renda dos dependentes,
essa ação também vai deixar a
declaração “presa”. Assim, se
algum dependente tiver renda,
o titular deve incluí-la a seus
ganhos. Mas é preciso ficar aten-
to: se as deduções com esse de-
pendente forem inferiores à ren-
da dele, é mais vantagem fazer
declarações separadas.

Deduções de gastos com saú-
de devem sempre correspon-
der aos serviços prestados e
pagos. Assim, cuidado para não
“aumentar” os gastos, pois a
Receita “cruza” o que o contri-
buinte informa que pagou com
o que o prestador do serviço diz
que recebeu.

 O documento poderá tam-
bém ser entregue no horário de
1h às 4h —a Receita realizava
manutenções em seu site no
período entre 1h às 5h, o que
impedia a entrega da declara-
ção via internet neste período.
editoração:
JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Erro e pressa
podem levar a
pessoa a cair
na malha fina

  MARCOS RUSSO
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Paraíba prevenida contra a gripe suína
Saúde coordena Força-Tarefa que faz o controle e prevenção da doença. Secretário José Maria de França diz que “não há motivo para pânico”

U ma força-tarefa coor-
denada pela Secretaria
de Saúde fará o traba-

lho de controle e prevenção da
gripe suína na Paraíba. A in-
formação foi fornecida pelo se-
cretário de Saúde do Estado,
José Maria de França, durante
coletiva concedida na tarde de
ontem no auditório do Hemo-
centro. “Não existe motivo
para pânico. E no caso suspeito
que foi detectado na cidade de
Patos os médicos já colheram
amostra para exame. O resul-
tado deve sair em 10 dias”,
acrescentou.

A Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) notificou ao Ministé-
rio da Saúde, nessa quarta-fei-
ra (29), o primeiro caso suspei-
to de gripe suína no Estado. A
paciente mora em Patos e che-
gou do Texas (EUA) na quarta-
feira da semana passada, pelo
Aeroporto dos Guararapes,
em Recife/PE. Ela está interna-

da em isolamento no Hospital
Regional de Patos. No mesmo
dia em que foi notificado o caso,
o secretário da Saúde, José
Maria de França, colocou a es-
trutura da SES à disposição da
‘força-tarefa’ formada para
prevenir e enfrentar a doença,
no Estado.

 “Não há confirmação desse

caso ainda, como não há dos
outros 20 notificados no país.
Fui informado na quarta-feira
que o quadro da paciente já era
estável e que a febre já havia
cedido. É normal que as pesso-
as se apavorem e é até bom que
tenham medo dessa doença,
porque terão mais cuidado para
se prevenirem contra ela. Acre-

dito que a Paraíba e o Brasil não
terão uma epidemia, pois todas
as providências de prevenção
e enfrentamento estão sendo
tomadas”, comentou.

O secretário disse que toda a
estrutura da SES foi colocada à
disposição da comissão que está
traçando o plano estratégico de
prevenção e enfrentamento da
doença, no Estado. Ele anunciou
que qualquer rotina deve ser
quebrada, em caso de emergên-
cia. O grupo é coordenado pela
Gerência de Vigilância em Saú-
de e composto por vários ór-
gãos, como as agências Nacio-
nal (Anvisa) e Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa);
prefeituras de João Pessoa,
Campina Grande, Bayeux e
Cabedelo; Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW),
Laboratório Central do Estado
(Lacen) e Infraero. Outros ór-
gãos poderão ser convocados,
caso haja necessidade.

Também participaram da
entrevista coletiva a gerente da
Vigilância em Saúde, Cleane
Toscano; a infectologista Hele-
na Germóglio e a coordenado-
ra de Vigilância Sanitária de
Portos, Aeroportos, Fronteiras
e Recintos Alfandegados (órgão
da Anvisa), Rosângela Queiroz
Barreto.

“Estamos seguindo o proto-
colo de condutas traçado pela
Organização Mundial de Saú-
de para prevenção e combate
a situações como essa. Já pas-
samos pela ameaça da gripe
aviária e vamos passar por
mais essa, tomando as provi-
dências necessárias, junto ao
Ministério da Saúde e aos mu-
nicípios paraibanos”, afirmou
Cleane Toscano.

CONTROLE DE PASSAGEIROS
A representante da Anvisa,

Rosângela Barreto, garantiu
que o controle tem sido rigo-
roso nas portas de entradas
de passageiros internacio-
nais, em todo o país e, na Pa-
raíba, desde segunda-feira to-
das as recomendações estão
sendo seguidas.

“Nenhum passageiro de
voos internacionais desem-
barca no Castro Pinto sem an-
tes preencher uma ficha que a
gente chama de ‘declaração de
bagagem acompanhada’.

Uma equipe da Anvisa está
de plantão durante o dia no
aeroporto e, à noite, fica de
sobreaviso. Estamos monito-
rando as nossas entradas 24
horas”, garantiu.

INCUBAÇÃO E TRANSMISSÃO
A infectologista Helena Ger-

móglio explicou que os sinto-
mas da gripe aviária são seme-
lhantes a de qualquer outra vi-
rose de vias aéreas (febre, dor
no corpo, dor na garganta, vô-
mito, diarreia e fadiga), só que
com a gripe aviária a fadiga e
o cansaço são bem mais inten-
sos. “O período de incubação
do vírus demora em média sete
dias. Nesse período não há ris-
co de transmissão. O risco co-
meça a aparecer quando sur-
gem os primeiros sintomas,
porque a gripe suína é trans-
mitida somente pela secreção”,
esclareceu.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

Anvisa mantém plantão para atender os casos suspeitos
As ações envolvendo a pre-

venção e o enfrentamento da
gripe suína no Estado serão co-
ordenadas pela Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES). À SES
também cabe o repasse das in-
formações do Ministério da
Saúde para os municípios.

A Anvisa já está fazendo
ações de prevenção nos aero-
portos do Estado e conta com
uma equipe de plantão para
atender casos suspeitos. Duran-
te o dia há equipes nos locais e
à noite um plantão de sobrea-
viso através dos telefones (8803
5972 – Rosângela; 8848 4388 -
Shirley).

A Infraero está fazendo a di-
vulgação dos cuidados e o aler-
ta a passageiros que vêm dos
países em risco (México, Esta-
dos Unidos, Canadá, Reino
Unido e Espanha). Os passagei-
ros oriundos desses locais que
apresentarem algum sintoma
da gripe não saem do aeropor-
to sem passar pela Anvisa.

Em caso suspeito, a Infraero
providenciará o isolamento
dos passageiros que tiveram
contato com o possível infec-
tado e promoverá a desconta-
minação da aeronave. Entre os
procedimentos a serem toma-
dos ainda dentro da aeronave
estão o isolamento do caso su-
peito, colocação de máscaras
em todos os contatos e regis-
tro imediato à SES.

Todos os funcionários da An-
visa e outros profissionais que
terão contato com o caso sus-
peito estão recebendo equipa-
mentos de proteção individual
(EPIs), como macacões, botas,
luvas e máscaras.

A SES ficou responsável por
adquirir mais kits de EPIs,
para emergências. Os EPIs de-
verão ser lavados em hospi-
tais. A SES providenciará sa-
cos leitosos para o transporte
dos EPIs.

A SES já fez contato com o
Ministério da Saúde para que o
órgão federal encaminhe a me-
dicação para ficar no estoque.

O porto de Cabedelo já tem
em sua rotina a conduta de
isolar passageiros que apre-
sentem os sintomas antes da
atracagem.

As unidades do Samu dos
municípios de Cabedelo e
Bayeux ficarão responsáveis
pelo transporte de pessoas com
suspeita da doença para o hos-
pital de referência. A equipe do
Samu também fará a primeira
avaliação médica dos casos
suspeitos.

O Hospital Universitário
Lauro Wanderley é a unidade
de referência no Estado para
tratar os pacientes com suspei-
ta de gripe suína.

Os hospitais da FAP e o
HUAC, em Campina Grande, e
de Emergência e Trauma, em
João Pessoa, serão unidades de
apoio e poderão ser referência
para o serviço.

Os casos serão investigados
conjuntamente pelos órgãos de
Vigilância Epidemiológica dos

municípios de origem dos pa-
cientes e pela Gerência de Epi-
demiologia do Estado.

O Ministério da Saúde deve-
rá encaminhar a SES, nos pró-
ximos dias, panfletos sobre cui-
dados e prevenção e recomen-
dações aos viajantes para dis-
tribuição nos aeroportos.

EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO
A SES deverá produzir mate-

rial educativo sobre a doença,
com sintomas, serviços de re-
ferência e tratamento e manda-
rá nota técnica a todos os mu-
nicípios do Estado citando as
providências a serem tomadas
diante de casos suspeitos.

As secretarias municipais de
Saúde devem executar traba-
lho educativo nos terminais
rodoviários

O Laboratório Central do Es-
tado (Lacen) fica responsável
pela coleta do material em pa-
cientes suspeitos para isola-
mento viral. O material coleta-
do será encaminhado ao Insti-
tuto Evandro Chagas, em Be-
lém do Pará. O laboratório é o
serviço de referência para o
Nordeste.

ESCLARECIMENTO
As vacinas contra a gripe que

estão sendo aplicadas atual-
mente não protegem contra o
subtipo de vírus que provoca a
gripe suína.

José Maria de França (C) participou de coletiva no Hemocentro

Na reunião ficou definido que a SES fará material educativo sobre a doença

  FOTOS: SECOM

Atividades unem
os três níveis de
administração
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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

     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.: COM CAT NOVA BERITH
CPF/CNPJ....: 006867545/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  254,95
Cedente.....: ADONAI COM. DE ARTIGOS
RELIGIOSOS L
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025527
Responsavel.: ELETRIFICACAO LUAR
LTDA
CPF/CNPJ....: 002988522/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$9.150,00
Cedente.....: NELSON MESTRINEL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023007
Responsavel.: JOAO LIBANIO GUIMARA-
ES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 185983904-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  110,00
Cedente.....: SERQUIP TRATAMENTO DE
RESIDUOS PB L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025726
Responsavel.: JOAO TORRES DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ....: 044558274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  168,00
Cedente.....: LABORAL MASSOTERAPIA
COMERCIO DE PR
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA SA-  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025701
Responsavel.: JULIA GRAZIELLA MEDEI-
ROS B SILVEIRA

CPF/CNPJ....: 009293894/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  916,00
Cedente.....: OLINDA FRANCISCA DE
SOUSA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026063
Responsavel.: MARIA MENDONCA DE
LACERDA AP 43
CPF/CNPJ....: 003041584-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$   34,50
Cedente.....: COND ED JOAO MARQUES
ALMEIDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024436
Responsavel.: SORAYA BONFIM
CPF/CNPJ....: 713676244-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  725,00
Cedente.....: COND RESID HOTELEIRO
IMPERIAL FLAT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025886
Responsavel.: TRIANON DESIGN
CPF/CNPJ....: 005328407/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  805,00
Cedente.....: BRASI LUSTRES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA -  JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025782

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,  30/04/2009
--------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular -

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L

Responsavel.: ADRIANO JACOME DA
FONSECA
CPF/CNPJ....: 002409445/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  219,44
Cedente.....: RS DISTRIBUIDORA DE PE-
CAS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025589
Responsavel.: ACG3 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 005394053/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  800,00
Cedente.....: JOSE ROBERTO DE LIMA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024748
Responsavel.: ALOISIO ROCHA FORMI-
GA
CPF/CNPJ....: 931332514-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  611,50
Cedente.....: DPC  COMERCIO REPRE-
SENTACOES LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL
S/A AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024994
Responsavel.: BRUNO TORRES DE AL-
MEIDA DONATO
CPF/CNPJ....: 053372294-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  149,33
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTA-
COES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-
BCO MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023315
Responsavel.: CONSEIL LOGISTICA E
DISTRIBUICAO LT
CPF/CNPJ....: 002331725/0010-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$5.500,00
Cedente.....: LUBRIJAU DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025183
Responsavel.: EDIVALDO PEDRO DA SIL-
VA
CPF/CNPJ....: 648591264-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  164,94
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB

