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PB terá Secretaria de Estado para defender interesses da mulher. P. 5mais

Detran da Paraíba volta a emitir Carteira
Nacional de Habilitação em 24 horas. P. 7

" Governo do Estado anuncia prioridades
para aplicação de recursos do BNDES P. 4

"

" Operação “Fecha Quartel” tem saldo positivo "Obras da Ponte da Batalha serão concluídas

Festa promovida pelo jornal a A União leva mais de 600 pessoas à Casa de José Américo e marca o lançamento
de concursos, de selo e do projeto Itinerarte. Escritores destacam importância do suplemento literário. P. 8, 9, 16 e 17

Correio das Artes se renova
e fica mais forte aos 60 anos
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Polícia Militar monta barreiras em pontos estratégicos da
Capital, apreende veículos e prende ex-apenado do CEA.  P. 24
Polícia Militar monta barreiras em pontos estratégicos da
Capital, apreende veículos e prende ex-apenado do CEA.  P. 24

Empresa responsável pela execução do projeto aguarda
apenas a baixa das águas para reiniciar os serviços. P.5
Empresa responsável pela execução do projeto aguarda
apenas a baixa das águas para reiniciar os serviços. P.5
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Ainda o empréstimo
empréstimo de R$ 191,5 milhões,
que o Governo do Estado acer-
tou com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), recebeu o aval autoriza-
tório da Assembléia Legislativa. Os depu-
tados estaduais entenderam, enfim, que se
trata de um suporte financeiro do governo
federal para compensar as perdas com a ar-
recadação, devido à queda do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e à crise fi-
nanceira mundial.

Para se ter um cálculo das perdas com a
queda de receitas, de janeiro a julho o Esta-
do amargou menos R$ 236 milhões em seus
cofres. O empréstimo vai reparar, em parte,
este prejuízo. O conceito, por sinal, foi expli-
cadoduranteaentrevistadogovernadorJosé
Maranhão, na quarta-feira (15).

Disseogestorestadual: “Éprecisodesmis-
tificar a idéia de que ele (o empréstimo) se
destinava a atrair dinheiro novo para a eco-
nomia da Paraíba.Ainiciativa foi do gover-
no federal que, por meio do Ministério da
Fazenda, percebeu a queda do FPE. No
Nordeste e na Paraíba, o FPE tem um peso
muito grande entre as fontes de recursos”.

Esse rosário cabe bem tanto a estados
quanto a municípios. O azedume dos ges-
tores estaduais e municipais está presente
diante das dificuldades. O jeito é tratar o
assunto com o governo federal e balizar
ações e atitudes. Por isso, a votação, apro-

O
vando o empréstimo, pela oposição, reves-
tiu-sedegrandezaeespíritopúblico.Assim,
fez distinguir o interesse coletivo do interes-
se partidário.

Houve, no entanto, antes de se chegar “à
grandeza e ao espírito público”, uma resis-
tência político-partidária, até o prazo fatal
estabelecido constitucionalmente. Prevale-
ceu o bom-senso e o Estado pode agora con-
trair o empréstimo.

Está avaliado e detalhado o montante do
empréstimo, cobrindo áreas como Infra-es-
trutura (44 milhões), Saúde (33 milhões),
Habitação (27 milhões) e Saneamento (42
milhões). Isto remete à intenção da atual
gestão de investir na Paraíba, executando as
obras reivindicadas pela população. Obras
em todos os municípios.

O projeto recebeu duas emendas. Uma
trata da criação de comissão especial, for-
mada por deputados, que pretende acom-
panhar a destinação da verba do emprés-
timo. A outra indica uma rubrica para
que o dinheiro fique depositado em con-
ta única.

Mas a administração estadual tem pressa.
São muitas as obras paralisadas, que preci-
sam ser retomadas e concluídas. Entregues
à população.Aequipe de governo tem sen-
sibilidade e competência para levar adiante
os projetos. O dinheiro foi contado, definida
a destinação. Agora, é correr para as obras
se enquadrarem no cronograma.

“Paraíba democrática, terra amada”

Nas Ações Indenizatórias propostas por ins-
crição indevida no SERASA ou por falto de no-
tificação deste ao Consumidor antes de proce-
der o Cadastramento Restritivo é necessário que
se busque informações no sentido de verificar
se o Consumidor já se encontrava com Restri-
ção de Crédito pretérita pois o Superior Tribu-
nal de Justiça tem entendido que é descabido
o Dano Moral quando o Autor da demanda
postulatória de Indenização já se encontrava
inscrito como mau pagador no Banco de Da-
dos a exemplo da seguinte pedagógica coloca-
ção, decisão do colendo STJ:

Um consumidor de Porto Alegre já inscrito
em cadastro de proteção ao crédito não conse-
guiu indenização por danos morais em decor-
rência de nova inscrição n lista de devedores,
sem a prévia comunicação determinada pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC). A
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) não conheceu do recurso especial do con-
sumidor contra a decisão da Justiça gaúcha que
negou o pedido de indenização.

O relator do recurso, Ministro Aldir Passari-
nho Júnior, destacou que a orientação jurispru-
dencial do STJ é no sentido de que a falta de
comunicação prevista no artigo 43, parágrafo
2o, do CDC gera lesão indenizável. Isso por-
que, mesmo que a inadimplência do devedor
seja verdadeira, ele tem o direito legal de ser
comunicado para ter a oportunidade de escla-
recer possível equívoco ou pagar a dívida. A
responsabilidade pela comunicação é exclusi-
vamente do banco de dados ou entidade ca-
dastral.

No entanto o caso julgado singular. De início
o relator ressaltou que o consumidor não pe-
diu o cancelamento da inscrição indevida, mas
apenas a reparação financeira por danos mo-
rais. A irregularidade realmente ocorreu, uma
vez que foi constatada a ausência de comuni-
cação. Mas o autor já tinha outras duas anota-
ções por emissão de cheque sem fundo, não
questionou a existência da dívida, nem com-
provou a sua quitação.

Para o Ministro Aldir Passarinho Junior, di-
ante dessas circunstâncias excepcionais, não há
como indenizar o consumidor por ofensa mo-
ral considerando apenas a falta de notificação.
Seguindo o entendimento do relator, Os Mi-
nistros da Quarta Turma, por unanimidade,
não conheceram do recurso especial e julga-
ram improcedente ação de indenização.

Processo: Resp 997456/UF:RS/ Registro:
2007/024889-4/ Autuação: 22/10/2007

Recorrente: Gustavo Adolfo Albrechet
Recorrido: Câmara dos Dirigentes Lojistas de

Porto Alegre / RS
Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior /

Quarta Turma do STJ.

Serasa - Inscrição de
consumidor já inscrito
-improcedência da ação.

Planos de saúde coletivos
terão um reajuste por ano
Nenhum contrato de plano de saúde
coletivo poderá receber reajuste em um
prazo inferior a 12 meses. Até então, os
aumentos podiam acontecer mais de
uma vez por ano. As decisões estão
contidas em duas resoluções
publicadas na edição de ontem (15) do
Diário Oficial da União pela ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar) e passam a valer no prazo de 30
dias.

II Fórum de Gestores
Federais acontece hoje
A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, em parceria com o INSS e
com o Instituto Nacional do Semiárido
(INSA) promovem, hoje, o 2º Fórum dos
Gestores Federais em Campina Grande.
O evento faz constar, na sua programa-
ção, o 2º Colóquio sobre
Sustentabilidade e Destinação de
Resíduos Sólidos. O fórum reunirá os

dirigentes de órgãos públicos federais
com atuação em Campina Grande.

Capital se mobiliza contra
os candidatos ficha suja
No próximo dia 20 será feita uma grande
mobilização em João Pessoa, na Lagoa,
das 8 às 17 horas, para que a população
possa entender e participar  do Projeto de
Lei  que disciplina que candidatos de ficha
suja não participam das eleições de 2010.
Trata-se de uma alteração na legislação
eleitoral para o combate a corrupção.

Novas turmas para cursos
de idiomas na Capital
A Cooperativa Cultural Universitária da
Paraíba continua realizando matrículas para
os cursos de Idiomas. “Turbine Suas
Oportunidades – Aprenda um Novo
Idioma” é o tema da campanha que a
Codisma lançou para anunciar a realização
das matrículas dos cursos de Idiomas -
período 2009.2. Estão sendo oferecidas
vagas para turmas de Inglês, Inglês

Proficiência, Inglês Conversação, Espanhol,
Espanhol Proficiência, Francês, Italiano,
Alemão, Português para Concurso e
Redação.

Campina é destaque em
pesquisa sobre trabalho
A cidade de Campina Grande foi

apontada em
pesquisa da
Fundação Getúlio
Vargas como a
melhor do interior

do Nordeste para trabalhar. Campina
aparece em 10º lugar no ranking das
melhores cidades para fazer carreira
profissional da região Nordeste. As
nove primeiras são todas capitais e a
única cidade do interior nordestino a
figurar na lista é Campina Grande. No
ranking nacional, dos 5.564 municípios,
Campina Grande aparece na 75ª posição,
à frente de cidades como Chapecó-SC,
Diadema-SP, Dourados-MS, Palmas-TO,
Cascavel-PR, entre outras.

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR
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CHARGE DO DIA

“Paraíba democrática, terra amada”

UFCG e Prefeitura vão
melhorar a educação
� Convênio firmado entre a Secretaria de Educação do município e a Universidade

garante a capacitação de educadores e tentará reduzir a evasão escolar e a repetência

EM CAJAZEIRAS

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

SALVADOR – Nereu Ramos assumiu a presidência da Re-
pública em novembro de 1955, no golpe de Café Filho e Carlos
Luz e contra-golpe de Lott para assegurar a posse de Jusceli-
no, vitorioso em 3 de outubro.

Antonio Balbino, governador da Bahia, foi convidado a in-
dicar um nome baiano para o ministério da Agricultura.
Mandou chamar Eduardo Catalão, líder dos fazendeiros de
cacau de Ilhéus, elegante e britânico, que morava no hotel
Serrador, no Rio, mais tarde seu suplente no Senado:

- Catalão, indiquei seu nome para representar a Bahia no
ministério. - Não, Balbino, de maneira alguma.

-Porquenão? Jádei seunomeaopresidenteNereu,quequer
conversar com você hoje mesmo.

- Não posso aceitar.ABahia tem homens mais experientes e
mais bem preparados para a função do que eu. Não é justo
que seja eu o ministro. Alem do mais, você sabe que não tenho
ambições políticas.

BALBINO
Balbino ficou irritado :
- Não é nada disso, Catalão. Você está é com medo da

situação nacional. Você sabe que este é um governo curto,
até a posse do Juscelino, um governo eventual, de crise. Se
fosse um período normal, um governo tranqüilo, tenho cer-
teza de que você aceitaria. Mas como você poderá sair do
gabinete ministerial para ser fuzilado em praça publica,
não aceita.

Catalão levantou-se, inteiramente surpreendido com a
veemência do amigo, bateu a mão na mesa e encerrou a
conversa :

- Pois se é para ser fuzilado, aceito.
Foi ministro. Não foi fuzilado.

Para ser fuzilado

romover a melhoria
do ensino municipal,
diminuir a evasão es-

colar e a repetência dos alu-
nos são objetivos persegui-
dos cotidianamente pela ges-
tão municipal de Cajazeiras.
E foi justamente fazendo uso
dessa tríade que a Secretaria
de Educação do município de-
senvolve o projeto de Capa-
citação Continuada, que teve
início em março deste ano e
agora parte para um novo
momento.

Na próxima segunda (20), a
secretária de Educação, Gene-
luza Dias, vai assinar um con-
vênio com a Universidade Fe-
deral de Campina Grande
(UFCG) para consolidar ain-
da mais as ações do projeto.

Segundo ela, o projeto ten-
de a crescer em qualidade. “O
que muda agora é a qualida-
de, pois teremos mestres e
doutores capacitando profes-
sores”, destacou a secretária.

Outra novidade é a exten-
são do projeto que, além de
instrumentalizar educadores
do 1º segmento (do 1º ao 5º
ano) e do 2º segmento (do 6º
ao 9º ano), pela primeira vez
capacitará monitores das cre-
ches municipais.

Com o objetivo de transfor-
mar a prática de ensino atra-
vés de subsídios para a ino-
vação em sala de aula, o con-
vênio a ser assinado entre a
Prefeitura de Cajazeiras e a
UFCG deverá instrumentali-
zar educadores com funda-
mentos teóricos e metodoló-
gicos, para que os alunos ca-
jazeirenses estejam bem pre-
parados para a Prova Brasil,
que avalia o desempenho de
alunos do 1° ao 5° ano. É jus-
tamente dessa prova que sai
o Índice de Desempenho da
Educação Básica (IDEB) do
país.

O projeto é reflexo do com-
promisso da atual gestão em
melhorar a educação básica
no município. “O convênio

reforça o que já era uma rea-
lidade. Antes dele já estáva-
mos vendo resultados, agora
vai melhorar mais ainda
porque teremos coordenado-
res representantes da UFCG
aqui na cidade”, comemora a
secretária.

A capacitação para moni-
tores de creches teve início
na última segunda-feira
(13), no Auditório da Regio-
nal de Ensino e terá duração
de 40h/aula. A finalidade da
instrumentalização é melho-
rar o atendimento à criança,
tendo em vista que muitas
vezes a creche é o primeiro
ambiente social de uma cri-
ança e as mães precisam es-
tar seguras de entregá-las a
pessoas capacitadas para tal
atividade.

Também na segunda-feira
(13) ocorreu outra capacita-
ção destinada aos educadores
do 2°segmento (do 6º ao 9º
ano). O treinamento é reali-
zado durante uma noite, a
cada 15 dias. “Devemos lem-
brar que a capacitação é con-
tinuada, por isso essa neces-
sidade de um intervalo de 15
dias entre as aulas”, explicou
Geneluza.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

#
A capacitação para
monitores de creches
teve início na  segunda-
feira (13), no auditório da
Regional de Ensino e terá
duração de 40h/aulas

P

*Sebastião Nery jornalista e escritor

WAGNER
Falta um ano e meio para as eleições de outubro de

2010 e a campanha eleitoral na Bahia já começou em cli-
ma de guerra. O governador Jaques Wagner está assus-
tado porque faz um governo de muita conversa e obra
nenhuma, propaganda demais e resultados de menos. E
por isso suas pesquisas indicam que a reeleição é cada
dia menos provável.

Acendeu o fogaréu da oposição. O ministro de Lula
Gedel Vieira Lima, da fina flor do PMDB governista, que
ajudou Wagner a eleger-se em 2006, derrotando o gover-
nador Paulo Souto candidato à reeleição, e participa do
governo de Wagner com alguns secretários, está pulan-
do fora do barco furado. Nas eleições municipais do ano
passado, seu PMDB elegeu mais de 100 prefeitos e o PT do
governador menos de 50.

GEDEL
Gedel, com o ministério da Integração de Lula e o perma-

nente “poc-poc” publicitário do PAC, está comendo Wagner
pelas pernas. Todo mês faz grandes reuniões de prefeitos nos
vários cantos do vasto Estado, enche a região de promessas
do PAC e vai aumentando seu farnel de prefeitos irritados
porque o governador nada faz em seus municipios.

O governador reage pelos jornais, como menino sem me-
renda:

- Se o ministro não diz de público que eu sou o candidato
dele a governador, também não vou dizer que ele é meu can-
didato a senador.

A senador Gedel não é candidato nem dele. Quer o go-
verno do Estado.
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“Paraíba democrática, terra amada”

Temos as nossas histórias. Mas, foi “No Mundo de
Chico Xavier”, de Elias Barbosa, que fui buscar histórias
de Chico Xavier:

Dona Rosária Laranjeira era professora de Chico Xavier
e teve influência na sua infância. Era católica fervorosa.
Assim Chico Xavier a descrevia:

– Dava-me escritos católicos para ler, me infundia pro-
fundo respeito aos ofícios da religião, me argüia sobre o
catecismo e me ensinava a orar. Um dia perguntei a ela:
“Dona Rosária, para quem devo rezar mais? Para Jesus
ou para Nossa Senhora?” Ela se compadeceu de minha
confiança infantil e me respondeu: “Chico, nós todos
precisamos rogar a proteção de Jesus, mas você ficou
sem mãe muito cedo. Reze todas as noites, pedindo a
Nossa Mãe Santíssima para que te guarde e te proteja.”

Chico Xavier, de família católica e praticando o cato-
licismo, tinha no Padre Sebastião Scarzelli, o seu con-
fessor:

- Era ele, o Padre Sebastião Scarzelli, que residia em
Matosinhos, cidade muito próxima de Pedro Leopol-
do. Durante anos, até 1927, ele me ouvia paternalmente
em confissão de dois em dois meses. Devo dizer que
ele me ouvia admirado e compadecido. Não sei se ele
acreditava em tudo o que eu narrava para ele, no que
se referia ao que enxergava e escutava nos horários dos
ofícios religiosos, mas posso declarar que ele sempre
me tratou com a bondade de um pai. Ensinava-me a
orar e a confiar em Deus, a respeitar a escola e cultivar
o trabalho, a fazer novenas pelo descanso dos mortos e
a esquecer as más palavras dos espíritos infelizes quan-
do eu as escutava.

O padre não emitia sua opinião sobre as ocorrências,
mas era bom e paciente, e orientava Chico Xavier:

- Ele me ouvia na confissão e ficava muito pensativo...
Só pedia para que eu orasse muito. Lembro-me de que
uma vez, debaixo da perseguição de um espírito sofre-
dor, quando eu ia completar quinze anos, chorei muito
na confissão, rogando a ele para livrar-me... Ele inter-
rompeu as minhas palavras e mandou que eu esperas-
se. Quando terminou o trabalho em que estava, veio a
mim e me disse que eu não devia chorar ou desesperar-
me com as visões e vozes que me procuravam e acres-
centou que se elas viessem da parte de Deus, que Deus
me abençoaria e me daria forças para fazer o que devia
ser feito. Em seguida, caminhou comigo e vendo que
eu estava descalço me perguntou se eu gostaria de ter
um par de sapatos. Eu disse que sim e ele me levou a
uma loja, a loja do Sr. Armando Belisário Filho, em Pe-
dro Leopoldo, e comprou um par de sapatos para mim.

No ano de 1927 se deu a sua transferência da Igreja
Católica para o Templo Espírita. Assim se passou:

- Sim, houve essa despedida. Logo após os meus pri-
meiros contatos com o Espiritismo, voltei à igreja de
Pedro Leopoldo, ainda uma vez, para dar-lhe notícias
de minha nova situação. Só podia vê-lo, nesse dia, no
confessionário. [...] Pedi a ele que me desse a mão, e ele
me estendeu a mão direita. Depois de beijá-la, pedi a ele
que me abençoasse. Ele, então, me disse: “Seja feliz, meu
filho. Eu rogarei à nossa Mãe Santíssima para que te
abençoe e te proteja...” [...] quando cheguei à porta de
saída, voltei-me para vê-lo, ainda uma vez e notei que
ele, mesmo de longe me acompanhava com o olhar e
me sorria.

Deus, Nosso Pai, nos abençoe.

Atitude religiosa

Hélio Nóbrega Zenaide

*Hélio Zenaide é jornalista e escritor, membro do IHGP

helio.zenaide@gmail.com

Governo anuncia as
prioridades em obras
� Governador da Paraíba aponta o montante de recursos oriundos do empréstimo do

BNDES que serão aplicados em Saúde, Saneamento, Educação e Infraestrutura

O
Josélio Carneiro
REPÓRTER

Obra da Transposição Litorânea terá recursos da ordem de R$ 127 milhões

 FOTO: MARCOS RUSSO

Governador da Para-
íba anunciou, ontem,
em entrevista coleti-

va no Palácio da Redenção, o
volume de recursos que cada
área prioritária receberá do
montante de R$ 191.556,00,
oriundos do Programa Emer-
gencial de Financiamento –
PEF, através de empréstimo
junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES.

Os recursos, segundo ele,
serão investidos em Seguran-
ça Pública (R$ 223,5 mil re-
ais); Saúde Grupo I ( R$ 45,8
milhões); Saúde Grupo II (R$
33.650,00); Saneamento ( R$
42.663,00); Habitação (R$
27.075,400); Educação (R$ 3,8
milhões); Infraestrutura Hí-
drica (R$ 44,1 milhões). Ain-
da esta semana o governador
entregará ao BNDES toda a
documentação necessária e
exigida pelo banco para a li-
beração dos recursos.

O empréstimo oferecido pelo
governofederalaosestadosnor-
destinos para compensar as
perdas ocorridas no Fundo de
Participação dos Estados (FPE)
foi aprovado por 35 deputados
estaduais em sessão na Assem-
bleia Legislativa na última ter-
ça-feira (14). O governador fri-
sou que a aplicação dos recur-
sos foi demonstrada na Assem-
bleia Legislativa exaustivamen-

te pelo secretário das Finanças,
Marcos Ubiratan.

As obras que serão execu-
tadas com os recursos do em-
préstimo e contrapartida do
Governo do Estado estão con-
templadas no Plano de Ação
Prioritária da administração
estadual. Na entrevista cole-

A Grande João Pessoa tam-
bém está contemplada com
duas grandes obras que terão
parte dos recursos do emprés-
timo. A maior obra hídrica em
construção, a Transposição
Litorânea, envolve recursos
da ordem de R$ 127 milhões.
Esta adutora vai assegurar
água pelos próximos 30 anos
para a Capital, Bayeux, Con-
de e Santa Rita.

A outra importante obra
será o Centro de Convenções
de João Pessoa, cujo projeto
acaba de ser aprovado pelo
Tribunal de Contas da União,
(Comissão de Orçamento).
Esta obra envolve recursos em
torno de R$ 100 milhões. No
orçamento deste ano de 2009,
o Estado dispõe de R$ 9,5 mi-
lhões para a obra do Centro
de Convenções e o governo fe-
deral já assegurou um aporte
de mais R$ 30 milhões no pe-
dido de crédito suplementar
junto ao Congresso Nacional.
Esses cerca de R$ 40 milhões

tiva o governador explicou
que o empréstimo é uma ini-
ciativa do governo federal.
Trata-se de uma linha de cré-
dito para compensar as per-
das, e a Paraíba perdeu com
a queda do FPE de janeiro a
julho deste ano R$ 230 mi-
lhões.

JP será contemplada com dois empreendimentos
vão garantir execução das
obras até o final do ano.

Aos servidores estaduais o
governador assegurou que o
pagamento dos salários estão
garantidos, não haverá atra-
so nem os servidores preci-
sarão fazer empréstimo.
“Duas coisas que nós não fa-
remos: nem vamos atrasar o
pagamento nem vamos obri-
gar os servidores públicos es-
taduais a se endividarem, a
tomarem empréstimo para
receber o seu próprio salá-
rio”, declarou.

VIAGEM A PATOS
Na próxima terça-feira, dia

21, o governador cumprirá
agenda na cidade de Patos.
Vai anunciar a implantação
do RodoShopping. O prédio
construído para funcionar o
Shopping Edvaldo Nóbrega
vai ser aberto e terá as fun-
ções de rodoviária e shopping.
Ele também anunciará outras
obras para Patos. Uma das

ações viabilizadas com o em-
préstimo do BNDES será a re-
construção da barragem Ca-
mará, em Alagoa Nova.

De acordo com o BNDES, os
R$ 2 bilhões destinados aos
nove estados do Nordeste es-
tão distribuídos da seguinte
forma em milhões de reais:
Sergipe – 166,2; Alagoas -
166,4; Rio Grande do Norte –
167,1; Piauí – 172,8; Paraíba –
191,5; Pernambuco – 276; Ma-
ranhão – 288,7; Ceará – 293,4
e Bahia R$ 375,8 milhões.

O secretário da Infraestru-
tura, Francisco Sarmento, re-
velou que dentre as obras
contempladas com recursos
do empréstimo, mais de 90%
delas são obras iniciadas até
o ano de 2002 e abandonadas
nos últimos seis anos a exem-
plo de 34 hospitais;dezenas de
ginásios de esportes; sistema
adutor de Acauã; sistema
adutor do Congo; adutora de
Capivara; projeto de irrigação
das Várzeas de Sousa.
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PB terá Secretaria Estadual da Mulher
� Pasta será criada por ocasião da adesão do Governo do Estado ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no dia 24

s mulheres paraibanas
vãocontar compolíticas
públicas estaduais de

saúde,geraçãoderenda,enfren-
tamento da violência, combate
à exploração sexual e tráfico de
mulheres, bem como de direi-
tosdasmulheresemsituaçãode
prisão e reeducação social. No
dia24destemês, às10horas, em
ato solene no Palácio da Reden-
ção, o Governo da Paraíba vai
aderir ao Pacto Nacional de En-
frentamento da Violência con-
traMulher.OgovernadordoEs-
tado assinará o termo de ade-
são com a presença da ministra
Nilcéa Freire, da Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mu-
lheres. Também será criada a
Secretaria Estadual da Mulher.

SegundoagerentedoProgra-
ma Estadual de Políticas para
as Mulheres, Douraci Vieira,
além do governo estadual mais
20 prefeituras vão também
aderir ao pacto, pois as políti-
cas públicas serão executadas
em parceria com as prefeituras
municipais. Nas metas estabe-
lecidas para 2009 estão: a im-
plantação de duas casas abri-
gos (em João Pessoa e em Cam-
pina Grande) para as mulhe-
res vítimas da violência domés-

A
Naná Garcez
DA SECOM-PB

tica e a implementação do pac-
to em 20 municípios.

Douraci Vieira explicou que
o pacto é um compromisso go-
vernamental de melhorar e
consolidar a Lei Maria da Pe-
nha (Lei Federal nº 11.340/
2007), que criminalizou a agres-
são contra a mulher estabele-
cendo punição real ao agressor.
É, também, um conjunto de
ações envolvendo vários ór-
gãos em favor da mulher. Qual-
quer pessoa pode denunciar à
polícia o ato violento pratica-
do, mas o registro na delegacia
deve ser feito pela vítima. Atual-
mente a Paraíba tem seis Dele-
gacias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher.

Ela adiantou ainda que o pla-
no de ação envolverá cinco ei-
xos : saúde feminina (relaciona-
da aos direitos sexuais e repro-
dutivos); consolidação da Lei

� O diretor superintendente
do Departamento de Estradas
de Rodagem-DER/PB, enge-
nheiro Solon Alves Diniz,
anunciou, ontem, que em bre-
ve estará sendo concluída a
recuperação da última colu-
na da Ponte da Batalha, loca-
lizada na PB-004, no trecho
entre Santa Rita e Cruz do Es-
pírito Santo. A empresa res-
ponsável pela obra, a Jatobe-
ton, está esperando somente
que as águas do rio Paraíba
baixem para início da obra,
que foi interrompida por con-
ta da elevação das águas do
rio no período invernoso.

Mesmo com a liberação do
tráfego para veículos de peque-
no porte, desde o mês passado,
o Governo do Estado recomen-
dou ao DER prioridade na con-
clusão da obra, o que deverá
ocorrer em pouco tempo com o
reforço da última coluna pela
empresa contratada.

O dirigente do DER disse
também que a ponte já foi alar-
gada em 1.30 metro de cada
lado na pista de rolamento. O
Governo do Estado já autori-

ObradaPontedaBatalhaseráconcluída
quandoaáguadorioParaíbabaixar
José Pereira Cabral
DO DER

A última coluna da Ponte da Batalha ainda será recuperada pela Jatobeton

Maria da Penha (com melhoria
das Delegacias atuais e implan-
tação de mais duas que devem
ser em Santa Rita e Bayeux,
como também há necessidade
de criação do Juizado Especial
para Atendimento à Mulher,
que será encaminhado junto ao
Poder Judiciário); combate à
exploração sexual e ao tráfico
das mulheres; garantia dos di-
reitos das mulheres em situa-
ção de prisão e de jovens em
cumprimento das medidas só-
cioeducativas.

O quinto eixo é o de geração
de renda para permitir às mu-
lheres a autonomia financeira.
“Este é um diferencial da Paraí-
ba” acrescentou a gerente do
programa, afirmando que
“com isso, o governador parai-
bano estará cumprindo mais
um compromisso de campanha
queéoresgatedacidadaniadas
mulheres, de fazer valer o di-
reito feminino, que é viver sem
violência”.

Ela disse que a agressão con-
tra a mulher ainda é uma vio-
lência muito silenciosa, princi-
palmente quando ocorre no
ambiente doméstico, por isso
não há estatística confiável,
mas, no período 2008/2009, na
Paraíba já foram registrados
cerca de 100 casos de tentativas
e de homicídios de mulheres.

zou um projeto para ampliar
a extensão da ponte em 70 me-
tros, o que resolverá em defi-
nitivo os transtornos causa-
dos nos períodos de inverno
com o aumento das águas do
rio Paraíba.

O diretor superintendente
e outros engenheiros do DER
estiveram no trecho da PB-
105, entre Rua Nova e Bana-
neiras, no Brejo, que apresen-
tou afundamento por conta
das fortes chuvas naquela re-

gião do Brejo. Após a realiza-
ção de alguns reparos no lei-
to da rodovia, com utilização
de máquinas do DER, Solon
Diniz determinou a liberação
do trecho, em caráter provi-
sório, para o tráfego de veí-
culos, assegurando que tão
logo as chuvas cheguem ao fim,
será iniciado um trabalho para
a recuperação em definitivo
dos cerca de 200 metros da ro-
dovia que apresentaram de-
formações em seu leito.

� “Nem todo caso grave de gri-
peéinfluenzaA(H1N1).Agripe
(qualquer uma) pode matar, se
ela for fator de risco para com-
plicações. Por isso, vamos mo-
nitorar todas as síndromes gri-
pais e, o mais importante: va-
mos identificar e cuidar de to-
dososdoentesgravesoudogru-
po de risco, independente se ele
está ou não com o novo vírus”,
explicou a gerente de Respostas
Rápidas da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), Diana Pinto,
durante reunião com represen-
tantes dos municípios da região
metropolitana de João Pessoa e
de Campina Grande, na manhã
de ontem.

A reunião foi convocada para
discutir o novo protocolo do
Ministério da Saúde de identifi-
cação e tratamento de síndro-
mes gripais. Ficou definido que
15 municípios deveriam im-
plantar a planilha de notifica-
ção de síndromes gripais, para
monitorar a doença no Estado.
Foram selecionadas as cidades
de João Pessoa, Campina Gran-
de, Santa Rita, Patos, Bayeux,
Sousa, Cajazeiras, Guarabira,
Cabedelo, Monteiro, Catolé do
Rocha, Itabaiana, Cuité, Prince-
sa Isabel e Piancó. “Escolhemos
os municípios com mais de 50
mil habitantes ou que são sedes
de regionais. Essas 15 cidades
somam 47% da população da
Paraíba”, lembrou Diana.

A gerente de Respostas Rápi-
das ressaltou que os municípios
menores não precisam adotar
a planilha, porque eles têm um

Assessoria de Imprensa
DA SES-PB

#
Acordo será assinado
com a presença da
ministra Nilcéa Freire, da
Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres

Saúdevaimonitorarsurtos
degripeAemmunicípios

controle maior dos casos. Al-
guns têm apenas uma unidade
de saúde, que já acompanha os
casos e identifica os surtos de
doenças com facilidade.

IDENTIFICAÇÃO DE SURTOS
Com esse monitoramento, os

municípios e a SES terão condi-
ções de identificar os surtos de
gripe (inclusive os de influenza
A-H1N1), conhecer o compor-
tamento do vírus e a gravidade
que ele apresenta no Estado e
para determinada população. É
considerado um surto a ocor-
rência de pelo menos três casos
com vínculo entre si, identifica-
do em comunidades fechadas,
como escolas, asilos, ambientes
de trabalho fechados, em um
intervalo de até cinco dias do
início dos sintomas. No caso de
identificaçãodesurtos, osdoen-
tes serão examinados para
identificar fatores de risco e será
coletada até três amostras de
secreção para isolamento viral.

“A orientação é que todos os
doentes com sintomas gripais
procurem as unidades de saúde
mais próxima e os que tiverem
planos de saúde procurem seus
médicosouasclínicasehospitais
conveniados. O médico vai ava-
liar caso a caso. Se o paciente não
tiver fator de risco, ele será orien-
tado a evitar aglomerações de
pessoas e a ficar em casa, evitan-
doadisseminaçãodovírus.Caso
o paciente apresente fator de ris-
co ou tenha uma doença respira-
tória aguda grave (DRAG), ele
deve ser encaminhado para os
hospitaisdereferência,quesãoos
HUs de João Pessoa e Campina
Grande”,explicouDiana.

Os pacientes encaminhados
aos HUs serão reavaliados e
encaminhados para isola-
mento hospitalar e tratados
com antiviral (oseltamivir).
São considerados pacientes
do grupo de risco crianças
menores de 2 anos, idosos com
mais de 60 anos, gestantes,
imunodepressivos, hemoglo-
binopatas, diabéticos e pessoas
com doenças cardíaca, pul-
monar ou renal crônica. O
paciente com doença respi-
ratória aguda grave (DRAG) é
aquele que apresenta febre,
tosse ou dor na garganta, com
dispnéia (dificuldade para res-
pirar) ou quadro de pneumo-
nia, identificando através da
ausculta ou raios X de tórax.

Desde o surgimento da nova

Paciente com fator de risco será
encaminhado para os HUs

gripe, a SES notificou 19 sus-
peitas, sendo que cinco foram
confirmadas, 13 descartadas
e uma está em investigação,
que é a enfermeira de 23 anos
internada no Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro
(HUAC), em Campina Gran-
de, na última segunda-feira
(13). Dos cinco paraibanos in-
fectados pelo novo vírus, três
são adolescentes de 15, 16 e 17
anos, moradores de João Pes-
soa. Os primeiros casos con-
firmados foram de um técni-
co em telecomunicações de 27
anos, morador de Cabedelo, e
de um administrador de em-
presas, de 32 anos, que mora
na Capital. Todos os casos fo-
ram importados do Chile (3) e
Argentina (2).
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m projeto que vai ten-
tar a recuperação de
potencialidades produ-

tivas e econômicas da Paraíba,
na perspectiva de gerar opor-
tunidades de ocupação e renda
para milhares de famílias, co-
meça a ser gerado a partir de
uma parceria entre o Governo
do Estado e o Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê).

Foi o que ficou acertado entre
o governador do Estado e o rei-
tor José Loureiro Lopes, em en-
contro na Granja Santana,
quando também estavam pre-
sentes a assessora Ana Flávia
Pereira Medeiros da Fonseca e
o jornalista Carlos Roberto de
Oliveira.

A meta é que no primeiro se-
mestre de 2010 o projeto de
parceria com o Unipê comece a
ser implantado, depois de ser
aprovado pelo governador. “A
ideia é que a Paraíba desenvol-
va e impulsione as suas rique-
zas naturais, com o melhor
aproveitamentodopotencialde
suas universidades, tudo dire-
cionado para a geração de fon-
tes de rendas”, explicou.

A proposta é captar recursos
junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e
outros organismos financeiros
internacionais para patrocina-
rem esse trabalho. “Faremos
um projeto de desenvolvimen-
to sustentável para a Paraíba e
a partir daí captaremos os re-
cursos financeiros internos e

Governo firma parceria com
Unipê para gerar empregos
� O acordo foi assinado entre o governador do Estado e o reitor do Centro Universitário de João Pessoa, José Loureiro

José Nunes
DA SECOM

DIVULGAÇÃO

externos, com a finalidade de
tentarmos promover o desen-
volvimento sustentável no Es-
tado”, comentou o reitor.

O professor Loureiro disse,
ao sair da audiência, que o
governador acolheu a pro-
posta, dizendo que a sua vi-
são era a mesma do Unipê
porque tem um olhar para a
modernidade de aproveitar
os recursos naturais em be-
nefício do ser humano, bus-
cando a melhoria básica no
sentido de desenvolver cada
vez mais a Paraíba e o bem
estar do seu povo.