Protocolo...: 2009 - 022318
Responsavel.: INSTITUTO EDUCAC  ME-
NINO JESUS
CPF/CNPJ....: 010846178/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  180,00
Cedente.....: SOLIVETTI COMERCIO S
LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG.
JOAO PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025747
Responsavel.: LINDOLFO BARREIRA
MAIA
CPF/CNPJ....: 210555723-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  148,36
Cedente.....: SHERWIN-WILLIAMS DO
BRASIL INDUSTRI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025918
Responsavel.: MARCIO NUNES DE LU-
CENA
CPF/CNPJ....: 010319948/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  157,00
Cedente.....: AUTOMIX ACABAMENTO E
ACESSORIOS AUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024075
Responsavel.: ROSIANE JUSTINO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 977516344-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  350,00
Cedente.....: CONDOMINIO DE EDIFICIO
DONA LUCA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023248
Responsavel.: WLADIMA SORAYA HOLAN-
DA G
CPF/CNPJ....: 299575084-15
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  178,02
Cedente.....: CONDOMINIO ROYAL TRA-
DE CENTER
Apresentante: CONDOMINIO ROYAL
TRADE CENTER
Protocolo...: 2009 - 026275

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,  30/04/2009
--------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

ESTADO DA PARAIBA
PODER JUDICIARIO

4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS
  Av.Comandante Vital Rolim, 58, centro, Cajazeiras PB CEP. 58.900-000.Tel. (0**83-3531-1158)

EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O Dr.EDIVAN RODRIGUES ALEXANDRE, Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca

de Cajazeiras, Estado da Paraíba, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e serventia do 4°
oficio, tramita a Ação de busca e apreensão n° 0132008000633-4, movida pelo BANCO
FINASA S/A contra MARIA NOELIA FARIAS DA SILVA, residente no sitio Trapiá.Zona
rural de Bom Jesus-PB, atualmente em local incerto e não sabido. E como a promovida não
foi encontrada pelo meirinho encarregado das diligencias, mandou o MM. Juiz publicar o
presente edital, com prazo de 30(trinta) dias, para querendo contestar o pedido no prazo de
05 dias (CPC, art. 1.071 § 2° -1° parte), sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros
os fatos alegados na inicial, informando-o que neste mesmo prazo poderá, caso haja pago
mais de 40% do preço, requerer ao juiz que lhe conceda trinta dias para reaver a coisa,
liquidando as prestações vencidas, juros, honorários e custas processuais (Art. 1.071. § 2°
Infine), querendo e no prazo de 15(quinze) dias, contestar. E para que chegue ao conhe-
cimento de todos e especialmente do promovido, mandou o MM. Juiz publicar o presente
edital, o que foi feito e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Caja-
zeiras, Estado da Paraíba, aos 29 de janeiro de 2009. Eu,______,Maria do Socorro Bezerra,
Técnica Judiciária, o digitei.

EDIVAN RODRIGUES ALEXANDRE
Juiz de Direito – 4ª Vara

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DO
SINDICATO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DA PARABAÍBA

– SINVEP – PB

O SINDICATO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DA PARA-
ÍBA – SINVEP – PB, convoca todos representantes ou membros da categoria das empresas
revendedoras de veículos automotores do Estado que exerçam atividades individualmente
ou na qualidade de pequenos, médios e grandes empresários, proprietários, parceiros e
intermediários, para ASSEMBLÉIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO
SINVEP, a ser realizada às 18:00 horas, do dia 15 de maio de 2009, no auditório da Câmara
de Dirigentes Lojistas, na Rua 13 de Mario, 277, centro – João Pessoa-PB, para delibera-
rem sobre a seguinte pauta: a) Ratificação da fundação do Sindicato dos revendedores de
Veículos do Estado da Paraíba – SINVEP – PB. Categoria econômica: revendedores de
veículos automotores e Base territorial: Estado de Goiás; b) Ratificação do Estatuto Social;
c) Ratificação da Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal realizada em 18 de
Outubro de 2007; e, d) Ratificação da autorização para registro da entidade nos órgãos
competentes. Não havendo na hora acima indicada quorum suficiente para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a assembléia será às 20:00 horas da mesma data, em
segunda convocação com qualquer número de representantes presentes e no mesmo local.

João Pessoa, Paraíba, 27 de Abril de 2009.
Sindicato dos Revendedores de Veículos do Estado da Paraíba.

ESTADO DA PARAIBA, PODER JUDICIARIO, COMARCA DA CAPITAL, JUIZO
DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL, EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 20 DIAS. A
Dra. RENATA DA CÂMARA PIRES BELMONT, Juíza de Direito da 8ª Vara cível. Desta
Capital, em virtude da Lei, etc. FAZ SABER que fica CITADA pelo presente edital, OLIANE
TOLEDO DOS SANTOS, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, para, querendo,
contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos
pelo réu, como verdadeiros, os fatos alegados pelo autor. Tudo conforme despacho de fls.
43v, nos autos da ação de REINTEGRACAO DE POSSE, processo nº. 2002007004086-6,
que tramita nesta 8ª Vara Cível, promovida pelo ITAULEASING DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL, em desfavor de OLIANE TOLEDO DOS SANTOS, cujo despacho foi o
seguinte: Vistos, etc. Por encontrar-se em endereço incerto e não sabido, cite-se a re por
edital, com prazo de 20 dias, conforme requerido (fls. 41). Intime-se o autor para providen-
ciar a publicação do edital. João Pessoa, 20.05.2008. Claudia Evangelina C. F. de Franca.
Juíza de Direito. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedi o
presente edital, que será afixada na sede deste Juízo, no local de costume e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Aos 08 dias
do mês setembro de 2008. EU, Técnica Judiciária o digitei e assino. RENATA DA CAMARA
PIRES BELMONT, Juíza de Direito.

SANTA GERADORES LTDA. CNPJ/CPF N° 10.399.048/0001-78. Torna publico que a SUDEMA
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de Operação n° 671/
2009 em João Pessoa, 29 de abril de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a atividade: Comercio de
aluguel de maquinas e geradores Na(o) – Lote 01 quadra S/N PRAIA DO JACARE. Município:
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2009-002029/TEC/LO-0451

MARIA MENINA CORNEIA DA SILVA SOARES – CNPJ/CPF Nº 12.931.713/0001-58, torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Operação nº 433/2009 em João Pessoa, 16 de março de 2009 – Prazo: 730 dias.
Para a atividade de: Produtos de panificação, bolos, bolachas, etc. na Praça João Pessoa Nº
56 Centro. Município: ALAGOINHA – UF: PB. Processo: 2008-007686/TEC/LO-2226.

UNIDADE TEXTIL NORDESTE LTDA. – CNPJ/CPF Nº 027.900.244-05, torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº
680/2009 em João Pessoa, 29 de abril de 2009 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Fabri-
cação de Malhas de Algodão, na Rua: P 11 QD. 496-6 LOTES 2,3,4,5 e 6 Município: JOÃO
PESSOA – UF: PB. Processo: 2007-004828/TEC/LP-0041.

POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA/ - CNPJ/CPF Nº 09.207.606/0005-09, torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação nº 420/2009 em João Pessoa, 13 de março de 2009 – Prazo: 730 dias. Para a
atividade de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (gasolina, álcool,
diesel) e venda de GLP, na Av. Dom Pedro II Nº 1076 Centro. Município: JOÃO PESSOA – UF:
PB. Processo: 2009-000542/TEC/LO-0101.

PERSIFILM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ de nº. 01.024.339/0001-90, Inscrição
Estadual de nº. 16.110.827-0, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 521,
sala 107 térreo, Tambaú, nesta Capital; comunica que foram extraviadas todas as notas fiscais
de entrada e saída, bem como os livros de Inventário e de Apuração do período de janeiro de
1999 a 19 de março de 2004, da referida Empresa. Nada mais havendo a tratar.

A Empresa MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS MINERAÇÃO LTDA,  situada em Mataraca/
PB, no Km 25 da Rodovia PB 065, s/n, Zona Rural, Inscrição Estadual número 16.150.805-7
e CNPJ número 08.571.089/0001-58, comunica o extravio de 04 Notas Fiscais, modelo Único,
do número 008540 ao número 008543, todas emitidas. Geraldo Assis de Lucena Neto - Con-
tador PB 006887/0-1
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 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

Mesmo tendo se passado três
dias após a vitória do Corinthians
sobre o Santos, na Vila Belmiro,
no primeiro jogo da final do
Campeonato Paulista, o técnico
Vágner Mancini teve que falar
sobre como fazer para anular

"Mancini diz que
parar Ronaldo é
muito dificil

Raposa quer
se manter
na Série B

Marcos Lima
REPÓRTER

dirigente do Campinense Clu-
be, Gustavo Ribeiro disse ontem
que a equipe aguarda apenas o

término de alguns campeonatos esta-
duais para montar em praticamente
100% o time rubro-negro que estreará
no próximo (8), no Amigão, em Campi-
na Grande, contra o Duque de Caxias-
RJ, pela Série B do Campeonato Brasilei-
ro. "Muitos atletas ainda estão em ativi-
dades. Esperamos que até a próxima se-
mana tenhamos todos os jogadores a dis-
posição do treinador Ferdinando Teixei-
ra", afirmou o diretor.

De acordo com Gustavo, a medida
em que os campeonatos estaduais fo-
rem finalizando, imediatamente os jo-
gadores contatados pelo Campinense
se apresentarão no estádio Renatão, em
Campina Grande. "Na verdade, alguns
deles já chegaram, outros continuam
desembarcando. Esta semana estão
acontecendo apenas os treinos físicos,
porém, na próxima semana, com o
elenco já praticamente completo, serão
iniciados os treinos com bola", afirmou.

A diretoria rubro-negra não relaxa
nas contratações. "Nosso objetivo é per-
manecer na Série B e, quem sabe, até
subir para a Série A. Estamos contra-
tando um elenco forte, pois iremos jo-
gar com grandes equipes do cenário
brasileiro", alegou Gustavo. A poucos
dias de estrear, a Raposa tem intensifi-
cado os treinamentos. "São trabalhos
nos dois turnos", comentou.

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

Apesar das cobranças da realização
de um amistoso para servir de análise
por parte da comissão técnica, esta
possibilidade já está descartada. O
treinador Ferdinando Teixeira, que tem
acompanhado todo o preparo físico
dos jogadores informou ontem que um
amistoso pode acarretar em proble-
mas médicos para alguns atletas, prin-
cipalmente, porque faltam poucos dias
para a estreia. "Poderemos até perder
alguns jogadores importantes. É me-
lhor esquecerem amistosos", afirmou
Ferdinando.

Ontem foram realizados treinos nos
dois horários, no Renatão, sendo físicos
pela manhã e técnicos à tarde. Na sexta-
feira, feriado de 1º de maio, o treino será
realizado somente no horário da tarde.
No sábado, os jogadores participam de
atividades também nos dois horários,
sendo um treino tático pela manhã e um
técnico à tarde. No domingo, as ativida-
des serão realizadas apenas no horário
da manhã e a reapresentação acontece
na segunda-feira, às 8h30.

O paraibano Kaio Márcio de Almeida
estará nas piscinas na próxima quarta-
feira, (6), às 17 horas, competindo no Tro-
féu Maria Lenk de Natação,  no Rio de
Janeiro, equivalente ao 49º Campeonato
Brasileiro Absoluto/Taça Correios. A
competição será disputada por aproxi-
madamente 315 nadadores e 32 equipes
de 13 estados de quatro regiões do país,
no parque aquático Maria Lenk, o mes-
mo utilizado nos Jogos Pan-Americanos
Rio 2007. É a última chance para se ob-
ter índice para o 13º Mundial dos espor-
tes aquáticos, a ser disputado em julho,
na cidade eterna, Roma, capital italiana.

Kaio Márcio estreia na prova de 100
metros borboleta. Na quinta-feira (7),
voltará a competir, desta feita no mes-
mo horário na prova de 50m borboleta.
No dia seguinte, o paraibano disputa os
200m borboleta.

O Troféu Maria Lenk terá cinco eta-
pas, com eliminatórias à tarde (17 ho-
ras), a partir da terça-feira (5) e finais na
manhã seguinte (10 horas), até o domin-
go, (10). O congresso técnico, marcado

O
#
Estreia do Campinense na
competição nacional será
contra o Duque de Caxias, do
Rio de Janeiro, às 21 horas, no
estádio Amigão

Dirigente confirma a vinda de mais
reforços para as disputas que
começam a partir do próximo dia 8

para as 10 horas do dia 5, no próprio
local de competição, pode provocar al-
terações nos horários.