Segundo ele, a preocupação é
promover um desenvolvimen-
to sustentável e crescimento

econômico, que promovam
uma melhoria em todo o Esta-
do. “Estamospreocupadoscom
o crescimento da Paraíba, o que
tem sido objeto de discussões
de todos nós no Unipê. Nossa
preocupação é incentivar o de-
senvolvimento sustentável e
econômico que promova uma
melhoria na totalidade do Es-
tado e torne o nosso povo mais
feliz”, afirmou o reitor.

MECANISMOS
O corpo de direção daquela

instituição superior de ensino,
reconhecendo o esforço do go-
verno estadual na busca de
encontrar mecanismos que le-
vassem a urgente solução de

problemas que emperram a
evolução econômica da Para-
íba, está propondo ajudar
com sugestões que conside-
ram indispensáveis neste
momento. Lembrou que o go-
vernador propôs a criação de
um Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico na tentati-
va de aquecer as discussões
em torno de um programa
que ajude a avançar na recu-
peração de culturas que foram
praticamente dizimadas,
como o algodão, o sisal, o aba-
caxi, e apenas a cana-de-açú-
car ainda resistindo.

“Nas últimas décadas caiu
sua base econômica tanto no
aspecto primário, na parte da
indústria e no serviço. Preocu-
pados com isso e estando aten-
to a esses aspectos, e perceben-
do que a Paraíba se recente da
existência de fontes para o cres-
cimento econômico, sentimos
que chegou o momento de unir
forças para estimular o seu
crescimento”, disse.

O reitor informou que como
integrante deste Conselho de
Desenvolvimento, o Unipê está
se propondo a colaborar. Des-
de o ano de 2007 pesquisadores
vêm trabalhando num projeto
de desenvolvimento sustentá-
vel para a Paraíba, com foco
especial para a preservação do
meio ambiente, com o aprovei-
tamento dos recursos naturais
sem prejuízo do crescimento. A
proposta é a reunião de outros
segmentos que trabalham com
programa auto-sustentado
para caminharem juntos.

EstadoempossaonovoConselhodeHabitação
Graça Macena
ASCOM DA CEHAP

�DepoisdenomeadospeloGo-
vernador do Estado, os mem-
bros do Conselho Estadual de
HabitaçãoSocial (CEHIS) toma-
ram posse, na terça-feira (14),
no auditório da Companhia Es-
tadual de Habitação Popular
(Cehap). A solenidade de posse
dos 24 conselheiros e suplen-
tes, representados por diversos
órgãos ligados a habitação de
interesse social, foi presidida
pelo presidente da Cehap, Car-
los Mangueira.

O conselho, que será presi-
dido pelo diretor Técnico da
Cehap, Fernando Madruga, foi
criado em setembro de 2007
pela Lei Estadual 8.320, é ór-
gão central, vinculado à Com-
panhia Estadual de Habitação

Popular e integrante do Siste-
ma Estadual de Habitação de
Interesse Social.

Dentre as ações do conselho,
o presidente Fernando Ma-
druga, destaca o estabeleci-
mento de diretrizes da políti-
ca habitacional do Estado.
“Considero a definição da Po-
lítica Habitacional do Estado
uma das atribuições mais im-
portante do Conselho, pois
visa reduzir o déficit habita-
cional, bem como melhorar a
qualidade de vida da popula-
ção paraibana”, ressaltou o
presidente.

Os novos membros do con-
selho ficam à frente da enti-
dade por dois anos, biênio
2009/2010, podendo ser recon-
duzidos ao cargo por outros
dois anos e têm direito a voz e
voto.

COMPOSIÇÃO
O CEHIS é composto por 12

conselheiros titulares e 12 su-
plentes, sendo um dos mem-
bros o presidente do Conselho.
Francisco Firmino e Ildefonso
Ferreira representam a Secre-
taria de Estado da Infraestru-
tura (Seinfra). Maria Lúcia Pa-
litot e João Feitosa represen-
tam a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Humano
(SEDH). João Batista e Goreth
Figueiredo representam a Se-
cretaria de Estado das Finan-
ças (Sefin). Já a Companhia Es-
tadual de Habitação Popular
(Cehap) está representada pelo
Diretor Técnico e presidente do
conselho Fernando Madruga e
Ademildes Leal.

O Instituto de Desenvolvi-
mento Estadual e Municipal

(Ideme) está representado por
Achilles Leal e Eraldo Marinho.
Rogaciano da Cunha e Cristo-
vam Limeira representam a
Companhia de Água e Esgotos
da Paraíba (Cagepa). Aluísio
Costa e Antônio Cabral repre-
sentam a Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). Ovídio Ca-
tão e Marcos Pereira represen-
tam o Sindicato da Indústria da
Construção Civil de João Pes-
soa (Sinduscon). Já os arquite-
tos Cristina Evelise e Marcos
Lima representam o Conselho
Regional de Engenharia e Ar-
quitetura (Crea).

Maria José Alves, Marival
Aciole, Roberto Guilherme,
Francisco de Assis, Antônio
Upiraktan e Ricardo Vicente
representam os Movimentos
Sociais do Estado da Paraíba.

Doisbairros
deJoãoPessoa
terão arrastão
contra dengue
� A Secretaria da Saúde (SMS)
de João Pessoa, através da Ge-
rência de Vigilância Ambien-
tal e Zoonoses, fará dois arras-
tõescontraadenguenestaquin-
ta-feira (16) em João Pessoa. Os
eventos acontecem a partir das
8h30, na Praça Lauro Wander-
ley, no Funcionários, I e nas pro-
ximidades da Escola Oswaldo
Pessoa, no Ernani Sátiro. Os ar-
rastões fazem parte das ações
diárias feitas pela SMS para
combater o mosquito da den-
gue.

Durante toda a manhã ha-
verá distribuição de panfletos,
orientações de combate ao
mosquito e procura e destrui-
ção de possíveis focos do Ae-
des Aegypti. Agentes de Vigi-
lância Ambiental e funcioná-
rios das Unidades de Saúde dos
dois bairros participarão das
atividades.

Na cidade de João Pessoa, as
ações contra o mosquito da
dengue são realizadas diaria-
mente, por isso, o número de
casos da doença diminuiu
92,36% se compararmos o pri-
meiro semestre dos anos de
2008 e 2009. Além das ações
rotineiras, são realizados ar-
rastões contra a doença, como
forma de combate.

Segundo a diretoria de Vigi-
lânciaàSaúde, JúliaVaz, a cons-
cientização da população tam-
bém contribui para que o nú-
mero de casos da doença tenha
caído tão drasticamente. “O
papel da vigilância é se antece-
der ao fato, por isso estamos
fazendo essas ações, comentou.

Um levantamento feito pela
Secretaria informa que de janei-
ro a junho de 2007 houve 2.451
casos confirmados de dengue
clássica e 43 de dengue hemor-
rágica; de janeiro a junho de
2008 foram registrados 628 ca-
sos de dengue clássica e três de
dengue hemorrágica confirma-
dos; e de janeiro a junho deste
ano foram 48 casos de dengue
clássica e nenhum de dengue
hemorrágica.

HISTÓRICO
AdengueéconhecidanoBra-

sil desde os tempos de colônia.
O mosquito Aedes aegypti tem
origem africana. Ele chegou ao
Brasil junto com os navios ne-
greiros, depois de uma longa
viagem de seus ovos dentro dos
depósitos de água das embar-
cações.

Oprimeiro caso da doença foi
registrado em 1685, em Recife
(PE).Até1953,adengueeracon-
siderada uma virose benigna,
sem letalidade, até haver um
surto de dengue hemorrágico
nas Filipinas.

Até o 1º semestre de 2010 a parceria com o Unipê (foto) deve ser implantada

U
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Bebê na foto

Martinho Moreira Franco

*Martinho Moreira Franco É JORNALISTA E PUBLICITÁRIO

martinhomoreira.franco@bol.com.br

Carteira de cédulas e de documentos que contenha
foto de bebê tem mais chance de ser devolvida em
caso de perda. É a conclusão a que chegou estudo
feito por pesquisadores da Escócia que mandaram es-
palhar 240 carteiras desse tipo em pontos estratégi-
cos da cidade de Edimburgo e deram um tempo para
avaliar o resultado da experiência.

Não sei bem se cabe generalizar o comportamento
dos escoceses. No caso dos brasileiros, por exemplo,
é certo que temos em comum o gosto pelo uísque
nacional (de lá, bem entendido), mas será que tería-
mos a mesma reação deles ao encontrar uma carteira
de dinheiro na rua? – cabendo ressalvar que as espa-
lhadas por ruas Edimburgo não continham uma cé-
dula sequer.

A experiência, de qualquer forma, resultou em cons-
tatações interessantes. As carteiras guardavam fotos
de um bebê, de um cãozinho de estimação e de um
casal idoso, além de cartões comprovando doações
recentes a entidades filantrópicas – cada item em car-
teiras diferentes. Pois bem, 88% das devolvidas fo-
ram as que guardavam a foto do bebê (a devolução
atingiu 42% do total)

Em segundo lugar ficaram as que continham a foto
do animal de estimação, ganhando para as destina-
das ao casal idoso – para vocês verem que, ao menos
por aquelas bandas, mais vale um cãozinho na mão
do que dois velhinhos voando. Por último, ficaram
as carteiras com doações a entidades filantrópicas.

Olhem, eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coi-
sa é outra coisa, mas sugiro que vocês passem a usar
foto de bebê em suas carteiras de cédulas e de docu-
mentos. Sabe-se lá se não baixa um uísque, quero
dizer, um espírito escocês em quem encontrá-las no
caso de perda? A possibilidade de devolução certa-
mente será bem maior do que na hipótese de a car-
teira conter, por exemplo, o escudo do time predileto
de quem a perdeu. Ou haveria algum flamenguista
capaz de devolver a carteira de um vascaíno? (e vice-
versa, claro).

Detran volta a emitir
carteira de habilitação
� Depois de enfrentar problemas com o acúmulo de processo, o  Departamento

Estadual de Trânsito resolveu a questão e documento pode ser tirado em 24 horas

O Detran havia supendido a emissão de CNH’s por acúmulo de processos

MARCOS RUSSO

Nelma Figueiredo
ASCOM DO DETRAN

epois de meses enfren-
tando problemas com
o acúmulo de proces-

sos, provocado pelas altera-
ções nas regras para emissão
da carteira de habilitação, o
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) conseguiu
atualizar os serviços e voltou
a emitir o documento em 24
horas. A regra vale para pri-
meira habilitação e renovação.

Nos casos de transferência,
o prazo para a emissão depen-
de de informações prestadas
pelo Detran de origem do do-
cumento. Alguns usuários
chegaram a esperar mais de
um mês pela CNH e na hora
de receber o documento ain-
da enfrentaram longas filas.

Para atualizar os processos
na Divisão de Habilitação, a
diretoria do Detran reforçou
o número de servidores no
setor e devolveu à Clínica de
Psicologia profissionais que
estavam desempenhando ou-
tras funções.

Por dia, são emitidas mais
de 100 CNHs só na sede do De-
tran, no bairro de Mangabei-

ra. Os problemas na Divisão
de Habilitação começaram no
final do ano passado com o
anúncio do aumento do núme-
ro de aulas exigidas para a
formação dos condutores.

Temendo um aumento no
preço, usuários procuram os
Detrans de todo o país para
tirar a primeira habilitação e
o número de atendimentos su-

perou a capacidade operacio-
nal que ficou ainda mais pre-
judicada pela suspensão tem-
porária dos serviços, por mais
de 10 dias, para implantação
de mudanças na base do ca-
dastro nacional de condutores.
Agora os servidos estão com-
pletamente normalizados e os
condutores não terão que es-
perar dias para receber a CNH.

Concurso de
Jardinsainda
inscreve até o
próximo dia 20
� Quem ainda não se inscreveu
para o 4º Concurso Anual de
Jardins da Cidade, promovido
pela Prefeitura de João Pessoa
(PMJP), tem até segunda-feira
(20), para procurar a Secreta-
ria de Meio Ambiente (Se-
mam), localizada no Centro
Administrativo Municipal, em
Água Fria; no Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara (Bica),
no Paço Municipal e em qual-
quer agência dos Correios.

Afichadeinscriçãoestádisponí-
vel desde o dia 1º de julho no site
http:/www.joaopessoa.pb.gov.br/
eventos/2009/concursojardins
e deve ser enviada, preenchi-
da, para a Semam, na Rua Dió-
genes Chianca, 1777 – Centro
Administrativo Municipal –
Água Fria – CEP 58 053 000.

Educação inscreve para
Programa Pré-Vestibular

� Os alunos do 3° ano do En-
sino Médio das escolas públi-
cas estaduais que ainda não
se inscreveram no Programa
Pré-Vestibular terão até o dia
31 deste mês para fazê-lo.

A iniciativa é do Governo
do Estado por meio da Secre-
taria de Estado da Educação
e Cultura que oferece, para
este ano, uma novidade: as
inscrições poderão ser feitas
pela internet através do
site:www.sec. pb.gov.br/
vest_2009.

O programa será realizado
em12semanas,noperíodode
22 de agosto a 14 de novem-
bro, com carga horária de 120
horas/aula. Para participar, o

aluno deve ter concluído o
Ensino Médio na rede públi-
ca estadual.

AULAS
O curso terá 10 aulas aos sá-

bados, sob a orientação de
professores, para comentári-
os esclarecimentos de dúvi-
das e resolução das questões
dos simulados. O conteúdo
programático será distribuí-
do em dois módulos conten-
do questões referentes às dis-
ciplinas das três áreas do co-
nhecimento: Linguagem, Có-
digos e suas Tecnologias, Ci-
ênciasHumanasesuasTecno-
logias e Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologi-
as. Informações pelos telefo-
nes: 3218 4031 – 3218 4044.

D

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Janildes Andrade
ASCOM DA SEE

BABÁ NA CAMA
Li anteontem a seguinte nota na internet: “Uma

babá do estado americano de Idaho é acusada de
ter mantido relações sexuais com um garoto de
14 anos de quem ela deveria cuidar em agosto
de 2007. Summer Nelson, de 28 anos, da cidade
de Post Falls, vai responder a quatro acusações.
Segundo o tribunal, Nelson era amiga da mãe
do garoto. A polícia registrou o caso em dezem-
bro de 2008, depois que a mãe do menino ficou
desconfiada da atenção demasiada que Summer
dava a ele. Ela está presa na cadeia do condado
de Kootenai. Ainda não se sabe se ela constituiu
advogado.”

Bem, quando eu vi a foto da Summer Nelson
(e ela é uma fofura...), perguntei aos meus bo-
tões o seguinte: como é que uma mãe entrega
um garoto de 14 anos para ser cuidado por uma
babá destas, meu Deus? Tem mãe que é cega!
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Correio das Artes chega aos 60
anos renovado e moderno
� Cerca de 600 pessoas prestigiaram aniversário do suplemento que contou com lançamento de concursos, do programa Itinerarte e de selo comemorativo

erca de 600 convidados
participaram ontem de
uma solenidade na Fun-
dação José Américo, em

CaboBranco.Naocasião, foi lan-
çada a Revista Correio das Ar-
tes, suplemento literário do jor-
nal A União que completou 60
anos de existência. Para come-
morar o aniversário, a direção
do jornal fez uma reformulação
gráfica e tornou o suplemento
muito mais atrativo e com mais
ilustrações.

A solenidade foi prestigiada
por intelectuais, escritores, jor-
nalistas, políticos e professores.
Entre eles, estavam representan-
tesdoGovernodoEstado, incluin-
do o governador, daAssembleia
Legislativa, da Academia Parai-
bana de Letras, da Academia
Brasileira de Letras, e secretári-
os de Estado.

Em parceria com A União, a
Empresa de Correios e Telégra-
fos também lançou um selo co-
memorativo pelas seis décadas
de existência do suplemento.
Os selos têm as cores da ban-
deira nacional e também tra-
zem os símbolos do aniversá-

Um dos principais responsá-
veis pela realização da solenida-
de e da edição comemorativa
pelos 60 anos de existência do
Correio das Artes, realizada na
noite de ontem (15), na Funda-
ção Casa de José Américo, o jor-
nalista, advogado, escritor e atu-
al superintendente de A União
Superintendênciade Imprensae
Editora, Nelson Coelho da Silva,
falou da importância do suple-
mento literário, hoje o mais an-
tigo do país, publicado desde
1949. Segundo ele, a revista
nasceu, cresceu e se desenvol-
veu ao longo destas seis déca-
das, incentivando a cultura e
as artes na nossa terra, contri-
buindo para a preservação do
nosso patrimônio artístico,
histórico e cultural.

Em breve discurso, Nelson
Coelho ressaltou por várias ve-
zes o papel democrático do
Correio das Artes na profana-
ção da literatura e da cultura
popular desempenhada atra-
vés do trabalho de vários pa-
raibanos e brasileiros, rompen-
do por muitas vezes as barrei-
ras da cultura regional. "O fi-
lhomaisvelhodeAUniãoéum
jornal do artista, pelo artista e

Ângelo Medeiros
REPÓRTER

para o artista", disse. Destacou
ainda o pioneirismo do jorna-
lista e poeta Edson Régis, per-
nambucano de nascimento e
paraibano de coração, que re-
solveu criar o Correio das Ar-
tes no ano de 1949, data em que
o país estava saindo de um re-
gime de exceção e retomando a
consciência democrática.

EBULIÇÃO CULTURAL
"Naquela época, a Paraíba

era governada por um políti-
co de cultura jurídica, Oswal-
do Trigueiro de Albuquerque
Melo, e A União, dirigida por
um advogado igualmente cul-
to, Sílvio Pélico Porto. Havia
um clima de ebulição cultural
que clamava por mais luz, de
modo que todos os ventos so-
pravam a favor do advento do
Correio das Artes - e ele veio
para ficar, tanto que continua
entre nós, cada vez mais jovem
e atuante", frisou.