Nas 48 edições anteriores do campeo-
nato, o Flamengo foi quem mais deu a
volta olímpica, com 12 títulos, oito deles
consecutivos. Depois aparece o Esporte
Clube Pinheiros, com 11 conquistas, in-
cluindo as das seis últimas temporadas.
Minas Tênis (7 taças); Fluminense e Bota-
fogo (5 vezes cada um); Vasco (3); Corin-
thians e Paulistano, em duas oportuni-
dades, completam a lista de campeões.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Kaio Márcio disputa Troféu Maria
Lenk a partir do próximo dia 6

Jogadores da Raposa seguem treinando no estádio Renatão visando as disputas do Brasileiro

Kaio volta a competir em evento nacional

DIVULGAÇÃO

CBDA/DIVULGAÇÃO



Dívidas do Botafogo
chegam a R$ 1 milhão

Dirigentes se reúnem amanhã na Maravilha do Contorno com o objetivo de
encontrar uma saída para resolver os problemas enfrentados pelo clube

Ronaldo, autor de dois gols na
primeira partida da decisão. Para o
treinador, criticado por alguns pelo
fato de não ter feito uma marcação
individual sobre o Fenômeno, não
é desta maneira que se para um
jogador da qualidade do centroa-
vante do Timão. "Eu já disse
anteriormente que não se faz
marcação individual em cima de
um atacante, ainda mais no caso do
Ronaldo", elogiou.

O atacante Beto, ex-Treze, e
hoje no Bahia, apareceu no
noticiário policial baiano, depois
de agredir a sua companheira
Célia de Georlândia Barra Silva,
de 23 anos, depois de uma
discussão por causa de dinheiro.

"Beto agride a
   companheira
   na Bahia

R$ 18,5 milhões

é quanto deve
entrar nos cofres do
Corinthians após o
encerramento do
Paulista devido a
presença do
atacante Ronaldo

A

Mais um recorde mundial foi
batido terça-feira (28), no Campeo-
nato Russo de Natação, realizado em
Moscou. Yulyia Efimova (RUS) fez o
melhor tempo do mundo dos 50m
peito, com a marca de 30s05. O
recorde anterior, que era da própria
nadadora, era 30s23.

"Russa alcança
novo recorde

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

A última vez que a Capital fez a festa no futebol pro-
fissional foi em 2003 com o título do Botafogo. Já se pas-
saram seis anos e nada de comemoração. O torcedor
pessoense segue assistindo os clubes do interior se dan-
do bem. Em outras eras, quando a hegemonia saía de
João Pessoa ficava em Campina Grande, mas o Sertão
se firmou e hoje está sendo decidindo título e até levan-
do a melhor, como aconteceu em 2007 com o Nacional
de Patos. O Sousa está aí na briga pela conquista estadu-
al com o Treze. Já o Botafogo... Só lembranças. Dias atrás
andaram falando em licença do clube das disputas pro-
fissionais, mas a gente sabe que tudo não passa de um
blefe. Quando um clube está inativo surgem os mais
diversos comentários. Tenho plena certeza que o Bota-
fogo vai disputar a Copa Paraíba no segundo semestre e
o Paraibano de 2010 sem maiores problemas.

Festa continua no interior

Campinense
A nove dias de sua estreia no Campeonato Brasileiro, o

Campinense segue treinando sob o comando de Ferdinando
Teixeira. Perdeu vários jogadores que não estavam corres-
pondendo e trouxe outros na certeza de apagar a má cam-
panha no Estadual e na Copa do Brasil. O discurso entre os
dirigentes é de que o objetivo é se manter na Série B para
criar uma estrutura mais eficaz no próximo ano diante dos
patrocínios que estão sendo alcançados este ano. A torcida
está ansiosa para ver o novo time do Campinense.

Coronel Francisco
A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer foi bem entregue

ao coronel Francisco pelo Governo do Estado. Quem o conhe-
ce, como eu, sabe perfeitamente bem de sua identificação com
o esporte ao longo dos anos. É uma pessoa ciente das dificul-
dades de atletas e dirigentes de federações amadoras e que
pode dar uma excelente contribuição com a sua larga experi-
ência. Tenho certeza que os bons projetos existentes serão
mantidos e outros criados dentro da mais absoluta transpa-
rência, a marca do coronel Francisco. Parabéns.

Auto Esporte
Assisti alguns amistosos

do Auto Esporte e confesso
que fiquei preocupado com
o nível técnico do elenco que
encontrou dificuldades para
obter vitórias sobre adver-
sários inexpressivos. Exis-
tem três vagas abertas para
a elite do futebol paraibano
em 2010 por conta da dispu-
ta da Segunda Divisão deste
ano e vou ficar muito triste
se o Auto não conseguir uma
delas. Onde estão os verda-
deiros automobilistas que
não se unem em prol da for-
mação de um bom elenco na
Segundona?

Copa Ourocap
Começa nesta quinta-

feira no ginásio do Cief
mais uma edição da Copa
Ourocap de Futsal que este
ano reúne mais de 70 equi-
pes da Paraíba, Pernam-
buco e Ceará em diversas
categorias, desde o Sub-7
até o Sub-20 em vários gi-
násios da Capital, envol-
vendo mais de 800 garo-
tos. A competição tem o
apoio do Banco do Brasil,
do Iesp, Prefeitura da Ca-
pital e do Governo do Es-
tado. Os jogos vão até o
próximo domingo.
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Marcos Lima
REPÓRTER

precária situação do
Botafogo no Paraibano
deste ano, o jejum de

seis anos sem títulos estadual
da Primeira Divisão, débitos
trabalhistas acumulados em
torno de R$ 1 milhão, situação
estrutural da Maravilha do
Contorno e a participação do
clube nas próximas competi-
ções oficiais. Estes serão alguns
dos temas a serem discutidos
nesta sexta-feira, dia 1º, a partir
das 10 horas, na Maravilha do
Contorno entre Breno Morais,
presidente do Conselho Delibe-
rativo do clube e torcedores.

“Ele fará uma radiografia da
situação do time”, afirmou on-
tem Raimundo Nóbrega, um
dos dirigentes mais antigos nas
hostes do Botafogo Futebol
Clube. Além desse encontro
entre o presidente do Conselho
Deliberativo e a torcida de um
modo geral, a equipe estará
promovendo nos próximos 40
dias um Fórum de Discussão,
provavelmente a ser realizado
em um auditório da Universi-
dade Federal da Paraíba. O
evento é no sentido de mostrar
à sociedade pessoense e parai-
bana a real situação da equipe.
“Vamos levar os problemas do
Botafogo à sociedade. Vamos
abrir o Botafogo à comunidade
pessoense e paraibana”, afir-
mou Raimundo Nóbrega.

Outro assunto que também
estará em pauta no encontro de
amanhã entre o presidente do
Conselho Deliberativo e os tor-
cedores é o que diz respeito ao
afastamento do Botafogo das
competições oficiais promovi-
das pela Federação Paraibana

de Futebol por um período de
dois anos, como sugeriu o pre-
sidente do clube Alcedo Gomes.
Este assunto também será tema
de discussão no Fórum a ser
ainda organizado. “Todos terão
a oportunidade de se posicio-
nar sobre esta questão, pois, o
Botafogo não é de um grupo e
sim de toda a coletividade”,
justificou Raimundo Nóbrega.

Um dos mais tradicionais ti-
mes da Paraíba, 25 vezes cam-
peão estadual, o Botafogo há seis
anos não conquista um campeo-
nato paraibano da Primeira Di-
visão. A última vez que se sa-
grou campeão foi em 2003. Na
temporada 2009, ficou em quin-
to lugar na classificação geral.
No primeiro turno sequer che-
gou às semifinais, o mesmo
ocorrendo no segundo turno.
Como não teve a oportunidade

de disputar as finais do Parai-
bano 2009, o time terá que con-
viver com uma ociosidade de
oito meses sem futebol profissi-
onal. Em relação a competições
nacionais, a equipe deverá par-
ticipar da Copa Paraíba Sub-21,
cujo campeão assegura vaga
para a Copa do Brasil de 2010.

Apesar de não estar partici-
pando de competições profis-
sionais, o Botafogo tem uma
despesa mensal em torno de R$
8 mil. O clube ainda mantém
pagando mensalmente de 11
funcionários, dentre eles um
supervisor (Benedito Medei-
ros); duas lavadeiras; duas co-
zinheiras; uma arrumadeira;
um responsável pelas catego-
rias de base (Prince); um vigia;
um preparador de goleiros; um
massagista e um roupeiro.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Da Maravilha do Contorno poderá sair uma solução para o Botafogo

  ORTILO ANTÔNIO
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“Paraíba, terra amada”

Grêmio obtém vantagem
Time gaúcho faz a melhor campanha na fase classificatória e terá direito de disputar, no mata-mata, todos os jogos de volta no estádio Olímpico

epois de confirmar a me-
lhor campanha entre to-
dos os times na primei-

ra fase da Libertadores da
América, com uma vitória so-
bre o Boyacá Chicó, da Colôm-
bia, por 3 a 0, na noite da últi-
ma terça-feira, o Grêmio parte
agora para a busca de reforços
visando a sequência da compe-
tição.  E os jogadores serão pro-
curados no mercado brasilei-
ro, deixou claro o presidente do
clube gaúcho, Duda Kroeff.

Ainda sob o comando do in-
terino Marcelo Rospide, subs-
tituto de Celso Roth no coman-
do, a equipe gaúcha termina
com 16 pontos no grupo 7, seis
a mais que o Universidad do
Chile, que garantiu a outra vaga
ao bater os bolivianos do Au-
rora por 2 a 1 em La Paz. Sem
poder mais ser alcançado por
outro time das demais chaves,
o Grêmio terá o direito de fazer
o segundo duelo dentro do
Olímpico até a decisão.

No festivo estádio Olímpico,
o dirigente praticamente des-
cartou a possibilidade de con-
tratação de dois jogadores que
atuam no exterior e haviam
sido até pré-inscritos na CBF, o
volante Rafael Carioca e o meia
Renato. "Recebi hoje a notícia
de que complicou a negociação
e o Rafael Carioca não deverá
vir mais, e quanto ao Renato eu
já nem contava mais com essa
possibilidade", disse Kroeff.

 Rafael foi negociado pelo Grê-
mio com o Spartak de Moscou
no final do ano passado, e mani-
festou o desejo de voltar ao Olím-
pico, mas a diretoria do clube
russo rejeitou a negociação.
Quanto a Renato, atualmente no
Al Shabab, dos Emirados Ára-
bes, ele recebeu um reajuste sa-
larial e permanecerá no Oriente.

 Agora, resta o mercado bra-
sileiro, e o volante Túlio, ex-Bo-
tafogo, atualmente não apro-
veitado no Corinthians, é uma
possibilidade. "Se trata de um
grande jogador", disse Duda
Kroeff, embora sem confirmar
negociação nesse sentido.

 Além de buscar reforços
para a equipe, o Grêmio segue
tentando fechar a contratação
do treinador Paulo Autuori,
que está no Qatar, mas como
informou Kroeff, "por enquan-
to nosso técnico é o Marcelo
Rospide".

A Fifa definiu na última ter-
ça-feira suas diretrizes para a
aplicação do código antidoping
2009 para os jogadores da elite
do futebol, em um programa
acordado com a Agência Mun-
dial Antidopagem.

As novas regras antidopa-
gem no futebol entram em vi-
gor amanhã, em um projeto
piloto criado após objeções de
jogadores sobre as rigorosas
normas do novo código da
AMA, que rege todos os outros
esportes.

A Fifa anunciou a nova me-
dida como "especificamente
para o futebol para uma abor-
dagem eficaz e eficiente do pro-
grama antidpoing para o es-
porte mais popular em todo o
mundo."

Os testes serão dirigidos a jo-
gadores classificados em três

TAÇA LIBERTADORES

Ronaldo vem sendo, por en-
quanto, o principal nome do
futebol brasileiro neste início
de temporada. Com os seus
dois gols marcados contra o
Santos, na vitória do Corinthi-
ans por 3 a 1, o atacante prati-
camente deixou o Timão pró-
ximo do título paulista. Per-
guntado sobre o atual momen-
to do Fenômeno, o técnico Car-
los Alberto Parreira não pou-
pou elogios.