Sobre a longevidade do su-
plemento, que nesta edição
completa seus 60 anos, Nelson
Coelho, destacou fatores como
a "resistência e renovação", bi-
nômios necessários para defi-
nir a capacidade de o Correio
das Artes manter-se vivo e atu-
alizado por tantos anos. "Há
quem considere supérfluo edi-
tar uma publicação como o su-

C
Nathielle Ferreira
REPÓRTER

rio do periódico literário.
Durante o evento, o superin-

tendente de A União, jornalista
Nelson Coelho, afirmou que a
qualidade do Correio das Artes
sedeveàdedicaçãodosprofissio-
nais que trabalharam e que fa-
zempartedaequipedaempresa
estatal de comunicação.

O atual editor do suplemento,
poeta e escritor Antônio Mari-
nho,entregouplacasemsinalde
agradecimento aos 19 editores
que já foram responsáveis pela
redação do suplemento.

AsecretáriaestadualdeComu-

nicação, jornalista Lena Guima-
rães, que também foi funcioná-
ria de A União, disse que apren-
deu muito com os profissionais
que conheceu no órgão de im-
prensadoEstado. "Comeceimi-
nha carreira nesse jornal e lá en-
contrei os melhores profissio-
nais. Foi com eles que aprendi a
gostar de cultura e de literatu-
ra. Essa reformulação do Cor-
reio das Artes só vai reforçar o
trabalhoquevemsendofeitoem
todos esses anos. Hoje é uma
data que vai ficar nas minhas
recordações", declarou.

Intelectuais, escritores e políticos prestigiaram os 60 anos do Correio

O secretário estadual de Edu-
cação e Cultura, Sales Gaudên-
cio, também destacou a impor-
tância do Correio das Artes para
a formação pedagógica das crian-
ças e adolescentes da Paraíba.

CONCURSOS
A novidade da noite também

foi o lançamento de dois concur-
sos culturais. Um deles será des-
tinado a estudantes de escolas
públicas da Paraíba. Os alunos
dos ensinos fundamental e mé-
dio serão convidados a fazer
uma redação que sobre um dos
cinco escritores paraibanos: Aria-
no Suassuna, Augusto dos An-
jos, José Américo, José Lins do
Regoe Paulo Pontes. Serãoesco-
lhidos os seis melhores textos. O
primeirocolocadovaiganharR$
5 mil, o segundo receberá R$ 3
mil e o terceiro vai embolsar R$
1,5mil.Doquartoaosexto lugar,
o prêmio será um computador.

O outro Concurso Nacional
de Conto e Poesia. Ele é destina-
do a escritores de qualquer par-
te do Brasil. Para participar, o
interessado deve inscrever li-
vros que abordem ficção ou po-
esia. Os trabalhos serão anali-
sados, eaquelesque foremesco-
lhidos serão publicados e seus

autores receberão prêmios em
dinheiro. O primeiro colocado
receberá R$ 10 mil. O segundo
vai ganhar R$ 5 mil e o terceiro
ficará com R$ 2,5 mil. A inscri-
ção para os dois concursos se-
rão feitas de 20 deste mês a 30
de setembro. O resultado será
divulgado em 12 de dezembro.

ITINERARTE
Ainda no clima de festa, Sales

Gaudêncio também lançou ofi-
cialmente o programa "Itinerar-
te". A iniciativa é das secretarias
deComunicaçãoedeEducação,
além do jornal A União e Fun-
dação JoséLinsdoRego.Oobje-
tivo é levar a cultura até o inte-
rior do Estado.

O "Itinerarte" irá percorrer as
cidades da Paraíba, divulgando
manifestações artísticas. Entre
outras atividades, os organiza-
dores irão apresentar trabalhos
de grupos musicais, teatrais, cir-
censes, exposições de artes plás-
ticas, mostras de cinema. A ca-
ravana vai seguir a bordo de um
caminhão que irá parar em cada
cidade para disseminar a cultu-
ra. Nesse veículo, também será
mostrado como é feito o jornal
diário, tendo como referência o
jornal A União.

Nelson Coelho ressalta papel democrático do suplemento
plemento literário. Que leitura
equivocada! Promover a cultu-
ra é uma atividade fundamen-
tal para manter acesas a inteli-
gência e a força criativa do ho-
mem. O universo artístico con-
fere uma dimensão mais am-
pla à própria vida, transmitin-
do o fascínio da beleza e da su-
blimidadequedãosentidomais
profundo ao existir humano, ao
lado da religião, da filosofia e
da ciência", ressaltou.

CENTENÁRIO
E a resistência se completou

com o potencial da renovação.
Para ele, o artista é, por nature-
za, uma criatura inquieta, in-
ventiva, fecunda. Citando vários
escritores que colaboram com o
suplementodeAUnião,Nelson
citou também a figura do aca-
dêmico Arnaldo Niskier, da
Academia Brasileira de Letras,
que, em seu artigo "A União faz
a força", lembrando o centená-
rio do jornal paraibano, tercei-
ro mais antigo do país, que des-
fruta de grande prestigio nacio-
nal em boa parte devido ao ca-
rinho com que publica há ses-
senta anos o seu bem elaborado
suplemento literário.

Ainda de acordo com as pala-
vras de Nelson Coelho, na traje-
tória do Correio das Artes, não
forampoucosos leitoresaperce-

berem uma interação em nível
artístico e cultural entre a Paraí-
ba e o resto do Brasil, e entre o
paíseoexterior,atravésdesteno-
tável tablóide editado pelo jor-
nal A União, de propriedade do
Governo do Estado. Quando a
publicaçãofoi lançada,comofim
dasegundaGuerraMundialeda
Ditadura Vargas, a sua propos-
taeracomoqueumaatitudecon-
tinuadora de ideais defendidos
pelas Forças Aliadas, às quais o
Brasil viera se associar quase ao
final do conflito.

Para ele, é unânime o enten-
dimento de que no mundo mo-
derno não há como promover o
desenvolvimentodeumpaís,de
um Estado, de uma sociedade,
enfim, sem que se cuide priori-
tariamentedaeducação. Ecomo
a cultura está umbilicalmente
ligada à educação, também não
poderá se desenvolver um país
ou um Estado ou um povo que
não cuide de valorizar as suas
manifestações culturais.

"Os 60 anos do Correio das
Artes inspiram o atual Gover-
no do Estado a resgatar, atra-
vés de ações em andamento e
programadas para este ano e
2010, a importância histórica
das atividades artísticas e cul-
turais no desenvolvimento da
Paraíba. Para o suplemento li-
terário de A União é um prê-

mio tão importante quanto o
que a publicação conquistou na
década de 80 em nível nacio-
nal, conferido pela Associação
Paulista dos Críticos de Arte,
sendo o seu editor o poeta Sér-
gio de Castro Pinto e no cargo
de superintendente o jornalis-
ta e amigo Petrônio Souto, um
dos maiores entusiastas do
Correio das Artes", disse.

No encerramento de seu dis-
curso, Nelson Coelho agrade-
ceu pessoalmente ao governa-
dordoEstadopela confiançano
exercício da superintendência
de A União nesta nova ordem
política e administrativa que se
instalou há pouco mais de 100
dias na Paraíba para a recons-
trução do Estado. "Juntamente
com meus companheiros de di-
retoria, contando com o apoio
da secretária de Comunicação
Institucional, jornalista Lena
Guimarães, e a colaboração de
todos os que, indistintamente,
fazem este diário, haverei de
continuar correspondendo a
essa confiança, tornando A
União uma empresa cada vez
mais dinâmica, forte e compe-
titiva, e mantendo no jornal a
linha republicana que passou
a adotar na gestão atual. Vida
longa ao Correio das Artes! As
artes e a cultura estão de para-
béns por esta data".

 FOTOS: MARCOS RUSSO
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Prosódia

Sitônio Pinto
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Em português, pode-se ler
jornal só pelos acentos. Dife-
rente da língua geral, padrão,
do Rei Arthur, tão calva, sem
véu nem chapéu, na cabeça só
a caspa dos “is”. Na grafia de
Dom Diniz, el rei trovador, a
língua se reveste pilosa, fulva
na maçaroca das perucas, ca-
beça coberta quando sai à rua:
chapeuzinho catita, til e circunflexo cobrem de pu-
dor a fronte das vogais.

Grave ou aguda, a tiara do acento ilumina ainda
mais as claras palavras em festa. É o tempo das sin-
taxes maduras, sumorosas, primavera semântica das
palavras em flor. Importuno e bufão, o trema irre-
verente arrebita a prosódia nos patéticos “üs”. Há
quem agüente?

Em português, reinol ou colonial, o clima do assun-
to determina a tônica ensolarada ou átona palidez da
palavra anêmica. É mais fácil ler, entreler, sobreler a
frase, sem absoluta semântica ou caduca sintaxe: o
censo dos acentos, abertos ou circunspectos, deter-
mina a tez louçã ou biliosa da mensagem.

No jornal, o fato é o agente climático da notícia. Seca
ou molhada, ela é apenas o natural desse clima mutá-
vel, sujeito a pancadas e oscilações, que faz a história
dos homens.Anotícia traz o sotaque, o ricto e o hálito
matutino da palavra diária, rotineira ou insólita, ou
hebdomadária.

Hoje, os vocábulos estão engurujados sob a mira dos
circunflexos, contorcidos na cãibra do til. Tremem os
tremas no cisma remoto de países antípodas, estio-
lam-se os agudos na chuva que não cai, estrangeira e
alísia. É tempo de espigas secas, vacas magras, gordas
pragas, tempo de exílio no Egito.

Tempo de Jó e silício. Tempo de sentar na cinza do
monturo e coçar a chaga do olvido divino. A Jó, res-
tou o caco de coçar a lepra, a halitose do silêncio sem
amigos. E a calva do quase desespero, como nas vo-
gais saxãs. É o que resta, nas paicas avaras dos jor-
nais. No tempo circunflexo, nasal, há um bafo de
palavras cariadas.

Na reportagem do sonho, a surpresa em pesade-
lo. Se colorido, como sonho esquizofrênico, o véu
da fantasia traz a púrpura dos condenados, inconsú-
til, intransferível. Como o acento dos nomes pró-
prios, mais fiéis à heráldica do que à prosódia. Se
preto-e-branco o sonho, vê-se na gradação do cinza
o blau que foi a realidade bastarda, proibida de ser
vivida, só sonhada. Porque entre pesadelo real, no-
tícia, ou sonho suelto, jocoso, o diferencial caído
não faz mais diferença: as palavras, desamadas, abo-
liram a flor nos cabelos.

É tempo de

espigas secas,

 vacas magras,

gordas pragas,

tempo de exílio

no Egito....
Imortais veem suplemento como fundamental

Convidados ilustres na noite
de ontem, em que foi lançada a
edição comemorativa pelos 60
anos do Correio das Artes, os
jornalistas e escritores imorta-
lizados pela Academia Brasilei-
ra de Letras, Arnaldo Niskier e
Murilo Melo Filho, ressaltaram
o papel fundamental do suple-
mento literário mais antigo do
País emcirculação, editadopelo
jornal A União desde 1949, na
promoção da cultura popular
e acima de tudo em seu aspecto
literário. Em uma noite bastan-
te concorrida, em que se reuniu
naFundaçãoCasade JoséAmé-
rico, várias personalidades da
cultura, política, imprensa e
sociedade paraibana se fize-
ram presentes.

Ambos mantêm coluna se-
manalmente nas páginas de
A União. Para Arnaldo Niski-
er, foi uma honra retornar a
Paraíba para poder partici-
par do evento, que reuniu em
numa noite bastante concor-
rida, figuras das mais impor-
tantes que propagam hoje à
cultura paraibana, para co-
memorar o suplemento que,
segundo ele, é considerado
um exemplo de resistência no
jornalismo cultural brasilei-
ro e uma importante conquis-
ta literária para o Estado.

"Não é demagogia por que
não faz meu estilo, mas eu me
sinto muito feliz quando estou
na Paraíba. Eu já vim aqui mui-
tas vezes por pretextos varia-
dos, mas sempre com muita fe-
licidade em estar presente num
Estado que me faz bem. Parti-
cipar da solenidade promovi-
da pela A União, que é um dos
jornais mais antigos do Brasil,
eu como jornalista e colabora-
dor, me sinto orgulhoso. Então
sinceramente valeu muito a
pena fazer uma viagem tão lon-
ga, mas prazerosa. Eu gostei
muitodarecepçãoedafestaque
aqui aconteceu", relatou.

Nesta edição comemorativa,
Niskier dedicou na página 59,
um texto exclusivo intitulado
"A União faz a força". Ainda se-
gundo ele, o acontecimento re-
presentou mais do que um mo-

tivo de orgulho para os escri-
tores da Paraíba. “É algo que
transcende o Estado em que
nasceu com a ajuda de escrito-
res importantes como José
Américo de Almeida, para se
tornar objeto de consagração
nacional.”

Niskier aproveitou ainda
para elogiar o suplemento Cor-
reio das Artes que tem as suas
edições enviadas periodica-
mente a Academia Brasileira de
Letras,noRiodeJaneiro.Segun-
do ele, a repercussão sempre foi
positiva é imediata. "Ele é dis-
tribuído entre todos os acadê-
micos e nós temos o dever de
ofício de ler o que se passa na
cultura brasileira. A Paraíba
particularmente tem uma im-
portância muito grande na li-
teratura brasileira, pois alguns
importantes acadêmicos são
nascidos aqui neste Estado. E o
pensamento do que acontece
aqui, expresso através das pá-
ginas do Correio das Artes, é
extremamente valioso para
quem quer acompanhar o que
se passa na cultura brasileira.
Eu acho que esse é um fator al-
tamente positivo", relatou.

O escritor Arnaldo Niskier
ainda ressaltou o suplemento
deAUnião comoprogenitordo
que ele chamou de "celeiro de
revelações". "Deve-se realçar o
poder do Correio das Artes em
lançar novos escritores, porque
eu acho que é disso que o Brasil
talvez mais precise em termos
culturais, para que assim sur-

jam novos valores e que ve-
nham novas idéias que gérmen
o ambiente cultural, e isso é
saudável", disse.

Já para o advogado, jornalis-
ta e escritor, filho natural do
Estado vizinho do Rio Grande
do Norte, Murilo Melo Filho, o
Correio das Artes é fonte inex-
plorável do desenvolvimento e
promoção da cultural regional
nordestina e de todo o país.
Melo Filho, um dos notáveis
também presentes à solenida-
de comemorativa ao aniversá-
rio do Correio das Artes, e tam-
bém um do seleto grupo de co-
lunistas de A União, deu o seu
depoimento pessoal sobre o
evento e sobre o suplemento
cultural que nesta edição come-
morou seus 60 anos.

"UmconvitedequalquerEsta-
do já é importante, imagine um
convitedaParaíba", frisou."Hoje
estou vindo aqui para fazer uma
justahomenagemaoCorreiodas
Artes e ao jornal A União. Am-
bos são dignos de toda a nossa
consideração e de todos os nos-
sos elogios porque só quem nas-
ceu, como eu nasci, aqui em um
Estado provinciano há muitos
anos, sabe dar valor a uma pu-
blicaçãoestadual,comoéocaso",
ressaltou.

Melo Filho disse ainda estar
profundamente lisonjeado em
tersidoconvidadopelaAUnião,
o terceiro jornal mais antigo do
país, berço de vários grandes
jornalistas e escritores e que
tambémescreveramparaoCor-
reio das Artes, a exemplo de Pe-
reira da Silva, Orris Soares,
Humberto Nóbrega, José Amé-
rico de Almeida, José Lins do
Rego, Tomás Santa Rosa Júnior,
Chico Viana, Alcides Carneiro e
Ademar Vidal, além de Celso
Furtado e Ariano Suassuna, es-
tes dois últimos em tempos de-
pois. "A União tem 116 anos de
vida e o Correio das Artes está
com 60 anos. Então são duas
datas muito importante para
este celeiro de grandes figuras
do jornalismo e da literatura
brasileira. Então eu jamais po-
deria faltar a um convite como
este", frisou.