Aliás, segundo o treinador do
Fluminense, Ronaldo tem tudo
para poder retornar à Seleção
Brasileira, caso continue bri-
lhando intensamente com a ca-
misa do Corinthians.

"Se continuar jogando bem,
acho que ele terá este direito.

categorias de alto risco: aque-
les afastados dos campos por
lesão ou suspensão, que deve-
rão acatar plenamente as exi-
gências de localização durante
sua ausência dos campos; os
jogadores de clubes que parti-
cipam da Liga dos Campeões
da Europa e jogadores com suas
seleções internacionais.

A Uefa e a Fifa protestaram
contra as exigências da AMA. A
AMA reconheceu o novo regu-
lamento da Fifa, aceitando pro-
var seu sistema ao longo de
2009, para ser avaliado em 2010.

Mais de 200 ensaios serão rea-
lizados neste ano, em torneio
como a Copa das Confedera-
ções, além de partidas das Eli-
minatórias para a Copa do
Mundo de 2010, do Mundial
Sub-20 no Egito, e do Mundial
Sub-17 na Nigéria.

Mas ainda bem que não sou o
treinador e nem terei que me
preocupar com isso", disse um
"aliviado" Parreira, que comple-
mentou.

"Nada me surpreende no Ro-
naldo. Ele é fenomenal mesmo,
é um jogador diferenciado”,
disse ele.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS
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Souza marcou dois gols na vitória do Grêmio sobre o  Boyacá Chicó, da Colômbia, garantindo vantagem gremista na segunda fase da Libertadores

D

Fifa define novas diretrizes
para a aplicação antidoping

Parreira também
elogia Ronaldo
e vê chance de
voltar à seleção

Parreira: "nada me surpreende no
Ronaldo. Ele é fenomenal”
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Sinopse:

Prosopopéia

TEIXEIRA, BENTO. PROSOPOPÉIA. 1601.

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

DE LETRAS DA UFPB

I
Cantem Poetas o Poder Romano,
Sobmetendo Nações ao jugo duro;
O Mantuano pinte o Rei Troiano,
Descendo à confusão do Reino escuro;
Que eu canto um Albuquerque soberano,
Da Fé, da cara Pátria firme muro,
Cujo valor e ser, que o Ceo lhe inspira,
Pode estancar a Lácia e Grega lira.

[...]

VIII
Tudo estava quieto e sossegado,
Só com as flores Zéfiro brincava,
E da vária fineza namorado,
De quando em quando o respirar firmava
Até que sua dor, d'amor tocado,
Per antre folha e folha declarava.

Barroco

.....................................................
Bento Teixeira publicou em 1601 a única obra reconhecida como de

sua autoria: Prosopopéia - poema épico escrito em versos
decassílabos e composto de 94 estrofes.

O texto acima é uma síntese de "Prosopopéia", de Bento Teixeira, poeta
português, radicado no Brasil, que no início do século XVII, precisamente
em 1601, publicou a única obra reconhecida como de sua autoria: Prosopo-
péia - poema épico escrito em versos decassílabos e composto de 94 estrofes.

Obra cansativa e apontada por muitos como um plágio pobre de "Os
Lusíadas" de Luís Vaz de Camões, "Prosopopéia" é dirigida ao donatário da
capitania de Pernambuco, Jorge d'Albuquerque Coelho. Por despertar pou-
co interesse no público leitor, é muito pouco explorada nos livros de litera-
tura, pelo menos nas edições contemporâneas.

Bento Teixeira foi considerado um poeta medíocre, porém apontado como
precursor do Barroco brasileiro.

O que li

PRÓLOGO

Dirigido a Jorge d'Albuquerque Coelho, Capitão e Governador da Capitania de
Pernambuco, das partes do Brasil da Nova Lusitânia, etc.

Se é verdade o que diz Horácio que Poetas e Pintores estão no mesmo predicamento;
e estes pêra pintarem perfeitamente uma Imagem, primeiro na lisa távoa fazem
riscunho, pera depois irem pintando os membros dela extensamente, até realçarem
as tintas, e ela ficar na fineza de sua perfeição; assim eu, querendo dibuxar com
obstardo pinzel de meu engenho a viva Imagem da vida e feitos memoráveis de
vossa mercê, quis primeiro fazer este riscunho, pera depois, sendo-me concedido por
vossa mercê, ir mui particularmente pintando os membros desta Imagem, se não me
faltar a tinta do favor de vossa mercê, a quem peço, humildemente, receba minhas
Rimas, por serem as primícias com que tento servi-lo.

E porque entendo que as aceitará  com aquela benevolência e brandura natural, que
custuma, respeitando mais a pureza do ânimo que a vileza do presente, não me fica
mais que desejar, se não ver a vida de vossa mercê augmentada e estado prosperado,
como todos os seus súbditos desejamos.

Beija as mãos de vossa mercê: (Bento Teixeira)

Seu vassalo.

Dirigida a Jorge d'Albuquerque Coelho,

Capitão e Governador de Pernambuco, Nova Lusitânia, etc.

As doces Aves nos pendentes ninhos
Cubriam com as asas seus filhinhos.

[...]

EPÍLOGO

XCIV
Aqui deu [fim] a tudo, e brevemente
Entra no Carro [de] Cristal lustroso;
Após dele a demais Cerúlea gente
Cortando a vea vai do Reino acoso.
Eu que a tal espetáculo presente
Estive, quis em Verso numeroso
Escrevê-lo por ver que assim convinha
Pera mais Perfeição da Musa minha.

FIM

Sobre o estilo literário
O barroco brasileiro foi um período

artístico que se iniciou no século XVII.
Envolveu todas as atividades culturais
e foi a primeira escola artística que con-
seguiu formular expressões tipicamen-
te brasileiras, símbolo do nascente sen-
timento nacionalista.

Com o Barroco, o panorama cultural
sofreu importantes modificações: encer-
rou-se o ciclo das navegações; as ideias
da Reforma protestante começaram a ser
combatidas com mais vigor, e procurou-
se restaurar um clima de religiosidade,

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

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

Café pequenoCafé pequeno

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:
- Diga trinta e três.
- Trinta e três . . . trinta e três . . . trinta e três . . .
- Respire.

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

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Pneumotórax

MANUEL BANDEIRA

contrário às ideias da antiguidade gre-
co-romana revalorizadas pelo Renasci-
mento.

O homem se viu, naquele período, co-
locado entre o céu e a terra, consciente
de sua grandeza, mas atormentado
pela ideia de pecado. Nesse dilema,
passou a buscar a salvação de forma
angustiada.
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Após pausa de seis anos,
Creed terá CD e turnê

Seis anos depois de anunciar uma pausa na banda, os ame-
ricanos do Creed se reunirão para lançar um álbum de inéditas
e uma turnê.  Scott Stapp, vocalista do grupo, confirmou a
reunião dos integrantes no site da revista People. “Nós nunca
sentimos que não estávamos juntos. Não estamos encarando
isso como uma reunião, e sim como um renascimento”, expli-
cou.  Depois de um longo período apenas trocando telefonemas,
Stapp explicou que quer “explorar a criatividade e construir o
que é a maior prioridade de suas vida, uma família”.

Feliz aquele
que transfere o
que sabe e
aprende o que
ensina

Cora Coralina,
POETISA
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Cine Sesc exibe hoje
filme de Bertolucci
‘Assédio’ terá duas sessões na unidade do Centro de

João Pessoa, ao meio-dia e às 19 horas. 19

"

x
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Biografia da cantora bossa-novista será
lançada, hoje, às 19 horas, no Zarinha
Centro de Cultura, em João Pessoa

O

Biografia faz revelações
sobre vida de Beethoven
Gênio da música internacional tinha dificuldade de

relacionamento amoroso e compôs após surdez. 23

a musa dos

administrador e escritor cearense
Cássio Cavalcante consumiu oito
anos de exaustivas pesquisas para

lapidar “Nara Leão – A Musa dos Trópi-
cos”, livro que será lançado, hoje, dia 30, às
19 horas, na Livraria Esquina das Letras,
do Zarinha Centro de Cultura, localizado
na Av. Nego, 140, Tambaú, telefone 83 4009-
1130.

Um dos primeiros leitores que melhor de-
finiram a qualidade da obra é o intelectual
Marco Antônio Bompet, ex-namorado de
Nara Leão: “Li com atenção seu livro sobre
Nara e fiquei tanto satisfeito como, de certa
forma, surpreendido com o seu conteúdo”,
afirma Bompet, em carta ao autor e inseri-
da por este, à guisa de prefácio, no conjunto

de textos de apresentação da obra.
Bompet se diz satisfeito por ter constata-

do a meticulosidade e seriedade da pesqui-
sa, mesmo estando o autor afastado geogra-
ficamente das principais fontes de investi-
gação para um trabalho dessa envergadu-
ra, e surpreendido favoravelmente com o
fato de ter captado, como ninguém antes –
que ele tenha visto - traços importantes da
personalidade e do caráter da cantora.

Cássio Cavalcante é taxativo ao afirmar
que Nara Leão, mais que uma cantora, foi
uma das personagens do Brasil mais im-
portantes na época em que viveu. “Musa
da Bossa Nova, o apartamento de seus pais
foi um dos berços do movimento musical
que ganhou o mundo”, ressalta.

“

NARA LEÃO:

trópicos



17

FO
TO

S:
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O

Resgatando o samba de morro
e participação no show ‘Opinião’

O autor lembra que o primeiro disco de
Nara Leão causou grande surpresa nos meios
musicais brasileiros, ao resgatar o samba de
morro, ou de pura raiz, quando se esperava
canções na linha do amor, do sorriso e da
flor.”Ela foi porta voz de toda população in-
telectual do país após o golpe militar de
1964, no show de protesto ‘Opinião’ ao lado
de Zé Kety e João do Vale. Quando todos es-
tavam protestando, a artista cantou com o
Brasil ‘A Banda’”, destaca.

Cássio Cavalcante rememora ainda que Nara
Leão lançou talentos como Chico Buarque de
Holanda e Edu Lobo, além de apoiar artistas no
início da carreira, como Martinho da Vila e Fag-
ner. “Ela foi a primeira cantora consagrada que
deu apoio ao movimento tropicalista, liderado
por Caetano Veloso e Gilberto Gil”, completa.

Nara Leão, no entanto, foi mais além. “Sim-
patizou com a Jovem Guarda, de Roberto e
Erasmo Carlos, e foi a primeira intérprete a
gravar um disco só com músicas do ‘Rei’ e do
“Tremendão”, destaca o autor. E teve o mérito
adicional de ser o primeiro artista brasileiro a
gravar no sistema de compact disc, o CD. “Não
aderia a modas, as fazia”, sublinha.

Em seu texto, Cacá Diegues – que foi casado
com a artista - assinala que Nara Leão foi uma
das mulheres brasileiras mais importantes do
século 20, por sua independência, inteligên-
cia, insatisfação e inquietação que a fez desco-
brir, para a sua geração, tanta coisa nova que
se tornou definitiva. “Além, é claro, do enor-
me valor artístico de seu canto”, arremata.

“Todos nós – prossegue o cineasta -, que ti-
vemos o privilégio de termos sido seus con-
temporâneos, como também aqueles que a
ouvem até hoje, somos tributários permanen-
tes do que ela nos deixou”.

Cacá Diegues costuma dizer que o paradoxo
de Nara Leão é que ela nunca correu atrás do
sucesso e, no entanto, o sucesso sempre a per-
seguiu, certamente por causa da radical sin-

Capa do livro de Cássio
Cavalcante, que terá
lançamento nesta quinta-feira

O autor
Cássio Murilo Coelho Cavalcante, administra-
dor, cearense, nascido em Fortaleza (CE), é
casado e mora em Recife (PE). Adepto da
oficina literária do escritor pernambucano
Raimundo Carrero desde 2003, iniciou-se
na literatura como contista, e tem contos
publicados em antologias a exemplo dos
cinco números de Contos de Oficina,
organizados por Raimundo Carrero, e
Antologia das Águas. Organizou e participou
do livro os Mistérios de Cada Um.
Publicou ainda na revista Caruaru Hoje e nos
jornais Gazeta do Escritor e Gazeta Nossa.
Neste último se tornou colaborador com a
coluna Bate-Papo Literal, onde entrevista os
principais nomes que fazem a literatura
pernambucana. Já passaram pela coluna
Raimundo Carrero, Abelardo da Hora,
Marcus Aciolly, Fátima Quintas e Luzilá
Gonçalves, entre outros.
É secretário geral da UBE–PE, União
Brasileira dos Escritores, secção
pernambucana, na qual coordena dois
projetos: Ficção Pernambucana, na livraria
Saraiva, e A Cultura e a Arte em
Pernambuco, na livraria Cultura.