Arnaldo Niskier diz que Correio é símbolo de resistência e Murilo Filho considera a homenagem justa ao suplemento

#
Arnaldo Niskier e Murilo
Filho, escritores
imortalizados pela
Academia Brasileira de
Letras, destacam a
missão do suplemento
mais antigo do país
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“Paraíba democrática, terra amada”

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 4ª VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade
Campina Grande/PB  - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº
EDI.0004.000019-4/2009
(PRAZO DE 20 DIAS)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº.2007.82.01.003306-7  - Classe: 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉ(U)(S): LUCIANA FERNANDES DA SILVA - ME (MERCADINHO PEXINXA),
LUCIANA FERNANDES DA SILVA

O DOUTOR RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO, Juiz
Federal da 10ª Vara, respondendo pela titularidade da 4ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa,
que, perante este Juízo Federal, se processam os autos da CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA nº 2007.82.01.003306-7, Classe 229, promovida por CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - CEF contra LUCIANA FERNANDES DA SILVA - ME (MERCADINHO PEXINXA),
LUCIANA FERNANDES DA SILVA, e, por se encontrarem os executados LUCIANA FER-
NANDES DA SILVA - ME (MERCADINHO PEXINXA), CNPJ Nº 06.219.400/0001-79 e
LUCIANA FERNANDES DA SILVA, CPF Nº 012.246.024-39, em lugar incerto e não sabi-
do, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital de intimação, sendo o mesmo
afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas vezes
no jornal local de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s) o(s) executados(s)
acima mencionado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie(m) o pagamento
do montante da dívida no valor de R$ 72.959,31(setenta e dois mil, novecentos e cinqüenta
e nove reais e trinta e um centavos), sob pena de multa, desde logo imposta, de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação, advertindo-lhe(s) de que, caso o pagamento seja
parcial, a multa incidirá sobre o restante da dívida, nos termos do art. 475-J, § 4.º, do CPC
e penhora em tantos bens quantos bastem a satisfação da obrigação. Dado e passado nesta
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 09 de julho de 2009. Eu, ________________,
FÁBIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, Hildebrando
de Souza Rodrigues, Diretor da Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo, de ordem da
MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secretaria da 4ª Vara

*00098000400001942009*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB
FÓRUM JUIZ FEDERAL NEREU SANTOS - 4ª VARA

Rua Edgard Vilarim Meira, s/n Bairro da Liberdade
Campina Grande/PB  - Fone: (83) 2101-9132 - Fax: (83) 2101-9131

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº
EDI.0004.000018-0/2009
(PRAZO DE 20 DIAS)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº.2007.82.01.002951-9 - Classe: 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉ(U)(S): COSTA COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA, ELIENILDO COSTA

O DOUTOR RUDIVAL GAMA DO NASCIMENTO, Juiz
Federal da 10ª Vara, respondendo pela titularidade da 4ª
Vara da Seção Judiciária da Paraíba, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa,
que, perante este Juízo Federal, se processam os autos da CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA nº 2007.82.01.002951-9, Classe 229, promovida por CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - CEF contra COSTA COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA E ELIENILDO COSTA, e, por
se encontrarem os executados COSTA COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA, CNPJ Nº
07.713.765/0001-18 e ELIENILDO COSTA, CPF Nº 964.007.574-49, em lugar incerto e não
sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital de intimação, sendo o
mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e duas
vezes no jornal local de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s) o(s)
executados(s) acima mencionado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie(m)
o pagamento do montante da dívida no valor de R$ 89.818,85(oitenta e nove mil, oitocentos
e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de multa, desde logo imposta, de 10%
(dez por cento) sobre o valor da obrigação, advertindo-lhe(s) de que, caso o pagamento seja
parcial, a multa incidirá sobre o restante da dívida, nos termos do art. 475-J, § 4.º, do CPC
e penhora em tantos bens quantos bastem a satisfação da obrigação. Dado e passado nesta
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 09 de julho de 2009. Eu, ________________,
FÁBIO LACERDA DE CASTRO MARTINS, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Hildebrando
de Souza Rodrigues, Diretor da Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo, de ordem da
MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secretaria da 4ª Vara

*00098000400001802009*

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE
NOTAS

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

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANA MARIA DE ALMEIDA
FREITAS
CPF/CNPJ....: 046147804-82
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$  240,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL
CARTIER
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL
CARTIER
Protocolo...: 2009 - 042659
Responsavel.: ANA FLAVIA SILVA CARDO-
SO - ME
CPF/CNPJ....: 001399947/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  825,00
Cedente.....: FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIR CREDIT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040079
Responsavel: ALMIR MONTEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 568981004-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  630,00
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043032
Responsavel.: BRUNO TORRES DE ALMEI-
DA DONATO
CPF/CNPJ....: 053372294-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  160,00
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 036560
Responsavel.: CENTERBAT CENTRO DE
BATERIAS E ACS
CPF/CNPJ....: 005386478/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  158,10
Cedente.....: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042942
Responsavel.: CONSTRUTORA VITORIA
CPF/CNPJ....: 009307916/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  117,80
Cedente.....: J E D COM E REPRESENTACO-
ES LTDA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO
MULTIPLO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041829
Responsavel.: DRO AQUINO NEVES LTDA
CPF/CNPJ....: 008771536/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  221,77
Cedente: DISTRIBUIDORA F PANARELLO LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042866
Responsavel.: DICINEMA COMERCIO DE
ELETRO ELETRON
CPF/CNPJ....: 007288011/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.244,92
Cedente.....: SYNCROTAPE SISTEMAS ELE-
TRONICOS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038938
Responsavel.: DILERMANDO CAVALCANTE
LINS NETO
CPF/CNPJ....: 005974451/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.204,19
Cedente.....: MIL PLASTIC IND E COM DE
PLASTICOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039503
Responsavel.: FLEX CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010608415/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  548,00
Cedente.....: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS
BRASILEI
Apresentante: UNIBANCO S/A-AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039557
Responsavel.: GATA CARIOCA CALC. E
ACESSORIOS LTD
CPF/CNPJ....: 010809699/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$4.404,50
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042804
Responsavel.: HENTZ REPRESENTACOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 005440226/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  370,00
Cedente: CAVALCANTE & DILORENZO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042423
Responsavel.: HENTZ REPRESENTACOES
LTDA
CPF/CNPJ....: 005440226/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$   57,00
Cedente: CAVALCANTE & DILORENZO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042391
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$6.154,98
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043786
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.393,76
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043781
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.795,02
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043778
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO JU-
NIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  718,33
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043767
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO JU-
NIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.623,14
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043831
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO JU-
NIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.422,46
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043833
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO JU-
NIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$4.360,88
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043834
Responsavel: JOSE LAERCIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 010592878/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  242,15
Cedente: DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039944
Responsavel.: LUCIANA ANDRADE LIRA
CPF/CNPJ....: 005367120/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  254,19
Cedente: BRASFOR T ROD DE CARGAS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042132
Responsavel.: MARIA LUIZA AMORIM BRAZ
CPF/CNPJ....: 094890534-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$  262,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO AERO-
VILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043140
Responsavel: MARIA JOSINEIDE DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 567870064-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  330,75
Cedente.....: MAC-LEN COML IMP E EXP LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 039070
Responsavel.: NYEDVA ROSA NUNES SAN-
TOS -ME
CPF/CNPJ....: 008860024/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  437,49
Cedente.: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041529
Responsavel.: PL COMERCIO MARMORES E
GRANITOS LTD
CPF/CNPJ....: 040959587/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.964,51
Cedente.....: MINERACAO CAPIXABA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 032468
Responsavel.: PROMOTIME SERVICOS TEM-
PORARIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006246179/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  160,00
Cedente.....: QUALITECH COMERCIO E SER-
VICOS DE IN
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038000
Responsavel.: SHEILA MARIA BARBOSA AZE-
VEDO -EPP
CPF/CNPJ....: 007194290/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Cedente.....: OFFICE MASTER BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 038489
Responsavel.: SEBASTIAO FERREIRA DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 471681107-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  247,50
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042833
Responsavel.: SEBASTIAO FERREIRA DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 471681107-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  765,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042825
Responsavel.: VETORIAL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 004942479/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.870,00
Cedente.....: BANCO DAYCOVAL S/A ITAPES-
SOCA AGRO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 040472

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

Joao Pessoa,  16/07/2009
---------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
 - Titular -

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Sete de Setembro, nº 86, Centro, Campina Grande-PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., por meio do presente Edital, NOTIFICA DA

EXISTÊNCIA DE DÉBITO pertinente a financiamento do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF) concedido pela União, por intermédio do No-
tificante, com recursos públicos federais, sendo, portanto, crédito(s) de conta e risco da
União, em nome do(s) devedor(es) que se encontra(m) ao final relacionado(s), por se
encontrar(em) em local incerto e não sabido. Fica(m) eles, portanto, ciente(s) de que, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação deste Edital, deverá(ão)
efetuar o pagamento do(s) título(s) de sua(s) responsabilidade(s), no endereço acima
especificado, e que o não-pagamento poderá ensejar o vencimento integral da dívida e a
adoção das seguintes medidas, na forma autorizada pela Portaria nº 202 de 21 de julho de
2004, publicada no Diário Oficial da União de 23 de julho de 2004, do Ministério da Fazenda:

a) inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-quitados do Setor Público
Federal (CADIN), nos termos da Lei n.º 10.522/2002;

b) encaminhamento do(s) crédito(s) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), estando passível(is) de inscrição na Dívida Ativa da União.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital.
CPF NOME CLIENTE CONTRATO
084.502.024-26 ADEILMA FARIAS DE LIMA 08450202426-A
251.474.474-15 AMADEU FRANCISCO DE LIMA 25147447415-A
067.181.234-39 ANA CLAUDIA FLORENCIO DA SILVA 06718123439-A
045.782.534-06 ANA PAULA LUCIANO DE SENA 04578253406-A
045.782.534-06 ANA PAULA LUCIANO DE SENA 04578253406-A
000.940.354-07 ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO 00094035407-A
021.977.254-16 ANTONIO TAVARES DA SILVA 02197725416-A
045.733.764-88 BENEDITO GUIMARAES DE OLIVEIRA 04573376488-A
170.944.098-85 CICERO BATISTA DA SILVA 17094428400-A
747.011.857-87 EDUARDO SEVERINO DA SILVA 74701185787-A
045.562.824-62 ERIBERTO NUNES DE SOUSA 04556282462-A
541.585.084-87 FRANCISCO INACIO TAVARES 54158508487-A
054.957.274-01 FRANCISCO JONAS DOS SANTOS 05495727401-A
485.331.494-68 FRANCISCO LOURENCO DA SILVA 48533149468-A
549.598.884-15 FRANCISCO SALES DE ARAUJO 54959888415-A
051.364.274-93 GERALDA FERNANDES GONCALVES 05136427493-A
032.483.464-00 INACIO GONCALVES DA SILVA 03248346400-A
056.438.684-74 INACIO MATILDES DOS SANTOS 05643868474-B
447.057.434-15 INACIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 44705743415-A
468.594.544-15 IVANILDO GOMES DA SILVA 46859454415-A
054.449.844-58 IZAIAS CARLOS DA SILVA 05444984458-A
205.772.904-44 JOAO FRANCISCO DA SILVA 20577290444-A
204.049.938-50 JOAO FRANCISCO SOARES FILHO 20404993850-A
084.870.974-80 JOAO ROBERTO DE M. MORAIS 08487097480-A
032.979.614-30 JOAO SEVERINO DA SILVA 03297961430-A
051.923.894-02 JOCELIO ADRIANO DA SILVA BARROS 05192389402-A
034.165.764-62 JOSE CARLOS LOURENCO DE SOUSA 03416576462-A
036.126.174-86 JOSE DAMIAO LOPES DE SOUZA 03612617486-A
931.488.014-15 JOSE DE ANCHIETA ALCANTARA SILVA 93148801415-A
049.432.734-08 JOSE DE ARIMATEIA M. DUARTE 04943273408-A
021.139.864-00 JOSE EDNALDO DA SILVA 02113986400-A
675.345.114-53 JOSE INACIO DOS SANTOS 67534511453-A
732.245.534-72 JOSE INOCENCIO FERREIRA 73224553472-A
625.260.654-53 JOSE IRENALDO G.CORDEIRO 62526065453-A
161.665.904-15 JOSE JOAO PEREIRA 16166590415-A
601.355.494-34 JOSE MARIA FILHO 60135549434-A
918.133.284-04 JOSE MARIANO DA SILVA 91813328404-A
015.805.104-18 JOSE PEDRO DA SILVA 01580510418-A
691.644.284-00 JOSE ROBERTO FREIRE 69164428400-A
759.786.444-20 JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA 75978644420-A
086.754.744-82 JOSE RUFINO DE LIMA 08675474482-A
440.568.347-68 JOSE SEVERINO DA SILVA 44056834768-A
951.488.174-53 JOSE SEVERINO DOS SANTOS 95148817453-B
951.416.504-72 JOSE VIEIRA NUNES DA SILVA 95141650472-B
041.935.164-74 JOSEBEL SOARES DE FRANCA 04193516474-A
032.498.054-08 JOSEFA ANGELITA DOS SANTOS 03249805408-B
024.600.014-79 JOSEFA TAVARES DA SILVA 02460001479-A
038.448.584-74 JOSILENE MAURICIO DA SILVA 03844858474-A
051.424.654-58 JOZELANIA MACEDO BERNARDO 05142465458-A
043.102.014-07 KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO 04310201407-B
691.851.404-06 LEANDRO VASCONCELOS CRISPINIANO69185140406-A
055.237.924-70 LUCIA DE FATIMA DINIZ 05523792470-B
068.273.314-82 LUCIANA GUIMARAES COSTA 06827331482-A
043.078.944-05 LUIS CARLOS FERNANDES SANTOS 04307894405-A
076.669.724-07 LUZILANDIA MARQUES DOS SANTOS 07666972407-A
387.070.044-00 MANOEL GOMES DA SILVA 38707004400-B
048.017.274-92 MANOEL MESSIAS DE ANDRADE SILVA 04801727492-A
752.157.054-53 MARIA CLEONICE DOS S. NASCIMENTO 75215705453-A
042.466.064-48 MARIA DO SOCORRO CARDOSO 04246606448-A
060.668.404-28 MARIA FRANCISCA DA SILVA 06066840428-A
047.451.764-06 MARIA JOSE DAMIAO BEZERRA 04745176406-A
031.427.764-19 MARIA JOSE DE SOUSA SILVA 03142776419-A
067.651.534-70 MARIA JOSÉ LOPES DE MEDEIROS 06765153470-A
077.100.374-96 MARIA MARTA DE JESUS RAMOS 07710037496-A
074.392.224-74 Maria Sanyjane Costa 07439222474-A
798.748.784-87 MARIA TELMA DA SILVA 79874878487-A
045.343.774-52 MARIA XAVIER NUNES 04534377452-A
033.225.684-74 MARINALDO ALVES DE SOUSA 03322568474-A
085.903.787-80 MARINALDO SILVA DE ARAÚJO 08590378780-A
726.570.814-87 MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 72657081487-A
040.285.444-67 MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO 04028544467-A
019.813.944-60 MARISA CASSIANO MARQUES 01981394460-A
030.118.454-25 MARLENE ROCHA DA SILVA 03011845425-A
026.887.284-82 MARLUCE PEREIRA FAUSTINO 02688728482-A
287.967.054-34 MARTINHO ALVES DOS SANTOS 28796705434-A
031.622.524-07 MOACIR NUNES AZEVEDO 03162252407-A
000.739.804-20 NARCIZO JACINTO DE OLIVEIRA 00073980420-A
044.009.514-05 NOEL JOSE DOS SANTOS 04400951405-A
088.252.964-10 OCIMAR DE SOUSA SANTOS 08825296410-A
872.828.444-53 OZAMAR LEANDRO DA SILVA 87282844453-B
020.861.124-08 OZIEL ANANIAS DA SILVA 02086112408-A
853.397.684-49 PEDRO MARQUES DA SILVA 85339768449-A
403.308.184-49 PEDRO RUFINO DOS SANTOS 40330818449-A
507.168.404-72 RONALDO DA COSTA FREIRE 50716440472-A
037.689.484-98 RONALDO OLIVEIRA DA SILVA 03768948498-A
042.861.674-70 ROZANGELA CHAVES ARAUJO 04286167470-A
069.280.854-01 SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS 06928085401-A
139.546.954-72 SEVERINO ANDRE DE FRANCA 13954695472-A
026.380.977-30 SEVERINO DOS RAMOS B. SANTOS 02638097730-A
690.364.204-82 SEVERINO RAMOS DA SILVA 69036420482-A
440.285.714-72 VALDEMAR DE BARROS FERNANDES 44028571472-A
592.336.727-00 VALDEMIRO BARROS FERNANDES 59233672700-A
077.619.004-00 VALDINETE EGIDIO DE ARAUJO 07761900400-A
093.541.418-54 VALDOMIRO DE LIMA MACEDO 09354141854-A
675.872.164-72 VERONICA PEREIRA DA SILVA 67587216472-A
053.351.454-12 WAGNER AZEVEDO DA SILVA 05335145412-A
036.584.044-00 WILLIAMS JOSE TAVARES 03658404400-A
586.442.534-68 ZEZITO VARELO SANTOS 58644253468-A

ANÍBAL RODRIGUES DOS SANTOS
Gerente Geral da Agência de Campina Grande-PB

do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2009

Reconheço e RATIFICO por este termo, a Inexigibilidade de Licitação nº. 006/2009,
que tem por objeto a Contratação de Serviços Especializados de Assessoria Contábil na
Área Pública, em favor de: ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA,
com base no art. 25, Inciso II c/c os artigos 6, inciso II e 13 da Lei n.º.666/93 e alterações
posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro, 13 de julho de 2009.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

Responsavel.: A F C SILVA CONFEITARIA
CPF/CNPJ....: 005332165/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$3.158,25
Cedente.....: PERSIFILM IMPORTACAO E
EXPORTACAO L
Apresentante: BANCO ABN AMRO REAL S/A
AG CENTRO - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043456
Responsavel.: CENTRAIS ELETRICAS DA
PB S.A.-EPASA
CPF/CNPJ....: 010366780/0002-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$    51.113,84
Cedente.....: GERDAU ACOS LONGOS S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 041863
Responsavel.: CDM COMERCIO E DIST DE
MAT DE CONST
CPF/CNPJ....: 009538242/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  686,02
Cedente.....: TAIPA SECURITIZADORA S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042757
Responsavel.: FALCAO RANGEL & CIA LTDA
ME
CPF/CNPJ....: 024503161/0002-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  295,53
Cedente.....: MERCANTIL FUNDO DE INVES-
TIMENTO EM
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043304
Responsavel.: JOSE ALFREDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 023871664-34
Titulo......: CHEQUE R$  500,00
Cedente.....: CIMACOL COM E IND DE MA-
DEIRAS E MAT
Apresentante: CIMACOL COM E IND DE MA-
DEIRAS E MAT
Protocolo...: 2009 - 042511
Responsavel.: JOSE ARIST FIGUEIREDO

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

JUNIOR
CPF/CNPJ....: 004971645/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  959,04
Cedente.....: GRENDENE S A
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043132
Responsavel.: JOSE IDALMIR DA SILVA LO-
PES
CPF/CNPJ....: 046800564-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  391,08
Cedente.....: JOSE LUIS PEREIRA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043324
Responsavel.: JOSE ROBERTO MATIAS
CPF/CNPJ....: 788935424-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  375,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042841
Responsavel.: JOSEMAR CLEMENTINO
CPF/CNPJ....: 024121378/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  336,32
Cedente.....: ROBERT BOSCH LIMITADA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 043316
Responsavel.: LUZIA REGINA DA CONCEI-
CAO
CPF/CNPJ....: 964373084-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  211,00
Cedente.....: SIDNEY C DORE IND REFR
LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO
PESSOA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 042872

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

Joao Pessoa,  16/07/2009
-------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

C O M U N I C A D O
DV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ n°  07.516.787/98,
Insc. Estadual n° 16.146.046-1, comunica que extraviou na data de 10/08/2005 os seguintes
Talonários  Mod. 01, Série Única n° 01 a 100 e Mod. 2 Série D n° 01 a 250,AIDF N°  168 ano
2005 e os Livros Fiscais de Entrada e Saída, conforme B.O de 14.07.2009.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Edital de Registro de Candidatos a Cadeira vaga

Pelo presente edital, o Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, na
forma do  Estatuto e do Regimento Interno, abre o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para os interessados registrarem requerimento com a  finalidade de concorrerem ao pre-
enchimento de uma cadeira vaga existente no quadro de sócios efetivos do Instituto.