SAIBA MAIS #

ceridade de sua obra. “Era ele que não podia
viver sem ela, e não o contrário”, observa.

Segundo o cineasta, em um país de tanto
excesso e tanta hipérbole, a elegância discreta
de Nara Leão, sua voz limpa e serena, suas
ideias tão claras, seu gosto apurado, “são uma
jóia a ser preservada e cultuada por todo bra-
sileiro que se preza.”

Diz ainda Cacá Diegues: “Por trás de sua
doçura feminina, estava a luz de uma mulher
rigorosa que exigia, de si mesma e do mundo à
sua volta, a virtude permanente da verdade”.
Disse tudo, o polêmico cineasta.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

“Ela foi a porta-voz de toda população
intelectual do país após o golpe militar
de 1964, no show de protesto Opinião”

Cássio Cavalcante
AUTOR DA BIOGRAFIA

“

O escritor cearense Cássio
Cavalcante (acima) levou oito
anos para escrever a biografia

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Festival do
Minuto no Iesp

Serão aceitos para seleção os
vídeos realizados nos formatos VHS
ou DVD, finalizados até 15 de maio...

ENCENADA

Estão abertas no curso de Publicidade
e Propaganda do Instituto Superior de
Educação da Paraíba Iesp as inscrições
para a segunda edição do Festival do Mi-
nuto. Mais informações e regulamento
pelo endereço eletrônico www.
festivalminuto60.blogpspot.com ou pelo
telefone (83) 9987- 0186. O festival é reali-
zado durante a Semana da Cultura Bra-

sileira, evento organizado pelos alunos
da disciplina Cultura Brasileira e este ano
o evento está aberto a participação de
todos os alunos universitários do Estado
da Paraíba, independente da área de co-
nhecimento. O Festival do Minuto Iesp
constitui-se de mostra de vídeos com um
minuto de duração, podendo os mesmos
ser publicitários ou não. Serão aceitos
para seleção os vídeos realizados nos for-
matos VHS ou DVD, e finalizados até 15
de maio próximo, de um minuto de du-
ração, com tolerância de 5 segundos a
mais ou a menos. Segundo o professor
Marcus Alves, responsável pela organi-
zação do Festival e da Semana da Cultu-
ra, este ano a expectativa é de aumento
do número de inscritos, uma vez que o
festival foi aberto a todas as categorias
de estudantes. “Com as novas tecnologi-
as, democratizadas, a produção de vídeo

está ao alcance de muito mais gente; não
apenas aqueles que têm o domínio for-
mal da linguagem e passam por um cur-
so de Comunicação”, completou o pro-
fessor. O Festival do Minuto do Iesp, que
conta com o apoio cultural da Pousada
das Conchas e da Editora da UFPB.

PRODUÇÃO NACIONAL
Há três anos a revista Época, da Edito-

ra Globo é impressa na Gráfica Santa
Marta e há um ano atrás, outra publica-
ção nacional, de grande importância, a
revista Carta Capital da Editora Confi-
ança, está sendo impressa em João Pes-

soa, na Santa Marta. Daqui a pouco tere-
mos outra publicação nacional.

MERECIMENTO
O desembargador Nilo Ramalho foi

agraciado com o Diploma da Ordem
do Mérito Militar, em solenidade no
Grupamento de engenharia. A comen-
da é assinada pelo presidente da Re-
pública Luiz Lula Inácio da Silva e foi
entregue ao magistrado paraibano
pela sua atuação no Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) pelas mãos do general-
de-brigada Ernesto Fraxe.

KAPETADAS
COMEÇA amanhã o CinePort – mega

festival de cinema de países de língua
portuguesa em Jampa. Bom demais.
MÚSICAS, oficinas, literatura, filmes e
debates vão rolar durante o evento

Poesia

Projeto inscreve somente até
hoje e terá programação nos
dias 12, 13 e 14 de maio, na
área de lazer do Sesc;
Políbio Alves estará no
Parede Poética

m evento que vem se notabilizan-
do por mobilizar criadores da li-
teratura e das artes cênicas pro-

duzidas na Paraíba, além de uma plateia
cada vez mais participativa. Assim pode
ser definido o V Poesia Encenada do Sesc,
que já encontra-se com inscrições abertas
até hoje, (30). A organização do festival
confirma a sua quinta versão consecutiva
para os dias 12, 13 e 14 de maio próximo,
tendo como local a área de lazer do Sesc
Centro João Pessoa.

Este ano o evento constará ainda de
outras “novidades”, a exemplo da mos-
tra de 19 produções representativas de
poetas paraibanos, incluindo talentos do
interior do Estado, como o poeta André
de Sena, vindo de Campina Grande, atra-
vés da abertura da versão 2009 do Pro-

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA

jeto Parede Poética, que a partir de ago-
ra passa a acontecer por meio de duas
grandes exposições de banners que se-
rão desenvolvidas duas vezes por ano-
sendo uma no primeiro semestre e ou-
tra no segundo.

Esses banners contarão com poemas e
intervenções visuais geradas em parce-
ria por Joálisson Cunha e Carolina Mo-
rena, misturando o olho clínico da artes
plásticas, fotografia e o poder da pala-
vra escrita numa terra celebrizada na-
cionalmente por ser um celeiro de notá-
veis poetas. A curadoria da primeira eta-
pa do Projeto Parede Poética deste ano é
assinada pelo escritor Políbio Alves.

Outra “novidade” preparada pelo
Sesc para a mesma época da realização
do V Poesia Encenada é a Mostra de Lei-

turas Dramatizadas, que serão encena-
das no início de cada noite,sempre a par-
tir das 19 horas. Estarão em cena aberta
na área de lazer do Sesc Centro 24 atores
e quatro diretores escolhidos durante a
oficina preparatória que Djalma Thru-
ler, especialista carioca, ministrará em
João Pessoa, no auditório da instituição
comerciária, entre os dias 18 e 20 de
maio, no horário das 8 às 12 horas.

Outra opção como “novidade” será a
feira de livros usados e acervo de lite-
ratura já colocados em evidência na Pa-
raíba por meio de leis de incentivo do
porte do FMC-Fundo Municipal de Cul-
tura, ligado à Funjope-Fundação Cul-
tural de João Pessoa e FIC-Fundo de In-
centivo à Cultura, da Subsecretaria de
Cultura do Estado.

O regulamento do V Poesia Ence-
nada do Sesc define que cada poeta
interessado pode inscrever até três
poemas, com temário livre, bem como
existe liberdade também para quan-
tidade de páginas digitadas. O mate-
rial deve ser inscrito no Setor de Cul-
tura do Sesc Centro-João Pessoa ou
nas unidades que o Sesc mantém no
interior paraibano, nas cidades de
Campina Grande, Patos, Guarabira,
Cajazeiras e Sousa, onde o prazo de
inscrição fica valendo até o dia 30.

Os interessados podem utilizar
também a postagem por meio dos
Correios e Telégrafos, valendo a data
em que o material foi remetido.

No ato de inscrição o poeta deve
indicar a pessoa ou grupo que fará a
interpretação do poema seleciona-
do. O regulamento destaca ainda
que serão selcionados 30 poemas
que serão distribuidos para encena-
ções nas duas eliminatórias organi-
zadas nos dias 12 e 13, sendo que 14
poemas participarão da final no dia
14.

As cinco melhores apresentações
artísticas ( encenações) receberão cada
uma o cachê de R$ 1.000,00 reais bem
como o mesmo valor será conferido
ao melhor poema e melhor interpre-
tação. O trabalho de escolha dos me-
lhores do IV Poesia Encenada ficará a
cargo de uma comissão que será inte-
grada por professores dos Departa-
mentos de Artes e Literatura da UFPB-
Universidade Federal da Paraíba, crí-
ticos especializados, animadores cul-
turais e artistas especialmente convi-
dados pelo Sesc. O Setor de Cultura
do Sesc Centro-João Pessoa fica loca-
lizado na Rua Desembargador Souto
Maior, 291, Centro, João Pessoa-PB.
Fones 99960183 e 32083158.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Inscrições
são feitas em
seis cidades
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Jogos pelo celular e
Medicina Assistida

Para interagir com os jogos basta
acessar (pelo celular) a página:
http://horus.de.ufpb.br/jogos...

Assediando

H

Último filme do cineasta
italiano será exibido, hoje,
ao meio-dia e às 19 horas,
dentro da programação do
Cine Sesc; filme conta com a
atriz Thandie Newton no
elenco BERTOLUCCI

oje, (30), o Cine Sesc exibirá o fil-
me ‘Assédio’ (1998, 92 min.), em
João Pessoa, às 12 horas e 19 ho-
ras. A obra tem direção do cineas-

ta italiano Bernardo Bertolucci . No lon-
ga-metragen a história de uma paixão
crescente de um artista por sua emprega-
da, uma refugiada de um regime ditatori-
al africano. Uma co-produção França/Itá-
lia, com Thandie Newton no elenco.

O filme promove um jogo ambíguo
com a causalidade e a motivação das per-
sonagens.

Mas antes, em primeiro lugar, deve-se
dizer que os 15 primeiros minutos do fil-
me são belíssimos. As primeiras cenas do
filme na Europa, saindo da África, são
quase uma aula de cinema. Movimentos
de câmera obtusos, corte abrupto, câme-
ras lentas, e vários outros elementos de
linguagem são combinados de forma bas-
tante elegante, que impressiona o espec-
tador mais atento.

A grande jogada de Assédio é o trata-
mento ambíguo de Bertolucci do ponto
de vista. O tratamento do olhar, a relação
com a cultura estrangeira, o amor obses-
sivo são características presentes na fil-
mografia do diretor. Mas em Assédio o
território é o das ambiguidades. Filme
calcado em meios-tons, em excessos que
se superpõem a elipses, e ainda com uma
narrativa restrita. O ponto-chave do fil-
me, novamente em paralelo com a ques-
tão do ponto de vista, é o da informação,
sempre imperfeita.

É exatamente pela delirante apresen-
tação e pelo jogo com o ponto de vista

Antes de fazer cinema, Bernardo Berto-
lucci estudou na Universidade de Roma e
ganhou fama como poeta. Em 1961 traba-
lhou como assistente de direção no filme
‘Accattone’, de Pier Paolo Pasolini. Em 1962,
dirigiu ‘La commare secca’, mas obteve re-
conhecimento com seu segundo filme, ‘An-
tes da Revolução, em que já demonstrava
seu estilo político e comprometido com seu
tempo. Em 1967, escreveu o roteiro de ‘Era
Uma Vez no Oeste’, de Sérgio Leone.

Já nos EUA, dirigiu ‘O Conformista’
(1970), que chegou a ser indicado para o
Oscar de melhor roteiro. Em 1972, a sua
primeira obra-prima, ‘O Último Tango em
Paris’, escandalizou meio mundo e deu a
Bertolucci mais uma chance de concorrer
ao Oscar, desta vez como diretor. Depois de
fazer em 1900, um filme monumental e
muito ambicioso, Bertolucci partiu para o
drama intimista em ‘La Luna’.

Em 1987, consagrou-se com ‘O Último
Imperador’, que recebeu nove Oscars, in-
cluindo os de melhor filme e melhor dire-
tor. Em ‘O Céu Que Nos Protege’ (no Bra-
sil), ‘Um Chá no Deserto’ (em Portugal),
nova obra-prima, rodado em 1990, em
pleno deserto do Sahara, Bertolucci extraiu
interpretações fantásticas de Debra Win-
ger e John Malkovich. Houve, ainda, ‘O Pe-
queno Buda’. Seus últimos filmes falam de
relacionamentos e sentimentos, são pro-
fundamente intimistas como ‘Beleza Rou-
bada’  e ‘Assédio’.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

que se torna improvável interpretar a
história em seu sentido literal. Para mui-
tos, Assédio fala sobre uma empregada
negra que é assediada por seu chefe. Ela
recusa. “O que eu posso fazer para con-
quistar seu amor?”, ele pergunta, visi-
velmente desesperado. A resposta é pa-

radoxalmente resgatar o marido. E as-
sim ele o faz ? Os móveis da casa são
vendidos, ele se torna taciturno, não
mais interpela a mulher, e no final ve-
mos que o africano é realmente liberta-
do. Tudo por amor. Sendo assim, com
quem ela deve ficar?