Encontra-se vaga, em face do falecimento do historiador Domingos de Azevedo
Ribeiro, a cadeira n.º 36, cujo patrono é o historiador Clóvis Lima

O requerimento do interessado deverá ser subscrito por 3 (três) sócios efetivos, no
mínimo, juntando, além do curriculum vitae, 2 (duas) fotografias 5 x 7 e seus trabalhos
publicados.

Informações poderão ser obtidas na Secretaria do Instituto, à rua Barão do Abiaí, 64,
Centro.

João Pessoa, 14 de julho de 2009.
Luiz Hugo Guimarães

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO P ARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

DISCUSSÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA PLANO PLURIANUAL 2010/2014.
O Poder Executivo Municipal de Aparecida, Estado da Paraíba, nos termos do Pará-

grafo Único do Art. 48 da Lei Complementar 101/2000, torna Público que realizará Audiên-
cia Pública, no dia 23 de julho de 2009, às 9:00 horas, na Câmara Municipal,  para discussão
das Metas e Prioridades do Município para inclusão no P.P.A. – Plano Plurianual 2010/2014,
a fim que haja maior participação das comunidades do município, ficando assim, convoca-
dos, para debater a matéria, as associações representativas de vários seguimentos da
comunidade e todos os interessados da sociedade civil deste Município.

  Aparecida/PB, em 15 de julho de 2009.
Deusimar Pires Ferreira

Prefeito de Aparecida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO P ARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

DISCUSSÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA PLANO PLURIANUAL 2010/2014.
 O Poder Executivo Municipal de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba,

nos termos do Parágrafo Único do Art. 48 da Lei Complementar 101/2000, torna Público
que realizará Audiência Pública, no dia 24 de julho de 2009, às 9:00 horas, na Câmara
Municipal,  para discussão das Metas e Prioridades do Município para inclusão no P.P.A.
– Plano Plurianual 2010/2014, a fim que haja maior participação das comunidades do
município, ficando assim, convocados, para debater a matéria, as associações represen-
tativas de vários seguimentos da comunidade e todos os interessados da sociedade civil
deste Município.

  São José da Lagoa Tapada/PB, em 15 de julho de 2009.
Evilasio Formiga Lucena Neto

Prefeito de São José da lagoa Tapada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para organização e realização de

concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo na Administração Municipal
de MÃE DÁGUA, , conforme especificações do edital e seus anexos.

DATA E LOCAL: reunião dia 28 de julho de 2009, ás 14:00 horas na sala da CPL.
INFORMAÇÕES: em todos os dia úteis das 08: á 12:00 horas, á rua Luiz Figueiredo

Furtado de , nº 48- centro - Predio da Prefeitura Municipal.
Mãe D´água, 15 de julho de 2009

GILDERLEY MOURA RIBEIRO
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
E PROPOSTA TECNICA - TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2009

OBJETO: Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RI MARKETING LTDA –
R$ 146.387,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antonio André, 21 -
Centro - Guarabira - PB, no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083)
32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br - Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos
municípios/Guarabira/licitações)/ www.guarabira.pb.gov.br

Guarabira – PB, 15 de Julho de 2009
ISAC ESCARIAO CADÊTE DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2009

O pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Guarabira, torna público que foi re-
marcada a data de abertura do Pregão Presencial 00015/2009, para o próximo dia 29 de
Julho de 2009 às 10:00 horas, que tem como objetivo a aquisição de exames laboratoriais.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32711246. Email: pmglicitacoes@voax.com.br
Sites: guarabira.famup.com.br (portal dos municípios/Guarabira/licitações)/
www.guarabira.pb.gov.br(licitações)  Email: pmglicitacoes@voax.com.br

Guarabira - PB, 15 de Julho de 2009
ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO - T OMADA DE PREÇO Nº. 002/2009

A Prefeitura Municipal de Uiraúna, PB, através de sua CPL, TORNA PÚBLICO , a
quem possa interessar, que fará realizar às 14h00min, do dia 04/08/2009, sessão pública
com objetivo de licitação na modalidade acima, cujo objeto é a Reconstrução de UNIDADES
HABITACIONAIS, neste município de Uiraúna/PB, com Recursos Convênio com o Minis-
tério da Saúde (FUNASA) e Recursos Próprios do Município, O Edital poderá ser obtido
na sede da Prefeitura, no horário de 08h00min as 12h00min.

Uiraúna, PB, em 13 de julho de 2009.
Maria de Fátima Leite Gonçalves

Presidente da CPL

CLINICA UGO GUIMARÃES LTDA  - CNPJ/CPF N°  01.907.072/0001-80 torna público
que a SUDMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Operação n° 421//2009 em João Pessoa, 13 de março de 2009 - Prazo: 730 dias, para a
atividade de: Clínica Médica, na Av. Dom Pedro I, n° 1867 -  Centro, Município: João Pessoa
- UF:PB. Processo: 2009-001146/TEC/LO-0243.

A S INDUSTRIA TÊXTIL COMERCIO EXTERIOR  - CNPJ/CPF N°  08.749.758/0001-39
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n° 1174/2009 em João Pessoa, 7 de julho de 2009 - Prazo: 365
dias para a atividade de: Tecelagem de Fios e Fabricação de Tecidos, na BR 230 KM 505
Girador. Município: Cajazeiras - UF:PB. Processo: 2009-002955/TEC/LI-0275.

ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO NORDESTE LTDA -
CNPJ/CPF N°  05.892.612/0001-50 torna público que a SUDEMA - Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1109/2009 em João
Pessoa, 30 de junho de 2009 - Prazo: 730 dias, para a atividade de: Comercialização de
produtos químicos, na BR 101 KM 13 S/N Bloco A - Distrito Industrial, Município: Alhandra
- UF:PB. Processo: 2009-000920/TEC/LO-0201.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - Sao Bentinho - PB, às 10:00 horas
do dia 29 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Serviço de Locação mensal de um veiculo tipo caçamba basculante destinado a secre-
taria de obras do municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 366/2009. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3429-1150.

Sao Bentinho - PB, 15 de Julho de 2009
FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2009

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04 - Centro - Sao Bentinho - PB, às 11:00 horas
do dia 29 de Julho de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de profissional para elaboração do projeto de aterro sanitário no muni-
cípio de São Bentinho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 366/2009. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3429-1150.

Sao Bentinho - PB, 15 de Julho de 2009
FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AVISO DE LICITAÇÃO - T OMADA DE PREÇO Nº. 002/2009

A Prefeitura Municipal de SANTAREM, PB, através de sua CPL, TORNA PÚBLI-
CO, a quem possa interessar, que fará realizar às 08h00min, do dia 04/08/2009, sessão
pública com objetivo de licitação na modalidade acima, cujo objeto é a Reconstrução de
UNIDADES HABITACIONAIS, neste município de SANTAREM/PB, com Recursos Con-
vênio com o Ministério da Saúde (FUNASA) e Recursos Próprios do Município, O Edital
poderá ser obtido na sede da Prefeitura, no horário de 08h00min as 12h00min.

SANTAREM, PB, em 13 de julho de 2009.
Cezar Campos Duarte

Presidente da CPL

11PUBLICIDADE JOÃO PESSOA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2009
A UNIÃO

“Paraíba, terra amada”

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA
SENADOR HUMBERTO LUCENA

NÚCLEO DE MATERIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/09
REGISTRO CGE Nº0960206-2
PROCESSO Nº 25.215.000100.2009
OBJETO: Aquisição de Pães.
ENQUADRAMENTO: Art.24, Inciso VIII da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA: 25901.10.302.5154.4066.33903900-10.
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 01653
EMPRESA: FUNDAC - Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice

de Almeida.
JUSTIFICATIVA: Os produtos adquiridos são para atender o Setor de Nutrição do

HEETSHL.
RAZÃO DA ESCOLHA: Menor Preço.
VALOR MENSAL R$ 4.724,50(quatro mil setecentos e vinte quatro reais e cinqüenta

centavos)
VALOR TOTAL R$ 37.796,00 (trinta e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e

cinquenta centavos) por um período de 08 meses.
Ratifico a decisão com base nos Pareceres da Assessoria Jurídica do HEETSHL e

Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado anexos ao Processo.
João Pessoa, 13 de julho de 2009.

Dr. José Carlos de Freitas Evangelistas
Diretor Geral do HEETSHL

REGISTRO CGE N°09.00228-5, De 14.07.2009/PROCESSO Nº 2.463/09
 AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 01/2009

A EMEPA-PB, com sede na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa - PB,
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009, com
base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/
03 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool) e lubri-
ficantes destinados aos veículos da Sede da EMEPA.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e docu-
mentação serão realizados no dia 31 de Julho de 2009, às 09:30 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: O pagamento desses produtos se dará com recursos provenientes do
Tesouro Estadual (000) e com recursos próprios(070).

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, no
horário das 12 às 18h (De 2ª à 5ª feira) e das 07 às 13h nas 6ªs feiras, mediante o pagamento
de taxa de R$ 5,00 (cinco reais) ou pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores infor-
mações pelo fone 3218-5503/5504.

João Pessoa, 15 de julho de 2009.
FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS

Pregoeiro

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009

Registro CGE Nº 09-00207-8
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde - Com-

plexo de Saúde Cruz das Armas - por seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 152/09 de
19/03/2009, publicado 21/03/09, torna público para conhecimento dos interessados que, nos
termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a Av. Cruz das Armas, nº 1581
- Cruz das Armas, telefone (83) 3215-6002, no dia 29/07/2009 às 09:00 horas para aquisição
Material de Consumo (Utensílios de Cozinha). Maiores informações e cópia completa do
EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima,
ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria da Saúde).

João Pessoa, 15 de julho de 2009.
Eliane Gomes de Figueiredo

Pregoeira do CSCA/PB

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009

Registro CGE Nº 09-00196-5
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde - Com-

plexo de Saúde Cruz das Armas - por seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 152/09 de
19/03/2009, publicado 21/03/09, torna público para conhecimento dos interessados que, nos
termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, pelo decreto nº 24.649/03 que regulamentou
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a Av. Cruz das Armas, nº 1581
- Cruz das Armas, telefone (83) 3215-6002, no dia 04/08/2009 às 09:00 horas para aquisição
Material de Consumo (Gêneros Alimentícios). Maiores informações e cópia completa do
EDITAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima,
ou no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria da Saúde).

João Pessoa, 15 de julho de 2009.
Eliane Gomes de Figueiredo

Pregoeira do CSCA/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  127/2009
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da

Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  06/08/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de material didático, destinado a Secretaria de Estado da Educação e
Cultura,  conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE Nº - 09-00221-7
João Pessoa, 15 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2009

PROCESSO N° 366/2009
REGISTRO NA CGE: 09-00206-0

O PREGOEIRO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA -
CODATA, designado pela portaria nº. 57/2008/PRESIDÊNCIA, de 19 de novembro de 2008,
torna público que às 15h00 do dia 28 de julho de 2009, no Auditório da CODATA, localizada
à Rua Barão de Triunfo, 340 - 2° Andar, Varadouro - João Pessoa - PB realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Con-
tratação de empresa especializada em serviços de portaria, limpeza, asseio e conservação,
sem fornecimento de materiais de limpeza, obedecendo às disposições da Lei Federal nº.
10.520, de 17/07/2002, do Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal nº. 3.693
de 20/12/2000, do Decreto Estadual n° 24.649/2003, de 03/12/2003 e do Decreto Estadual nº.
30.143/2009 de 13 de janeiro de 2009 e, aplicando-se, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/
93, e demais exigências deste Edital.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados na Comissão Per-
manente de Licitação da CODATA, localizada na Rua Barão do Triunfo, 340, Varadouro, João
Pessoa - PB, de segunda-feira a sexta-feira das 13h00min às 17h30min e na sexta-feira das
08h00min às 12h30min, nos dias úteis. Mais informações, esclarecimentos e o Edital pelo site
www.codata.pb.gov.br ou pelo telefone 3218.4934/4935.

João Pessoa, 13 de julho de 2009
José Jerônimo de Araújo

Pregoeiro Oficial
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A UNIÃO

O volante Ibson, que pertence ao
Porto e estava emprestado ao
Flamengo, assinou contrato de
quatro temporadas com o Spartak
Moscou.O meia, 25 anos, disputou
185 partidas e fez 33 gols pelo
Flamengo, do Rio de Janeiro.

"Íbson acerta
com o Spartak

   por quatro anos

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Advogado não crê
em punição no STJD

“Paraíba democrática, terra amada”

� O treinador Marcos Nascimento disse
ontem que seu retorno para comandar o
Botafogo na Copa Paraíba Sub 21 depen-
derá exclusivamente da equipe pessoen-
se. “Nossas mágoas já não mais existem.
Tenho conversado com a diretoria do
clube e até fiz uma proposta em relação
ao débito de R4$ 117 mil que o time tem
comigo. Sei das dificuldades do clube,
mas também, tenho interesse de dirigir
a equipe”, disse.

Marcos Nascimento e diretores se reu-
niram demoradamente na última ter-
ça-feira (14) quando tentaram firmar
um acordo viável para ambos os lados.
“O acordo ainda não foi fechado, pois,
nosso problema é financeiro, mas o Bo-
tafogo tem interesse de contratar os tra-
balhos de Marcos Nascimento para a
Copa Paraíba”, afirmou Raimundo Nó-
brega, um dos dirigentes do clube da
Maravilha do Contorno.

As negociações entre o treinador e a
diretoria botafoguense estão aceleradas.
Nos próximos dias voltarão a sentar
para tentar firmar o acordo. “Agora de-
pende apenas do Botafogo. Resolvemos
vários impasses, porém, a forma de pa-
gamento é o que está dificultando o acer-
to. Tanto eu quanto minha assessoria
jurídica estamos abertos ao diálogo.
Como profissional, tenho pressa para
que as coisas se resolvam no menor es-
paço de tempo e, como credor do Botafo-
go, tenho procurado ajudar também o
time”, assegurou Marcos Nascimento.

O débito com Marcos Nascimento é o
mais elevado contraído pelo Botafogo.
O caso tramita na Justiça do Trabalho
há vários anos. Durante audiência de
conciliação, ocorrida há quase dois me-
ses, no Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região, dirigentes do “Belo” ma-
nifestaram o desejo de pagar o débito,
porém alegaram problemas financeiros.
A Justiça, por sua vez, determinou que o
clube procurasse meios para saldar a
dívida trabalhista.

Caso o acordo entre Marcos Nasci-
mento e Botafogo seja confirmado, o trei-
nador informou ontem que já conta com
vários jogadores a serem levados para
defender o time na Copa Paraíba Sub 21.
A competição garante ao campeão a se-
gunda vaga do Estado na Copa do Brasil
de 2010. “Acreditamos que a negociação
terá um desfecho feliz”, finalizou Rai-
mundo Nóbrega.

Marcos Lima
REPÓRTER

advogado do Treze Futebol Clu-
be, Marco Túlio Nóbrega infor-
mou ontem que dificilmente o

Galo da Borborema será punido pelo Su-
perior Tribunal de Justiça Desportiva no
processo de nº 55/2009, que tramita na 2ª
Comissão Disciplinar pelo fato de ter saí-
do de campo na partida amistosa contra o
Santa Cruz-PE, no dia 27 do mês passado,
no estádio do Arruda, em Recife.

“A súmula do jogo está cheia de erros
e de vícios, apesar de ter sido entregue
fora do prazo, além do mais, o amistoso
não teve caráter oficial, pois sequer foi
comunicado à Federação Pernambuca-
na de Futebol”, disse o bacharel.

Marcos Túlio Nóbrega chegará so-
mente nesta quinta-feira, em João Pes-
soa, vindo do Rio de Janeiro. Ele conse-
guiu, na noite de terça-feira (14), junto
ao STJD, adiar o julgamento do proces-
so. O pedido foi acatado pelo presidente
da 2ª Comissão Disciplinar, Paulo Valed
Perry e ainda não foi marcada nova data
para entrar em pauta. A comissão deci-
diu adiar o caso, pois a súmula do jogo
não foi anexada nos autos no prazo em
que deveria.

O Treze responde a dois artigos do
Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD)–poratrasoepor impediropros-
seguimento de partida (215 e 205). Além
disso, o técnico Reginaldo Sousa foi de-
nunciado por ter dado a ordem de aban-
dono aos jogadores e responde por de-
sistir de disputar partida, depois de ini-
ciada, por abandono de campo – artigo
256, que prevê como pena a suspensão
de 120 a 360 dias.

Já o meia Daniel responde por agres-
são física, artigo 253, correndo o risco
de pegar até 540 dias de suspensão. Os
jogadores Lano e Valnei também fo-
ram expulsos e acabaram denuncia-
dos por ato desleal ( artigo 250 do
CBJD), que tem como pena a suspensão
de um a três jogos.

“Tudo não passa de aberrações. O ár-
bitro do jogo foi mais do que tendencio-
so e provarei isto em juízo. Aliás, pelo
que temos conhecimento, ele nunca api-
tou uma partida com profissional. Na
verdade, ele apita jogos de futebol femi-
nino, que tem caráter amador”, finali-
zou Marco Túlio.

TREZE X SANTA CRUZ-PE
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Marcos Nascimento
faz acerto com o
Botafogo para a
Copa Paraíba

Clube tem a defesa
mais vazada e ainda
segue na lanterna
� A goleada sofrida para a Ponte Preta-
SP, na terça-feira (14), por 3x0, em Cam-
pinas, interior de São Paulo, devolveu ao
Campinense Clube a última posição da
SérieBdoCampeonatoBrasileirode2009,
queantesda11ª rodadaeraocupadapelo
São Caetano/SP e foi a primeira derrota
sob o comando de Freitas Nascimento.

Com a zaga mais vazada da compe-
tição, um total de 25 gols sofridos con-
tra 11 marcados, o representante pa-
raibano desde que iniciou as disputas,
no dia 10 de maio passado, não conse-
gue fugir da zona do rebaixamento. Em
cada rodada vive o drama do sobe e
desce, porém, sempre permanecendo no
G-4 dos clubes que estariam rebaixa-
dos para a Terceira Divisão do Campe-
onato Nacional, caso o certame fosse
encerrado hoje.

A equipe desembarcou ontem em
Campina Grande e inicia as atividades
nesta manhã, visando o compromisso
do próximo sábado (18), no estádio Ami-

gão, emCampinaGrande, contraoBahia
Esporte Clube, time que também não faz
uma boa campanha na Série B. O próxi-
mo adversário do Campinense Clube
ocupa apenas a 14ª posição, com 13 pon-
tos, em 11 partidas já disputadas.

A novidade deste confronto será o ata-
cante Beto, considerado “xodó” da torci-
da rubro-negra paraibana. Beto foi cam-
peão paraibano de 2004 pelo Campinen-
se Clube. Em 2005, se sagrou bicampeão
estadual, desta feita com a camisa do Tre-
zeFutebolClube, timequeoprojetoupara
o cenário esportivo brasileiro. No empa-
te de 1x1 entre Bahia x Bragantino/SP, na
terça-feira pela 11ª Rodada da Série B, o
gol do time baiano foi marcado por Beto.

O

CAMPINENSE

Freitas comandou o time em Campinas

Momento em que os jogadores do Treze abandonavam o campo de jogo contra o Santa Cruz

DIVULGAÇÃO

 BRANCO LUCENA
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Auto Esporte tem
jogo decisivo hoje
� Alvirrubro pega o desesperado Paraíba em Cajazeiras, no Perpetão, enquanto a

Desportiva enfrenta o Atlético em Guarabira. As partidas começam às 15h15

Ontem, há exatos 20 anos, o
Brasil inteiro ligou a TV para ver
um ex-servente de pedreiro que se
tornara o mais conhecido lutador de
boxe do país: Adílson Rodrigues, o
Maguila. Ele lutou no Caesars
Palace, contra Evander Holyfield.

"Há 20 anos,
Maguila lutava
contra Holyfield

R$ 24.677.454,61

foram arrecadados
pelos clubes nos 99
jogos contabilizados
pela CBF (falta ainda
1 jogo da 10ª rodada).
É quatro vezes maior
que em 2008.
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Nunca uma primeira rodada de
Campeonato Brasileiro atraiu tanta
gente aos estádios quanto neste
ano: 138.735 pessoas pagaram
para ver aquela que promete ser
uma das melhores edições. Mas
foi na quarta rodada que a
competição bateu seu recorde de

"Brasileiro tem
novo recorde

espectadores. No último fim de
semana de maio, que contou entre
outros diferenciais com a estreia
do atacante Adriano no Flamengo,
um total de 221.942 pessoas se
mobilizaram para assistir a um
jogo do Campeonato Brasileiro.
Desde 2004 e levando em conta
apenas as 10 primeiras
rodadadas, este foi o maior
público já registrado em apenas
uma rodada.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Quando a gente pensa que o time vai perseguir a
reabilitação vem uma nova derrota e a cada dia o re-
baixamento parece ser inevitável. Perder para a Pon-
te Preta, em Campinas, não é nada sobrenatural, mas
de 3 a 0 depois de uma vitória sobre o Juventude não
é alentador e deixa o torcedor novamente cabisbaixo.
Não vi o jogo, soube apenas do resultado, porém al-
gumas pessoas me ligaram e disseram que o goleiro
Fabiano fez belas defesas, o que significa dizer que
poderia ter sido demais.

Essa disputa do Campeonato Brasileiro da Série B é
muito difícil e que o diga o Vasco, um time de primeira
que anda ainda fora do G4, apesar da segunda vitória
consecutiva. Na verdade, o planejamento rubro-negro
foi equivocado e os resultados são frutos dele. Não resta
outra alternativa: retroceder nunca, render-se jamais.

Raposa segue sua via-crucis

Segunda Divisão
Hoje tem mais uma rodada do Campeonato Paraibano é

de vital importância para o Paraíba que segue na lanterna
e fora da zona de classificação. O time de Tico Miúdezas
soma apenas um ponto depois de três jogos e ainda fará
mais três, agora só no estádio Perpetão. O adversário da
equipe cajazeirense hoje é o Auto Esporte que tem quatro
pontos e está na briga por vaga na Primeira Divisão. O
outro jogo da rodada acontece em Guarabira, quando a
Desportiva recebe o já classificado Atlético.

Reação do Vasco
Nessa terça-feira (14), o Vasco venceu a segunda partida

consecutiva após a sequência de seis partidas sem vitória. O
placar de 2 a 0 sobre o Vila Nova no Serra Dourada fez com
que o time alcançasse a 5ª colocação com 20 pontos. Enquanto
os jogadores comemoravam o bom resultado, o técnico Dori-
val Júnior preferiu a cautela.“Não vamos nos deitar em cima
de um bom resultado. Temos partidas importantes pela fren-
te e temos que tentar recuperar os pontos perdidos”.

Mau exemplo
Fora de campo o “baixi-

nho” Romário nunca foi
exemplo pra ninguém e sua
prisão na terça-feira (14), por
falta de pagamento de pen-
são alimentícia não chega a
ser surpresa, afinal o craque
sempre esteve envolvido em
polêmicas. Romário teria
deixado de pagar a pensão
para os dois filhos - Moni-
quinha e Romário - frutos do
casamento com Mônica San-
toro. Em 2004, o jogador
também foi preso pelo mes-
mo motivo e só liberado de-
poisdepagarR$65mil.Ago-
ra ela cobra R$ 50 mil.

Nelsinho não sai
OpilotoNelsinhoPiquet

voltou a falar sobre sua
situação na Renault em
seu Twitter. Galvão Bue-
no disse em seu progra-
ma na Sportv que Nelsi-
nho seria demitido da Re-
nault, o que foi desmenti-
dopelopiloto.Emseusite,
o locutor da Rede Globo
disse esperar estar come-
tendo um erro no que fa-
lou, o que foi valorizado
por Piquet. "Galvão, li seu
texto. Muito obrigado! Es-
pero também poder te dar
esse abraço lá na Hungria!

Marcos Lima
REPÓRTER

Auto Esporte Clube
tem missão difícil hoje
em Cajazeiras, pela

quarta rodada do quadrangu-
lar final da Segunda Divisão do
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional. O time vai
enfrentar às 15h15, a equipe do
Paraíba, no estádio Perpetão.
AutoEsportexParaíbaéumdos
dois jogos da rodada. O outro
será Desportiva x Atlético, que
se enfrentam no Sílvio Porto,
em Guarabira.

A competição caminha para
sua reta final. Os quatro times
brigam pelas três únicas vagas
para ascenderem à Primeira Di-
visão do Campeonato Estadual
de 2010. A liderança é do Atléti-
co que tem 100% de aproveita-
mentonestequadrangular final.
O “trovão azul” venceu todos
os seus três jogos. Já o Auto Es-
porte aparece na segunda posi-
ção com quatro pontos; a Des-
portiva tem três, enquanto que
o Paraíba soma apenas 1 pon-
to, estando na lanterna.

A rodada de hoje pode asse-
gurar definitivamente uma das
vagas para a elite do Paraibano
do próximo ano ao Atlético de
Cajazeiras. Uma vitória em
Guarabira deixaria o “trovão
azul” com 12 pontos e com vaga
garantida.

Ao Auto Esporte, a meta é
vencer o adversário nos próprios
domínios. O Paraíba não faz uma
boa campanha e isto tem deixa-
do com muita motivação os jo-
gadores pessoenses. O time da
Capital viajou ontem para Ca-
jazeiras. O técnico Chicão acre-
dita na dificuldade que vai en-
contrar diante do Paraíba, mas
garantequeo timeseráofensivo

e que durante os 90 minutos de
jogo tentará de todas as formas
um resultado positivo.

No time alvirrubro, o zaguei-
ro Nielson não viajou com o
grupo. Ele levou o terceiro car-
tão amarelo e desfalcará o time
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na partida de hoje contra o Pa-
raíba. Mesmo assim, o treina-
dor acredita que o desfalque
não trará problemas para o
time, pois possui jogadores à
altura que poderão correspon-
der dentro de campo. A escala-
ção do time será conhecida so-
mente minutos antes do jogo.

Paraíba x Auto Esporte terá
arbitragemdeRobertodeLima.
Ele será auxiliado por Nilton
Atanásio e Daniel Félix. Já Des-
portiva x Atlético, no Sílvio Por-
to, em Guarabira, terá arbitra-
gem de Fernando Cabral, com
bandeiras de Luiz Felipe e Pe-
dro Lívio. As duas partidas se-
rão realizadas às 15h15.

O Paraíba, do atacante Paulinho Guerreiro, está em situação complicada

DIVULGAÇÃO

#
A melhor situação é a
do Atlético que tem
nove pontos e está
praticamente
confirmado na Primeira
Divisão de 2010
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“Paraíba democrática, terra amada”

Esquecidos por
Dunga em má
fase no exterior

EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

O RICARDO OLIVEIRA
Com passagens por Portuguesa, Santos e São Paulo, Ricardo Oli-

veira chegou a ser considerado como uma das principais opções
para o ataque da seleção. Após ficar cerca de um ano sem ser chama-
do para a equipe nacional, depois de sofrer uma grave lesão no joe-
lho, ele ganhou uma nova chance com Dunga. Abaixo de sua melhor
forma, o atacante foi deixado de lado. Ricardo Oliveira teve uma
passagem apagada pelo Milan e foi rebaixado duas vezes consecuti-
vas no Campeonato Espanhol: Zaragoza (2007/08) e Betis (2008/09).

ALEX
O meio-campista despontou

como um dos principais joga-
dores do Internacional nos úl-
timos anos. Suas atuações des-
tacadas na Libertadores, no
Mundial de Clubes da Fifa (em
2006) e no Brasileiro (2008) fo-
ram recompensadas com con-
vocações para os duelos con-
tra Venezuela e Colômbia, pe-
las Eliminatórias da Copa do
Mundo-2010. No começo des-
te ano, ele foi negociado com o
Spartak Moscou.

BOBÔ
No Corinthians, o atacante

ficou conhecido por perder gols
fáceis. Por essa 'fama', Bobô so-
freu críticas ao ser convocado
por Dunga para o amistoso
contra a Irlanda, em fevereiro
de 2008. Embora seja um dos
destaques do Besiktas nas últi-
mas temporadas (foi duas ve-
zes artilheiro da Copa da Tur-
quia e conquistou três títulos da
competição), ele nunca mais
vestiu a camisa amarela.

GILBERTO
Antes considerado como um

dos favoritos para figurar na
lateral esquerda da seleção, Gil-
berto amargou a perda da po-
sição para Kléber e André San-
tos. Após o destaque conquis-
tado no Hertha Berlim, ele se
transferiu para o Tottenham no
começo de 2008, mas encontrou
problemas de adaptação na
equipe inglesa.

bom desempenho nas últimas partidas, a liderança das
Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mun-
do-2010 e a longa invencibilidade deram grande con-

forto a Dunga no comando da Seleção Brasileira. O título da
Copa das Confederações, com um aproveitamento de 100%
no torneio, reforçou a ideia de que o treinador conta com uma
base sólida para o Mundial. No entanto, tal tranquilidade
passava longe da equipe nacional há nem tanto tempo
assim.Logo quando assumiu o cargo, após o fiasco da seleção
na Copa-2006, Dunga sofreu com as críticas por sua inexperi-
ência, seu mau humor e por convocar jogadores que estavam
longe de ser uma unanimidade. Até chegar ao grupo atual, o
treinador realizou vários testes, muitos deles malsucedidos.
Alguns atletas tiveram pouquíssimas oportunidades para
mostrar seu valor e, sem destaque, foram definitivamente es-
quecidos.

A maioria viu sua carreira cair depois da frustrada passa-
gem com a camisa amarela. Alguns ainda conseguiram se
transferir para clubes europeus, mas sem grande sucesso. Es-
colhemos alguns destes nomes que hoje atuam no exterior
para mostrar como estão atualmente - e o resultado foi pouco
animador.

CÁSSIO
Causou estranheza o fato de

Dunga ter chamado Cássio,
quarto goleiro do Grêmio, para
os amistosos contra Chile e
Gana, em 2007. Titular na cam-
panha do título sul-americano
da seleção Sub-20 naquele ano,
Cássio ficou de fora das Olim-
píadas de Pequim-2008. Mes-
mo assim, ele acabou negocia-
do com o PSV por 1 milhão de
euros, no qual também prati-
camente não jogou. E, claro, foi
deixado de lado nas futuras lis-
tas de convocados da equipe
nacional. Hoje, está empresta-
do ao Sparta, de Roterdã.

JÔ
O ex-corintiano ganhou algu-

maschancesnaseleçãoem2007,
apóssedestacarao ladodeVág-
ner Love no CSKA Moscou. Jô
ainda foi convocado por Dunga
para a disputa dos Jogos Olím-
picos de Pequim em 2008, mas
depois disso não voltou mais
para a equipe nacional. Contra-
tado por um valor recorde pelo
Manchester City (superior a 20
milhões de euros), ele tinha es-
peranças de decolar ao formar
aduplaofensivadotimeao lado
de Robinho. Sem brilhar, Jô foi
emprestado ao Everton neste
ano.NotimedeLiverpool,mar-
coucincogolsem12 jogose teve
seu contrato com os Toffees re-
novado por mais um ano.

AFONSO ALVES
Uma das maiores

surpresas nas listas
de convocados por
Dunga, o atacante
ganhoufamanoHee-
renveen, modesto
clube holandês. Na
temporada 2006/07,
ele marcou 34 gols no
Campeonato Holan-
dês e por pouco não
ganhou o Prêmio
Chuteira de Ouro,
oferecido ao maior

artilheiro da Europa no ano. Ele também ganhou as manchetes ao
marcar sete gols em uma mesma partida, em outubro de 2007,
contra o Heracles.

Tal desempenho fez Dunga apostar no jogador, hoje com 28 anos.
Afonso fez parte do grupo que disputou a Copa América na Vene-
zuela, em 2007, mas ficou longe de convencer os críticos. Em oito
jogos com a camisa amarela, ele marcou apenas um gol. Sua carrei-
ra caiu vertiginosamente desde então: em janeiro de 2008, o brasi-
leiro saiu do Heerenveen em baixa e foi negociado com o Middles-
brough. Na equipe inglesa, novo fiasco. Na última temporada,
marcou apenas quatro gols em 31 jogos e viu o clube ser rebaixado
para a Segunda Divisão.

RAFAEL SÓBIS
Na Libertadores-2006, o ata-

cante foi um dos principais
destaques do Internacional na
campanha do título. Pouco de-
pois de sua transferência para
o Betis, Rafael Sóbis ganhou
uma oportunidade na seleção.
No entanto, o fracasso nas
Olimpíadas de Pequim-2008, e
uma lesão no joelho contribuí-
ram para que ele perdesse es-
paço. Com atuações de pouco
destaque, ele acabou negocia-
do pelo Betis ao Al Jazira, dos
Emirados Árabes Unidos.

TINGA
O meio-campista foi lembra-

do por Dunga para o amistoso
contra a Suíça, em novembro de
2006. Antes, ele ficou cinco anos
afastadodaequipenacional.En-
tretanto, as esperanças de novas
convocaçõeslogoruíram.Depois
disso, Tinga nunca mais foi con-
vocado,apesardesuasboasatu-
ações no Borússia Dortmund. O
Fluminense chegou a cogitar a
contratação do jogador, com
passagens por Grêmio e Inter-
nacional, para seu elenco.

ADRIANO
As mesmas esperanças de

Rafinha foram compartilha-
das por Adriano. O lateral es-
querdo foi um dos vários jo-
gadores testados na lateral
esquerda para substituir Ro-
berto Carlos, mas não conven-
ceu quando foi escalado. Como
as poucas oportunidades da-
das por Dunga acabaram,
restou a ele se concentrar no
Sevilla, onde passou a atuar
no meio-campo para seguir
entre os titulares.

MINEIRO
Após se destacar no São Pau-

lo, ao formar a dupla de volan-
tes com Josué, Mineiro foi titu-
lar em cada partida da vitorio-
sa campanha na Copa Améri-
ca. Com o aval de Luiz Felipe
Scolari, o meio-campista se
transferiu para o Chelsea em
setembro de 2008. O que pare-
cia um excelente negócio, logo
se revelou uma furada. Minei-
ro praticamente não atuou
pelo clube inglês e acabou re-
legado ao time B.

DANIEL CARVALHO
Revelado pelo Internacional,

Daniel Carvalho parecia ter fu-
turo com a camisa da seleção.
Logo em sua partida de estreia,
o meio-campista marcou o gol
do empate por 1 a 1 com a No-
ruega, em amistoso disputado
em agosto de 2006. Só que o bri-
lho inicial durou pouco. Em
2008, ele foi emprestado pelo
CSKAMoscouaoInternacional.
Fora de forma, Daniel se envol-
veu em polêmicas sobre seu
peso e não repetiu as mesmas
atuações pelo Colorado.