O ‘filhote’
de Pasolini

DIVULGAÇÃO
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CCENInforme

Continua no ar o sitio web dos jogos
educacionais desenvolvidos no Labo-
ratório de Tecnologias para o Ensino
Virtual e Estatística (LabTeve), do De-
partamento de Estatística do CCEN. Os
jogos se destinam a aparelhos celula-
res, PCs e sistemas de projeção, e são
resultados obtidos a partir de projeto
financiado pela Finep.

Por questões de logística o servidor
de download dos jogos (horus.
de.ufpb.br) fica ativo, apenas, entre 9
da manhã e 18 horas, todos os dias.

Gradativamente, estão sendo coloca-

dos no ar para download, embora mui-
tos desses jogos já estejam disponíveis.
Os que ainda não são disponíveis
aguardam o término do registro de SW
junto ao INPI, conforme o projeto apro-
vado. Para interagir com os jogos bas-
ta acessar (pelo celular) a página: http:/
/horus.de.ufpb.br/jogos

Em entrevista ao Informe CCEN, o
professor Ronei Marcos de Moraes, um
dos responsáveis pelo projeto, disse
também, referindo-se a outros progra-
mas que vem desenvolvendo atual-
mente, que o sistema de redes deverá
ocupar uma posição no cenário nacio-
nal de Ciência e Tecnologia para apli-
cabilidades temáticas em áreas de co-
nhecimento, iniciativa que será desen-
volvida em longo prazo. E que o proje-
to sobre Medicina Assistida Por Com-
putação Científica, por exemplo, atra-
vés do LabTEVE, participará no desen-
volvimento de tecnologias para a co-
laboração e treinamento de equipes
médicas à distância, usando dispositi-

vos com sensação tátil.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL
“Experiências de Transmutação do

Tempo e da Memória” será o tema de
uma conferência a ser apresentada
pelo professor José Augusto Costa de
Almeida, do Departamento de Geo-
ciências do CCEN, da UFPB, no Semi-
nário/Workshop internacional, que
terá como foco as Artes, o Desenvol-
vimento Humano e os Direitos Hu-
manos: Interseções e Ramificações no
século XXI.

Com sua abertura programada para
o próximo domingo (3), na Universida-
de de Pittsburg, na Pennsylvania, nos
Estados Unidos, com duração até o dia

6 de maio, o importante evento reunirá
especialistas do mundo inteiro.

SELEÇÃO PARA O EXTERIOR
Professores e pesquisadores brasileiros,

das diversas áreas do conhecimento, que
tiveram seus trabalhos selecionados, nas
inscrições realizadas até 31 de março úl-
timo, aguardam o aviso da Capes para
suas exposições nos Estados Unidos.

A Capes e a Comissão Fulbright, atra-
vés de um programa específico, se as-
sociaram para promover a divulgação
da ciência e tecnologia, em especial, com
o envolvimento de setores das Institui-
ções de Ensino Superior.

O programa possibilita a incursão de
brasileiros vinculados à academia em
renomadas instituições de ensino su-
perior nos EUA. Eles deverão ministrar
aulas, realizar pesquisas, desenvolven-
do atividades de orientação técnica e
científica, sempre com o objetivo de di-
vulgar a ciência, a tecnologia e a cultu-
ra brasileiras.
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 Os grandes hits do pop rock na-
cional e internacional serão exe-
cutados pelas bandas Impulso
e Quinto Elemento na noite
desta última quinta-feira do mês
de abril – véspera de feriado –
quando acontece mais uma
edição da “Noite do Espuman-
te” no Zodíaco Dancing Bar. Re-
servas: (83) 3247-4711

 A Orquestra de Câmara Cidade
de João Pessoa (OCCJP) está
convocando músicos, através
de edital público, para compor
parte do seu quadro de substi-
tuição com vagas para instru-
mentistas de violino, viola, vio-
loncelo, contrabaixo, flauta, cla-
rinete, trompete e percussão.
Informações: (83) 3218-9708

 Para não deixar passar em bran-
co o Dia Nacional de Combate
à Hipertensão, ocorrido dia 26
de abril, o Instituto Felipe Kuma-
moto realizou diversas ativida-
des com o objetivo de alertar a
sociedade sobre as principais
causas, as formas de prevenção
e de tratamento da doença.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

2 Casamento prestigiado
A Igreja de São Francisco ficou ainda mais bonita no sábado

passado com a realização do casamento dos jovens  Diego
Gonçalves e Milena Régis  - ela, com vestido da Glamour by
Luciana Vilhena,  foi uma das noivas mais bonitas já vista
nesta temporada. O noivo é filho do casal Dácio Lima Gon-
çalves e Dalva Teixeira Gonçalves, conceituado odontólogo
da cidade e a noiva  é filha de Antônio Vicente da Silva Neto
(in memoriam) e  Mariney Régis Vieira de Araújo. Após a
cerimônia religiosa, os convidados seguiram em comitiva
para a granja dos pais de Diego – um local lindo - onde uma
poderosa recepção foi montada, com decoração primorosa
de André Luís, cerimonial de Érika Gurgel, bolo de Maria
Helena Moura,  buffet impecável da Sonho Doce e animação
das bandas Canto Novo e Sonora. Tudo foi maravilhoso!
Entre as muitas presenças vips, destaque para o governador
José Maranhão e a esposa Fátima Bezerra Cavalcanti, ami-
gos pessoais de Dalva e Dácio Gonçalves. Confira a cobertura
completa no nosso portal

2 Parabéns!
A churrascaria Tererê

será palco hoje à tar-
de, a partir do meio-
dia, de mais uma co-
memoração especial.
Dessa vez é para co-
memorar a nova ida-
de da querida socia-
lite Ildenir Palitot, que
aniversariou no últi-
mo dia 21. Na orga-
nização estão as sem-
pre atuantes Roziane
Coelho e Marletti As-
sis. O encontro reuni-
rá amigas mais pró-
ximas da aniversari-
ante e promete ser
bastante descontraí-
do, com animação do
DJ Racine.

CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
 Agora é David Beckham quem

investe no mundo da moda. Ele
será garoto-propaganda da mar-
ca Adidas Original, voltada para
roupas esportivas. O atleta bri-
tânico também estaria pensan-
do em ter uma própria linha de
roupa.

 Está tão séria a relação entre Le-
tícia Sabatella e André Gonçal-
ves, que numa folga das grava-
ções de “Caminho das Índias”,
os dois voaram para Curitiba,
onde comemoraram o aniver-
sário do pai dela.

 Os talentosos Marcos Caruso e Jus-
sara Freire, para quem não sabe
já foram marido e mulher, esta-
rão juntos no palco. O ex-casal
protagonizará a comédia român-
tica “As Pontes do Madison” que
estreia no mês de  julho no Teatro
Renaissance em São Paulo.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips
Mudam de idade hoje: Ale-

xandre Batista Nóbrega,
Ana Cristina Borba Pau-
lino, Ana Lúcia Gadelha,
Cacilda Apolinário Ro-
drigues, Cléa Luna Soa-
res Cruz, Cleide Pontes,
Crizeuda Pereira, Edna
Silva, Felipe Silveira, Inês
Vieira da Cunha, Josina
Irineu, Judith de Almei-
da Silveira, Lindem-
berg Vieira, Maria Car-
mem Araújo Melo Jar-
dim, Otinaldo Lorenço,
Rebeca Duarte Gerôni-
mo e a socialite Maria
Luiza Rott.

2 Blecaute
Foi uma loucura o apagão que atingiu na tarde da última terça-

feira(28)  todo o Litoral Norte e municípios que integram a
Grande João Pessoa. O blecaute começou por volta das 16
horas e se estendeu até 17 horas, voltando a acontecer às
19h40 e durante a madrugada da quarta. A Energisa infor-
mou que foi um problema técnico na subestação de Mus-
suré da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

2 Luz de velas
Mas mesmo sem energia, a exposição do artista plástico Clóvis

Júnior foi coroada de sucesso. É que a mesma aconteceu na loja
Kasa Arte & Decoração, que estava repleta de belos castiçais
com velas nas suas vitrines e foram utilizadas para iluminar o
evento, criando um clima intimista e fazendo o público per-
manecer e prestigiar o trabalho de Clóvis. A luz retornou e
quem ficou até o final amou mais ainda.

2 Lançamento
O administrador e escritor cearense Cássio Cavalcante consumiu oito

anos de exaustivas pesquisas para lapidar “Nara Leão – A Musa
dos Trópicos”, livro que será lançado, nesta quinta-feira, às 19 ho-
ras, na Livraria Esquina das Letras, do Zarinha Centro de Cultura,
localizado na Av. Nego, 140, Tambaú. Informações: (83) 4009-1130.

2 Patronesses da Illusion
Já está agendada a reunião da patronesses da festa Illusion, que vai

comemorar o aniversário do colunista Ricardo Castro no dia 30
de maio, no Pallazo Cristal. O encontro será na próxima segun-
da-feira, às 17h30, no novíssimo restaurante  Fidaldo, de Lúcia
e Renato Nóbrega. Lá, em meio ao descontraído happy-hour,
serão entregues os esperados convites impressos pela Gráfica
JB.Vai ser buxixo.

Dácio e
Dalva
Gonçalves,
pais do
noivo, com
Palowa e
Moacir
Arcoverde

Diego e Milena em pose especial para a coluna

Presenças de Patrícia Sales e Alberto Jorge na recepção de Diego e Milena

O tradicional
brinde dos

noivos com
os pais

A socialite Ildenir Palitot será homenageada hoje
pela passagem de seu aniversário
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Entre como se vive e como se deveria
viver há tamanha diferença que a
aquele que despreza o que faz pelo
que se deveria fazer aprende antes a
trabalhar em prol de sua ruína do
que de sua conservação”
Maquiavel
“

2 Puritanismo
O filme “Bocaccio 70”, de Fellini,

tem três episódios, um estre-
lado por Sophia Loren, outro
por Romy Schneider e o ter-
ceiro por Anita Ekberg. Neste
último, o personagem Dr. An-
tônio, um falso puritano, es-
candaliza-se com um outdoor
colocado em frente à janela do
seu apartamento, em que a
Ekberg, exibindo um vasto de-
cote, faz a publicidade de uma
marca de leite.

Pelo tempo que faz, não me recor-
do bem de todos os detalhes,
mas me lembro muito bem
que o Dr. Antônio (não sei qual
era o ator), empenha-se numa
campanha para a retirada do
cartaz, o que se torna uma
obsessão. Não tarda e o puri-
tano começa a ter alucinações
seguidas, até chegar ao ponto
em que ele vê uma gigantesca
Anita pegá-lo, pequenininho,
e colocá-lo dentro do decote.

O filme é dos anos 1970. Já então,
o genial Fellini satirizava o fal-
so moralismo. A que vem meu
comentário? Bom o que me fez
lembrar daquele episódio do
“Bocaccio 70”, foi a atitude de
uma vereadora pessoense, po-
sicionando-se recentemente
contra o outdoor que faz a pro-
paganda de um motel. Basta
ligar a televisão em horário in-
fantil, para ver que é uma
guerra perdida.

2 Fantasias
Chegou o dia – ou a noite – da es-

perada festa Garden Club Fan-
tasy, que se realiza nos jardins
da mansão dos Gadelha, e con-
tará com um público calcula-
do em 400 pessoas. Como o tí-
tulo indica, será uma festa a
fantasia e contará com a mú-
sica da banda pessoense Ala
Ursa e do DJ Raphael Almei-
da. Com certeza, a predomi-
nância será de gente jovem. A
realização e da-3 Produções,
contando com a parceria da
Odonto Plan e da Cachaça
Cobiçada.

2 O Circo vem aí
Com a iminente reforma do Tea-

tro Municipal Severino Ca-
bral, o 35º Festival de Inverno
de Campina Grande vai ree-
ditar o que ocorreu em 1987:
ele vai realizar-se em um cir-
co, montado no terreno ao
lado, que funciona como esta-
cionamento durante O Maior
São João do Mundo. Quem
será homenageado (in memo-
riam) é o ator potiguar Lení-
cio Queiroga, que faleceu há al-
guns meses e brilhou diversas
vezes, apresentando “Apare-
ceu a Margarida” de Roberto
Athayde no certame. Eneida
que me contou, e vai contar
mais nos próximos dias.

2 Maria, Maria!
Aniversariante de amanhã, Dia do Trabalho, é Maria de Lourdes Amorim, ou Maria das Casas

Trindade. Só que essa senhora adorável tem a sua loja “Maria Presentes”, que, pelo bom gosto em
tudo o que oferece, merece as melhores referências. Para ela, nossos votos de vida longa e feliz.

2 Alex Cohen
Diferentemente do que eu havia divulgado aqui não é Dudu Nobre a atração de hoje do Projeto Seis

e Meia, mas o carismático Alex Cohen, cuja popularidade é cada vez maior. A atração local será
Gitana Pimentel, ex-vocalista da banda Som Estéreo Rock Clube como se sabe, o espaço é o
Centro de Convenções do Garden Hotel.

2 Legenda
Nome emblemático da sociedade

campinense, a grande dama
Maria de Félix Araújo chegou
à bela idade de 80 anos, na úl-
tima segunda-feira, 27 de abril,
mas a data será devidamente
comemorada no dia 7 de maio,
no Garden Hotel, em final de
tarde. Na ocasião nomes femi-
ninos de destaque estarão ho-
menageando a aniversariante,
que faz parte, do modo mais
honroso, da história desta ci-
dade.

2 Festividades
Hoje é o Dia Nacional da Mulher

(8 de março é o Dia Internacio-
nal). É também o Dia do Ferro-
viário.

2 Gaffe
A TV Globo também comete ga-

ffes: na segunda-feira, (27), que
foi o Dia da Empregada Do-
méstica, para homenagear es-
sas figuras imprescindíveis no
nosso dia-a-dia, o programa
Vídeo Show enfocou as criadas
da novela “Caminho das Índi-
as”. Só que, a atriz Luci Perei-
ra, que é campinense e faz a
“Ondina” teve seu nome tro-
cado por Priscila Marinho, que
é a atriz que faz a criada da
casa de Melissa (Christiane
Torloni) e Ramiro (Humberto
Martins). Sinceramente, im-
perdoável.

2 Ação de Graças
“O Shopping de Campina comple-

ta 10 anos e aproveita este mo-
mento tão especial para agra-
decer a todos que estiverem
presentes nesse caminho, so-
bretudo a Deus, que faz todo
sonho se tornar possível. “As-
sim dizia o convite do Boule-
vard Shopping, para a missa
em ação de graças que fez cele-
brar ontem, pelo Padre Evanil-
son José Sousa na Praça de Ali-
mentação. Antes no início da
manhã, houve um ato cívico
com o hasteamento de bandei-
ras na fachada daquele centro
comercial.

2 Para ver Ney
Vários grupos de campinenses

organizaram-se para ir ver
Ney Matogrosso em João Pes-
soa, no dia 10 de maio, no Tea-
tro Paulo Pontes. Certamente
que vale a pena o esforço para
assistir ao show dessa figura
ímpar da MPB, pela sua voz
única, sua performance, seu
figurino sempre original, des-
ta vez assinado por Ocimar
Versolato. São 36 anos de car-
reira e 34 discos (e CD’s) gra-
vados. Um sucesso ininter-
rupto. Nem o preço salgado
(inteira R$ 160 e meia R$ 80)
está fazendo o pessoal desa-
nimar.

Festa dos 14 anos de Rafaela Freire na Chez Vous: a aniversariante com os pais, Saulo e Soraia e os irmãos
Raphael e Rodolpho Freire

O deputado estadual Guilherme Almeida com a
esposa Liliane e a filha Natália Almeida na festa de
Rafaela Freire

A aniversariante com o casal amigo Manuela e Renato
Formiga no bonito evento que foi animado pela banda
pessoense S3

Sonaly
Crispiniano e
o tio de
Rafaela,
Diego Freire
na festa que
se estendeu
até as 6
horas da
matina
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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)  -  Nada muda
muito no astral deste dia. As energias
continuam voltadas para as
aquisições materiais. Os
relacionamentos também continuam
na mesma energia: só permanece
aquilo que faz sentido.  Fase de
aprendizado nesse setor da vida.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Nada de
muito novo acontecendo no astral
deste dia. O Universo continua
pedindo atenção e cuidado no setor
doméstico, que pede um pouco mais
de sua presença e carinho. Cuidado
com gastos excessivos durante o dia
seja comedido.

Câncer (21/06 a 20/07)  - O dia
segue tenso com algumas mudanças.
Suas emoções podem passar por
uma prova de fogo, mas você deve
tentar manter a calma e o controle.
Caso algo não dê muito certo, espere
passar o dia de hoje. Amanhã o astral
estará bem mais tranqüilo.

Libra (21/09 a 20/10) - Já um pouco
menos agressivo você consegue
vislumbrar algumas mudanças que
deve fazer, especialmente no setor
amoroso da vida. Hoje especialmente
sua imagem social ou algo em sua
carreira pode passar por alguma
instabilidade.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Procure controlar seus ímpetos e
agressividade, pois as energias que
estão chegando até você podem ser
boas ou más, só depende de como
você lida com elas. Você pode usá-las
para construir ou destruir, você
escolhe. Observe, reflita e faça as
mudanças que deve fazer.

Virgem (21/08 a 20/09) -  Esta é
uma fase de seriedade e
responsabilidades cumpridas. Fase
final depois de uma série de mudanças
que você foi obrigado a fazer em sua
vida. Perdas e faltas foram as marcas
dos últimos tempos. Agora você está
próximo à fase de recomposição.

Sagitário (21/11 a 20/12) - Os
divertimentos continuam sendo
apreciados como parte importante em
sua vida, depois de uma longa fase de
cumprimento de obrigações. Você
merece Sagitário, pode aproveitar sem
nenhuma culpa. Prepare-se para
mudanças no setor financeiro.

Peixes (20/02 a 20/03) -  Com o
astral bem mais leve você já consegue
fazer alguns planos para seu futuro.
Não se deixe levar por pensamentos
confusos. Deixe sempre tudo às claras,
o que disser e o que ouvir,
especialmente no que diz respeito aos
seus relacionamentos, pessoais ou
comerciais.

Touro (21/04 a 20/05)  - Masculino
e feminino unem-se em uma bela
dança em seu signo no dia de hoje.
Razão e emoções, ego e instinto,
alegria e seriedade. A busca religiosa e
a construção de uma filosofia de vida
própria podem trazer a você a paz que
procura.

Leão (21/07 a 20/08) - Já um pouco
menos agressivo você consegue
vislumbrar algumas mudanças que deve
fazer, especialmente no setor amoroso
da vida. Hoje especialmente sua imagem
social ou algo em sua carreira pode
passar por alguma instabilidade, mas
não fique preso nisso.

Escorpião (21/10 a 20/11) - O sol
em seu setor dos relacionamentos
recebe a influencia de dois planetas
muito poderosos. Certamente algo
será testado e colocado em cheque.
Fique atento às suas verdadeiras
necessidades emocionais e mude o
que for preciso.

Aquário (21/01 a 19/02)  - Nesta
fase cuidado para não cair em
armadilhas mentais. Não se deixe levar
por pensamentos negativos e
destrutivos. Há uma ótima energia
entrando em contato com você e é a
ela que você precisa se unir. Nada de
baixo astral. Ligue-se à abertura de
novos caminho.

Cena de ‘Dragon Ball Evolution’, que continua em cartaz nos cinemas paraibanos
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Um homem

Biografia de um dos
maiores gênios da
música mostra que
ele era incapaz de
estabelecer relações
estáveis e revela sua
luta para continuar
compondo após a
surdez

ATORMENTADO

udwig van Beethoven,
compositor alemão que
ocupa posição central no

altar da música clássica ociden-
tal, não foi apenas um gênio mu-
sical. Foi também um homem
atormentado por problemas de
todas as espécies. Era incapaz, por
exemplo, de estabelecer relações
estáveis e tinha inúmeros casos
com mulheres casadas.

A trajetória contraditória e
complexa de Beethoven, o desen-
volvimento de seu gênio criativo,
suas fraquezas e imperfeições, e
sua luta para continuar criando
após a surdez são retratados na
biografia “Beethoven” (Objetiva).

A criação das principais obras
de Beethoven é narrada parale-
lamente ao desenrolar dos fatos
de sua vida. O leitor descobre que
Beethoven vendia peças musi-
cais para aristocratas antes mes-
mo de tê-las composto. E, apesar
de brilhantemente inteligente, era
incapaz de conter acessos crôni-
cos de raiva.

Um dos pontos altos do livro é
a descrição das estratégias que
Beethoven desenvolveu para
continuar a escrever música du-
rante o processo de perda da au-
dição.

FAMÍLIA
Beethoven foi batizado em 17

de dezembro de 1770, tendo nas-
cido presumivelmente no dia an-
terior, na Renânia do Norte (Ale-
manha). Sua família era de ori-
gem flamenga, cujo sobrenome
significava horta de beterrabas e
no qual a partícula van não indi-
cava nobreza alguma. Seu avô,
Lodewijk Van Beethoven - tam-
bém chamado Luís na tradução -
, de quem herdou o nome, nasceu
na Antuérpia, em 1712, e emigrou
para Bonn, onde foi maestro de
capela do príncipe eleitor. Descen-
dia de artistas, pintores e escul-
tores, era músico e foi nomeado
regente da Capela Arquiepisco-
pal na corte da cidade de Colónia.
Na mesma capela, seu filho, o pai

de Ludwig, era tenor e também
leccionava. Foi dele que Beetho-
ven recebeu as suas primeiras li-
ções de música, o qual o preten-
deu afirmar como menino prodí-
gio ao piano, tal seria a facilidade
demonstrada desde muito cedo
para tal. Por isso o obrigava a es-
tudar música todos os dias, du-
rante muitas horas, desde os cin-
co anos de idade. No entanto, seu
pai terminou consumido pelo ál-
cool, pelo que a sua infância se
manifestou como infeliz, por isso.

Sua mãe, Maria Magdalena
Kewerich (1746-1787), era filha do

chefe de cozinha do príncipe da
Renânia, Johann Heinrich Keveri-
ch. Casou-se duas vezes. O primei-
ro marido foi Johann Leym (1733-
1765). Tiveram apenas um filho,
Johann Peter Anton, que nasceu e
morreu em 1764. Depois da morte
do marido, Magdalena, viúva, ca-
sou-se com Johann Van Beethoven
(1740-1792). Tiveram sete filhos: o
primeiro, Ludwig Maria, que nas-
ceu e morreu no ano de 1769; o se-
gundo Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), o compositor, que
morreu com 56 anos; o terceiro,
Kaspar Anton Carl Van Beetho-

ven (1774-1815) que também ti-
nha dotes para a música e que
morreu com 41 anos; o quarto, Ni-
colaus Johann Van Beethoven
(1776-1848), que se tornou muito
rico, graças à indústria farmacêu-
tica, e que morreu com 72 anos; a
quinta, Anna Maria, que nasceu e
morreu em 1779; o sexto, Franz
Georg (1781-1783), que morreu
com dois anos de idade e a séti-
ma, Maria Magdalena (1786-
1787), que morreu com apenas um
ano de idade. Portanto, Beetho-
ven – que foi o terceiro filho da
sua mãe e o segundo do seu pai –

teve sete irmãos, cinco dos quais
morreram na infância. Quanto
aos irmãos vivos, Beethoven foi o
primeiro, Kaspar foi o segundo e
Nicolaus o terceiro.

VIENA
Em 1792, já com 21 anos de ida-

de, muda-se para Viena onde,
afora algumas viagens, permane-
cerá para o resto da vida. Foi ime-
diatamente aceito como aluno por
Joseph Haydn, o qual manteve o
contacto à primeira estadia de
Ludwig na cidade. Procura en-
tão complementar mais os seus
estudos, o que o leva a ter aulas
com Antônio Salieri, com Foers-
ter e Albrechtsberger, que era ma-
estro de capela na Catedral de
Santo Estêvão. Tornou-se então
um pianista virtuoso, cultivan-
do admiradores, os quais muitos
da aristocracia. Começou então a
publicar as suas obras (1793-
1795). O seu Opus 1 é uma colec-
ção de 3 Trios para Piano, Violino
e Violoncelo. Afirmando uma só-
lida reputação como pianista,
compôs suas primeiras obras-
primas: as Três Sonatas para Pia-
no Op.2 (1794-1795). Estas mos-
travam já a sua forte personali-
dade.

SURDEZ
Foi em Viena que lhe surgiram

os primeiros sintomas da sua
grande tragédia. Foi-lhe diagnos-
ticado, por volta de 1796, tinha
Ludwig os seus 26 anos de idade,
a congestão dos centros auditivos
internos, o que lhe transtornou
bastante o espírito, levando-o a
isolar-se e a grandes depressões.
Consultou vários médicos, inclu-
sive o médico da Corte de Viena.
Fez curativos, realizou balneote-
rapia, usou cornetas acústicas,
mudou de ares; mas os seus ou-
vidos permaneciam arrolhados.
Desesperado, entrou em profun-
da crise depressiva e pensou em
suicidar-se.

Embora tenha feito muitas ten-
tativas para se tratar, durante os
anos seguintes, a doença conti-
nuou a progredir e, aos 46 anos
de idade (1816), estava pratica-
mente surdo. Porém, ao contrá-
rio do que muitos pensam, Lu-
dwig jamais perdeu a audição por
completo, muito embora nos seus
últimos anos de vida a tivesse per-
dido, condições que não o impe-
diram de acompanhar uma apre-
sentação musical ou de perceber
nuances timbrísticas.

O autor
O livro é escrito por Edmund Morris,
aclamado autor de três biografias best-
sellers (incluindo “The Rise of Theodore
Roosevelt”, vencedora do Prêmio
Pulitzer) e estudioso da vida e da obra
de Beethoven há quase 50 anos.
Pianista, o autor demonstra a rara
habilidade de falar sobre as complexida-
des da música de Beethoven sem cair
em tecnicismos, conseguindo “traduzir”
em palavras a grandeza da obra de
Beethoven. Quem ganha é o leitor.

SAIBA MAIS#

L

DIVULGAÇÃO



24 ÚLTIMASJOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009
 A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADJUDICAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2009
A prefeitura Municipal de Monteiro, através do seu pregoeiro oficial e sua equipe de

apoio, vem ADJUDICAR o resultado do Pregão Presencial nº. 012/2009, que tem por objeto
a contratação dos serviços de consultoria para a elaboração do plano de habitação de
interese social do Município de Monteiro-PB, conforme termo de adjudicação, em favor da
seguinte empresa: CEPAM CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRA-
ÇÃO MUNICIPAL LTDA – CNPJ: 04.276.307/0001-70, nos seguintes itens: Sub-Item 01
– 1.1, 1.2, 1.3, Sub-tem 02 – 2.1, 2.2, 2.3 – Sub-Item 03 – 3.1, 3.2, 3.3, perfazendo um valor
global de R$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos reais ).

Monteiro - PB, 29 de abril de 2009.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2009
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do

Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 012/2009, que tem
por objeto a contratação dos serviços de consultoria para a elaboração do plano de habitação
de interese social do Município de Monteiro-PB , conforme termo de adjudicação, em favor
da seguinte empresa: CEPAM CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRA-
ÇÃO MUNICIPAL LTDA – CNPJ: 04.276.307/0001-70, nos seguintes itens: ITEM 01 – 1.1
- Valor Unitário R$ 3.500,00, Valor Total R$ 3.500,00 – ITEM 1.2 - Valor Unitário R$ 4.660,00
- Valor Total R$ 4.660,00 -  ITEM 1.3 - Valor Unitário R$ 1.800,00 Valor Total R$ 3.600,00
– Sub-Total do Item 1 - Valor Total R$ 11.760,00 - ITEM 2.0 – 2.1 - Valor Unitário
12.000,00, Valor Total R$ 12.000,00 - ITEM 2.2 - Valor Unitário R$ 13.800,00, Valor Total R$
13.800,00 -  ITEM 2.3 - Valor Unitário R$ 1.800,00 - Valor Total R$ 3.600,00 - Sub-Total do
Item 2 - Valor Total R$ 29.400,00 - ITEM 3.0 – 3.1 - Valor Unitário R$ 7.040,00, Valor Total
R$ 7.040,00 -  ITEM 3.2 - Valor Unitário 1.800,00, Valor Total R$ 3.600,00 e o ITEM 3.1 - Valor
Unitário R$ 7.000,00, Valor Total R$ 7.000,00 Sub-Total do Item 3 - Valor Total R$
17.640,00, perfazendo um valor global de R$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos
reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 29 de abril de 2009.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2009
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município,
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2009, cujo objeto é a aquisição de medica-
mentos. Data da abertura: 13 de maio de 2009, as 08h00min horas (horário local). Copia do
edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações da
prefeitura de Monteiro, à Avenida Olimpio Gomes, 408, centro, no horário de expediente das
07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone
3351-1510 ou 3351-1513.

Monteiro-PB, 29 de maio de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Resultado de Pregão Presencial
PREGÃO PRESENCIAL 012/2009

A Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro abaixo transcrito, torna
pública o resultado do Pregão Presencial 012/2009, tendo como vencedor a empresa: CEPAM
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA –
CNPJ: 04.276.307/0001-70, no valor global de R$ 58.800,00.

Monteiro, 18 de abril de 2009.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2009

Reconheço e RATIFICO por este termo, a Dispensa de Licitação nº. 003/2009, que
tem por objeto a Contratação emergencial de transportadores autônomos para efetuarem o
transporte de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do município e
demais localidades, até o final do ano letivo de 2009, em favor de: FÁBIO FELIPE FREITAS,
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCIVALDO DA SILVA SANTOS, JOSÉ
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, RENATO FIGUEIRA BARBOSA, ACELINO FER-
REIRA DA COSTA, PEDRO STEFANE LINS DA SILVA, CRISTINA BATISTA DA SILVA,
MARIA DE LOURDES PEREIRA, FRANCISCO BELARMINO DA SILVA, LÊDA MARIA
BATISTA DOS SANTOS, ALESSADRA BEZERRA DA SILVA, FRANCISCO BELARMI-
NO DA SILVA, JOSÉ ADEILSON FEITOSA BEZERRA, PEDRO STEFANE LINS DA
SILVA, CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA,
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, CRISTINA BATISTA DA SILVA, AUGUSTO TINOR
DA SILVA, SONIELTON TOME LIMA, PAULO FERREIRA DE QUEIROZ, JOSÉ ALBER-
TO DOS SANTOS, AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE, JOSÉ CARLOS FERREI-
RA DE OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO FILHO, ANTONIO VALDEVINO VIDAL, ANTÔ-
NIO ALEIXO FERNANDES, conforme valores constantes nos autos do processo. Funda-
mentação no art. 24, inciso V, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de
acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da
Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro, 28 de abril de 2009.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 14
de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de medicamentos diversos - Farmácia Básica. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 24 de Abril de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 14
de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de pão francês, bolos diversos, devendo a entrega ocorrer diariamente nos
quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 29 de Abril de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Rua Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 15
de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição parcelada de materiais laboratoriais diversos. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado.Telefone: (083) 32836594.

Sapé - PB, 29 de Abril de 2009
KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Pregoeiro Oficial
A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 17 - Centro - São Francisco - PB, às 10:00
horas do dia 13 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, para: aquisição de Kits de enxovais de bebês, destindos a manutenção da Secretaria
de Assistencia Social do Município. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.

São Francisco - PB, 29 de Abril de 2009
LUÍS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00010/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB, às 09:00 horas do dia
15 de Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de material de consumo, destinados a diversas secretarias do
município. 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.

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

Presidente da Comissão

Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009

A Câmara Municipal de João Pessoa – Pb, através de sua PRESIDÊNCIA, torna
público que realizará no dia 15 de maio de 2009, às 10:00 horas, licitação, na modalidade
de Tomada de Preço nº 03/2009, de acordo com Lei Complementar nº 123/2006  e a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores com o objetivo de contratar empresa especi-
alizada no ramo para execução de serviços com fornecimentos de Equipamento de sistema
de exibição saída HD integrado com placa Decklink SP e WORKSTATION VMAX-WSDL,
capacidade de armazenamento 2GB – Gabinete Padrão Rack 19 em aço;  SWITCHER DATA
VIDEO SE 500 (Switcher de Produção ao vivo – 4 (quatro) entradas, Composto, S-Vídeo,
MIDI, NISC, Saída de monitor quadrúplice) e  HVR-M15AU Desktop HDV VTR. Os inte-
ressados poderão adquirir o Edital à Rua das  Trincheiras, nº 43, Centro, João Pessoa-Pb,
das 09:00 às 16:00 horas – Diretoria Geral, devendo comparecerem no citado endereço
munidos de pendrive ou disquete.

João Pessoa, 24 de abril de 2009
DURVAL FERREIRA

PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2009
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro Oficial, torna

público para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão
Presencial, para Registro de Preço, no dia 15 de maio de 2009 às 09:30hs, para aquisição
parcelada de livros destinados ao Poder Judiciário. A cópia do Edital e demais esclareci-
mentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Admi-
nistrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro –
João Pessoa – PB, nos dias úteis de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas de
segunda à quinta-feira e de 8:00 às 12:00 horas às sextas-feiras, através do telefone (0XX83)
3216-1456, ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do edital poderá ser feita
no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br.

João Pessoa, 29 de abril de 2009.
André da Silva Camilo

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00019/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, se-

diada na Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB, às 14:00 horas do dia
18 de Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
Fornecimento parcelado de material de construção, destinados as atividades da secretaria
de obras do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:30 as
17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Vieiropolis - PB, 29 de Abril de 2009
EMANOEL DOMINGOS DUARTE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 16:00 horas do dia 14 de
Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução
dos serviços de transporte de estudantes em veículos tipo ônibus, microônibus, van e carro
de passeio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3283-6586.

Sapé - PB, 29 de Abril de 2009
JOÃO SEVERINO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Professor de escola privada
poderá cruzar os braços

Trabalhadores reivindicam aumento de 12,05% para pisos salariais e vão iniciar hoje
negociações isoladas com os patrões. Paralisação nos colégios municipais completa 48 horas

s professores de escolas
particulares estão em es-
tado de greve e, a partir

de hoje, iniciam negociação de for-
ma isolada, por escola, começan-
do pelo Colégio Geo Tambaú, em
João Pessoa. Na próxima segun-
da-feira, será o Motiva. A decisão
foi tomada pela categoria, depois
que não houve acordo com os pro-
prietários de estabelecimentos de
ensino privado, durante reunião
realizada na tarde de ontem, na
sede da Delegacia Regional do Tra-
balho, no Centro da Capital. Na
terça-feira, a diretoria do Sindi-
cato dos Trabalhadores deverá
entrar com dissídio coletivo no
Tribunal Regional do Trabalho.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabeleci-

Guilherme Cabral
REPÓRTER

mentos de Ensino Privado na Pa-
raíba, Avenzoar Arruda, esclare-
ceu que a estratégia da categoria
é montar piquete, com carro de
som, na frente do Geo Tambaú,
numa vigília para tentar pressio-
nar a direção da escola a negociar
isoladamente, além de alerta aos
pais dos alunos quanto ao movi-
mento.

 O impasse na negociação com
os patrões ocorreu principal-
mente nas seguintes cláusulas:
reajuste geral - acima do piso -
correspondente ao INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor) mais 3%; aumento de 12,05%
para os pisos salariais; punição
para o empregador em atraso
com suas obrigações com os em-
pregados, a quem deve pagar
multa progressiva; recesso esco-
lar durante o qual seja vedado o
trabalho docente.

O presidente do Sindicato pa-
tronal, Odésio Medeiros, disse que
não podia negociar as propostas
dos trabalhadores naquele mo-
mento, se comprometendo a dar
uma resposta na próxima segun-
da-feira. "Não é hora de aumento.
É hora de segurar o emprego", dis-
se ele.

ESCOLAS MUNICIPAIS
Já a diretora do Sindicato dos

Trabalhadores em Educação do
Município de João Pessoa, Lygia
Fernandes, informou que a greve
dos professores continua hoje, en-
trando no segundo dia de parali-
sação.

Segundo ela, o índice de adesão
está em torno de 70%, diante da
não negociação - principalmente
de reajuste salarial de 20% - com
a prefeitura, que já foi comunica-
da do movimento.

O