FOTOS: REPRODUÇÃO

� Jogadores chamados após o fiasco de 2006 já não  fazem mais parte dos planos para
a Copa na África. Alguns tiveram pouquíssimas oportunidades para mostrar seu valor
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Grygena
Targino

jg.leituraobrigatoria@hotmail.com

Cantinho de Cultura

A pata da gazela
RomantismoRomantismoRomantismoRomantismoRomantismo

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

LETRAS DA UFPB

 REPRODUÇÃO

Estava parada na Rua da Quitanda, pró-
ximo à da Assembléia, uma linda vitória,
puxadaporsoberboscavalosdoCabo.Den-
tro do carro havia duas moças; uma delas,
alta e esbelta, tinha uma presença encanta-
dora; a outra, de pequena estatura, muito
delicadade talhe, era talvezmais lindaque
sua companheira.

Estavamambaselegantementevestidas,
econversavamarespeitodascomprasque
já tinham realizado ou das que ainda pre-
tendiam fazer.

-Daquiaondevamos?perguntouamais
baixa, vestida de roxo claro.

-Aoescritóriodepapai: talvezelequeira
virconosco.NavoltapassaremospelaRua
doOuvidor,respondeuamaisesbelta,cujo
talhe era desenhado por um roupão cin-
zento.

O vestido roxo debruçou-se de modo a
olhar para fora, no sentido contrário àque-
le em que seguia o carro, enquanto o rou-
pão, recostando-se nas almofadas, consul-
tava uma carteirinha de lembranças, onde
naturalmente escrevera a nota de suas en-
comendas.

- O lacaio ficou-se de uma vez! disse o
vestidoroxocomummovimentodeimpa-
ciência.

- É verdade! respondeu distraidamente
a companheira.

Estas palavras confirmavam o que aliás
indicava o simples aspecto da carruagem:
as senhoras estavam à espera do lacaio,
mandado a algum ponto próximo. A im-
paciênciadamoçadevestido roxoerapar-
tilhada pelos fogosos cavalos, que dificil-
mente conseguia sofrear um cocheiro aga-
loado.

Depois de alguns momentos de espera,
sobressaltou-se o roupão cinzento, e con-
chegando-semaisàsalmofadas,comopara
ocultar-se no fundo da carruagem, mur-
murou:

- Laura!... Laura!...
Ecomosuaamiganãoaouvisse,puxou-

lhe pela manga.
-Oqueé,Amélia?
- Não vês? Aquele moço que está ali de-

fronte nos olhando.
- Que tem isto? disse Laura sorrindo.
- Não gosto! replicou Amélia com um

movimento de contrariedade. Há quanto
tempoestáali e semtirarosolhosdemim?

- Volta-lhe as costas!
- Vamos para diante.
-Comoquiseres.
[...] Notando Amélia a insistência do

mancebo, ficou vivamente contrariada.
Aqueleolharprofundo,quepareciadespe-
dir os fogos surdos de uma labareda ocul-
ta, incutia nela um desassossego íntimo.
Agitava-se impaciente, como uma criatu-
ranomeiodeumsonoinquietooumesmo
deumligeiropesadelo.

Atéqueabriuochapeuzinho-de-sol,para
interceptar a contemplação apaixonada de
que era objeto. Nesta ocasião, Laura, que
freqüentemente se debruçava para ver
quandovinhao lacaio, retraiuocorpocom
vivacidade:

- Enfim; aí vem!
- Felizmente! disse Amélia.
O lacaio aproximava-se a passos medi-

dos; trazia na mão um embrulho de papel

JOSÉ DE ALENCAR

azul, que o atrito dos dedos e a oscilação
dos objetos envoltos desfizera, obrigando
o portador a apertá-lo de vez em quando.
Julgandoaocabodealguns instantesqueo
lacaio já tocava o estribo da carruagem,
Amélia, tomandoumtomimperativo,dis-
se para o cocheiro:

- Vamos! vamos!
Ao aceno que lhe fez o cocheiro, o lacaio

correu, chegando a tempo de apanhar o
carro, que partia ao trote largo da fogosa
parelha. Deitar o embrulho na caixa da vi-
tória, rodear em dois saltos e galgar o estri-
bo da almofada, foi para o criado, habitua-
do a essa manobra, negócio de um instan-
te.Nãoperceberaele,porém,queabrindo-
se o papel com a corrida, um dos objetos
nele contidos escorregara e, justamente na
ocasião de deitar o embrulho na caixa do
carro, caíra na calçada.

Laura, que se inclinara com vivo interes-
se para tomar o embrulho das mãos do
lacaio, tivera um pressentimento do aci-
dente, aoveropapeldesenrolado.Fechan-
do-orapidamenteeescondendo-oporbai-
xo do assento da vitória, ela debruçou-se
ainda uma vez para verificar se com efeito
alguma coisa havia caído. Ao mesmo tem-
po acompanhava o movimento com estas
palavras de contrariedade:

- Como ele manda isto! Por mais que se
lherecomende!

Laura nada viu, porque já a vitória ro-
dava ligeiramente sobre os paralelepípe-
dos.

Nessemomento,porém,dobrandoaRua
da Assembléia, se aproximara um moço
elegante não só no traje do melhor gosto,
como na graça de sua pessoa: era sem dú-
vida um dos príncipes da moda, um dos
leõesdaRuadoOuvidor;masdessepode-
mosassegurarpeloseuparecerdistintoque
não tinha usurpado o título.

O mancebo viu casualmente o lacaio
quando passara por ele correndo, e perce-
beu que um objeto caíra do embrulho. Na-
turalmente não se dignaria abaixar para
apanhá-lo, nem mesmo deitar-lhe um
olhar, senãovisseaparecerao ladodavitó-
ria o rosto de uma senhora, que o aspecto

O que li
O romance "Apata da gazela", de José deAlencar, se baseia no conto infantil

"Cinderela" e na fábula do leão amoroso de La Fontaine. Na obra, o autor
esboça um retrato irônico e crítico da sociedade brasileira do século XIX.

A história se desenrola em torno das figuras de Horácio, Leopoldo, Laura e
Amélia (duas primas). Horácio encontra um pé de botina caído na calçada e
tenta, juntamente com Leopoldo, descobrir quem é a dona daquele sapato. Os
dois rapazes pensam bem diferente um do outro. Um cultiva o amor pelo
conteúdo, apesar de acreditar que a jovem possui um pé aleijão (pata de ele-
fante) que vira se recolhendo à carruagem. O outro cultiva o amor pela forma,
ao acreditar que a moça dona da botina tem um pé pequeno e perfeito, uma
pata de gazela. O que não sabem é que na carruagem estavam Amélia e Laura,
ambas envergonhadas por causa de seus pés (uma o tinha muito pequeno, e a
outra, em proporções fora de normal). Ambos acham que a pessoa que viram
éAmélia.

Leopoldo vê o pé aleijão subindo na carruagem, entra na sapataria e vê um
sapato de mulher sendo feito numa fôrma com proporções descomunais. As-
socia uma coisa a outra, e o primeiro sentimento que tem é de nojo. Mas com o
tempo aprende a amar Amélia, apesar do pé defeituoso. Horácio, por sua vez,
chega ao extremo de pedir Amélia em casamento, apenas para ter a oportuni-
dade de ver seu pé. Mas afinal, qual dos dois estará certo?

O final da obra é surpreendente: Amélia descobre as reais intenções de
Horácio, e finge que seu pé é maior. Ele então vai atrás de Laura, mas também
encontra nela pés fora do normal: Amélia dissimulara-o. Por fim, Amélia
casa-se com Leopoldo, que, mesmo tendo aceitado a hipótese de seu amor ter
uma aberração, acaba sendo beneficiado com o fato de ela ter verdadeiros pés
de anjos.

"A pata da gazela" se classifica como romance urbano ou social, dentro da
coletâneadeobrasde JosédeAlencar. Semdeixarde ladooclimaromânticoda
época, o autor desvenda os meandros da sociedade carioca. Revela os jogos de
interesse, e toda a corrupção de uma sociedade que tentava copiar, ao máxi-
mo, os valores e conceitos que eram importados da Europa.

dacarruagemindicavapertenceràmelhor
sociedade.

Então apressou-se, para ter ocasião de
fazer uma fineza, e pretexto de conhecer a
senhora, que lhe parecera bonita. Os leões
são apaixonadíssimos de tais encontros;
acham-lhes um sainete que destrói a mo-
notonia das relações habituais.

Quando o moço ergueu-se com o objeto
na mão, já o carro dobrava a Rua Sete de
Setembro.Ficoueleummomentoindeciso,
olhandoemtorno,comoseesperassealgu-
mainformaçãoarespeitodapessoaaquem
pertencia o carro. Sem dúvida a senhora
eraconhecidaemalgumalojade fazendas;
talvez tivesse aí feito compras.

Não obtendo, porém, informações, nem
colhendo resultado da pergunta que fizera
a um caixeiro próximo, resolveu-se a me-
ter o objeto no bolso e seguir seu caminho.

Café pequenoCafé pequeno

MEUSOLHOSbrasileirossonhandoexotismos.
Paris.A torreEiffel alastradade antenas como
umcaranguejo.
Oscaisbolorentosde livros judeus
eaáguasujadoSenaescorrendosabedoria.
OpulodaManchanumsegundo.
Meus olhos espiam olhos ingleses vigilantes
nasdocas.
Tarifasbancosfábricastrustescraques.
Milhões de dorsos agachados em colônias lon-
gínquasformamumtapete
parasuaGraciosaMagestadeBritânicapisar.
EaluadeLondrescomoumremorso.
Submarinosinúteisretalhammaresvencidos.
Onavioalemãocauteloso exportadolicocéfalos
arruinados.
Hamburgo,umbigodomundo.
Homensdecabeçarachadacismamemrachara
cabeçadosoutros
dentrodealgunsanos.

A Itália explora conscienciosamente vulcões
apagados,
vulcõesquenuncaestiveramacesos
anãosernacabeçadeMussolini.
EaSuiçacândidaseoferece
numacoleçãodepostaisdealtitudesaltíssimas.

MeusolhosbrasileirosseenjoamdaEuropa.

NãohámaisTurquia
O impossível dos serralhos esfacela erotismos
prestesadeslanchar.
MasaRússia temascoresdavida.
ARússiaévermelhaebranca.
Sujeitoscomumbrilhoesquisitonosolhoscriam
o filmebolchevista
enotúmulodeLeninemMoscouparecequeum
coraçãoenorme
estábatendo,batendo
masnãobate igual aodagente...

Chega!
Meusolhosbrasileirossefechamsaudosos.
Minhabocaprocuraa"CançãodoExílio".
Comoeramesmoa"CançãodoExílio"?
Eutãoesquecidodeminhaterra...
Aiterraquetempalmeiras
ondecantaosabiá!

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Europa, França e Bahia

................
Amélia casa-se com

Leopoldo, que, mesmo
tendo aceitado a hipótese

de seu amor ter uma
aberração, acaba sendo
beneficiado com  o fato
de ela ter verdadeiros

pés de anjos.................



Amanda Cunha faz show
intimista no Terraço Brasil
Segue neste final semana a programação musical do
Terraço Brasil – Cozinha e Arte, que vem atraindo um
bom público sempre as sextas e sábados. Amanhã a
cantora Amanda Cunha fará show intimista, de voz e
violão, onde apresentará clássicos da MPB com
destaque para a Bossa Nova. No sábado (18) será a vez
de Eloísa, grande intérprete da cidade de Campina
Grande, mostrar seu talento cantando sucessos do pop
rock e da Música Popular Brasileira. As apresentações
acontecem a partir das 21h30 e o público ainda vai
desfrutar do ambiente agradável e do serviço de
primeira qualidade do Terraço Brasil. Informações
3247-5030.

O escritor original,
enquanto não
está morto, é
sempre
escandaloso.

Simone de Beauvoir ,
ESCRITORA
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Peça sobre Francisco Alves
é encenada no Santa Roza
Espetáculo fará apresentação única, hoje, em João

Pessoa, mostrando vida e obra do cantor. 23

"

x
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� Escritores elogiam edição
comemorativa dos 60 anos do
Correio das Artes e apontam
suplemento como cosmopolita e
‘guardião da reflexão literária’

O

PARABÓLICA
da moderna
LITERATURA

Caravana da Piollin lança
projeto itinerante na PB
Aprovado pelo BNB, projeto levará cultura para Bananei-

ras, Alagoa Grande, Serra Branca, Pilar e Areia . 18

Assustado toca Anos 70
no clube Cabo Branco
Deverá ser dos mais animados o Assustado que vai acontecer
no dia 24 deste mês, a partir das 21 horas, no Esporte Clube
Cabo Branco. A festa, promovida pela jornalista Ruth Avelino,
terá como tema “Discoteca dos anos 70” e por isso vídeos
clipes e trilhas especiais estão sendo providenciados pelo DJ
oficial da festa, o experiente Zé Marcos. O objetivo é transpor-
tar o público para a época do auge das discotecas em todo o
mundo. Durante o Assustado, além dos hits da dance music,
serão executados os sucessos do rock nacional dos anos 80 e
baladas românticas para o clima no “Momento do Sarro”. A
sonorização será de Giuseppe Lombardi. Ingressos individuais
R$ 10,00. Informações 9979-2989 ou 8701-1015.

x

lançamento da edição comemorati-
va do Correio das Artes, ontem, na
Fundação Casa de José Américo, no

Cabo Branco, em João Pessoa, reuniu artistas
e produtores culturais da Paraíba, além de
grandes nomes da literatura brasileira. O su-
plemento com 60 páginas foi elogiado por es-
critores paraibanos, que o classificam como
uma publicação cosmopolita, plural e ante-
nada com a produção literária contemporâ-
nea.

Para o teatrólogo e escritor Astier Basílio
(foto acima), o Correio das Artes há muito con-
seguiu transcender os limites do Estado da
Paraíba, sendo uma referência para quem pro-

duz e para quem consome a literatura brasi-
leira.

“AParaíba se inseriu como interlocutora em
debates nacionais, como caixa de ressonân-
cia. O Correio das Artes é o guardião da refle-
xão sobre a produção literária”, declarou Ba-
sílio. O escritor acrescenta que o suplemento
consegue realizar o acompanhamento das
novidades constantes do mundo das letras,
sem esquecer a discussão a respeito das obras
tradicionais.

“Para a minha geração o Correio das Artes
é a parabólica das tendências literárias, com
um grande diferencial qualitativo”, finalizou
o escritor.

“
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O Correio das Artes é de uma importância
fundamental para a cultura paraibana. E não
vou me ater ao fato histórico de que é
longevo, mas no que tem de mais persuasivo
aos seus leitores: a capacidade de reunir em
suas páginas um pouco do que somos, ou
do que seremos, pois o suplemento é um
pouco o estímulo para quem começa, possi-
bilitando ao mesmo tempo, a publicação e o
termômetro do que acontece no cenário
cultural.  Foi assim que aconteceu comigo. E
é desta forma que acompanho com carinho
sua existência.

O Correio das Artes extrapola a
Paraíba, pois mapeia a produção
literária nacional. No período em
que foi editado pelo jornalista
Linaldo Guedes reforçou a condi-
ção de circular por todos os pon-
tos de produção do país. O suple-
mento se modernizou e acompa-
nha os debates contemporâneos,
mantendo-se atual.

O Correio das Artes concentra a
produção literária recente, sem
esquecer a tradição. É um suple-
mento que merece respeito! Sem-
pre foi um jornal muito bonito,
desde quando foi fundado, quando
era ornamentado por grandes artis-
tas, com artigos, por exemplo, de
Câmara Cascudo. O Correio das
Artes já nasceu cosmopolita.

André Ricardo Aguiar
ESCRITOR

Clotilde Tavares
ESCRITORA

Lau Siqueira
ESCRITOR
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Paraibanos
beneficiados

Todos os sábados, os ouvintes
da Rádio Tabajara contam com o
bom Programa Justiça Cidadã...

da Piollin

P

� Aprovado pelo BNB, projeto
levará cultura para
Bananeiras, Alagoa Grande,
Serra Branca, Pilar e Areia

CARAVANA

onto de Cultura Centro Cultu-
ral Piollin está lançando o “Ca-
ravana Piollin”, projeto aprova-

do pelo Programa BNB de Cultura que
pretende levar a cultura circense pro-
duzida pelos alunos do próprio centro
para o interior do Estado.

As cidades de Bananeiras, Alagoa
Grande, Serra Branca, Pilar e Areia se-
rão palco desse projeto, tendo como pú-
blico-alvo os alunos do C. C. Piollin e os
da rede pública dos municípios.

DUAS PEÇAS
Coordenado por Simone Alves, Kleéber

Marone e Marcelina Morais, a caravana
levará às cidades os espetáculos “O casa-
mento de branco” e “O circo de amanhã”,
frutos de oficinas anteriores da Piollin.

As famílias paraibanas nessas fé-
rias de julho estão sendo beneficia-
das pela Rede Pontes, no Mar Hotel e
Atlante Plaza, no Recife e no Summer-
ville, na praia de Muro Alto. Segun-
do Sérgio Paraíso, gerente de marke-
ting, uma criança paraibana de até 8
anos não paga no Mar Hotel ou
Atlante e duas crianças grátis no
Summerville, desde que acomodadas
no mesmo apartamento dos adultos.
Para esse período de férias, estão sen-

do preparadas ações repletas de ati-
vidades de lazer e entretenimento no
Summerville para todas as idades.
As atividades infantis são elabora-
das de acordo com a faixa etária de 3
a 5 anos, de 6 a 8, e de 9 a 12. "Dentre
as atrações para a meninada estão
recreações educativas, dinâmicas e
atividades ecológicas como "Zé do
Lixo" – que desenvolve a consciência
ambiental – e a Hortinha Summer –
que ensina a criança a cuidar das ver-
duras e a importância delas na ali-
mentação. “Para os paraibanos que
batem recorde de preferência nos
empreendimentos, os pacotes de fins
de semana permanecem e a condição
exclusiva para aplicação das tarifas
é a hospedagem com um mínimo
obrigatório de duas diárias em final
de semana - sexta a domingo ou sá-
bado à segunda”, lembra SP. E mais
“Para os que gostam de cuidar da
beleza com saúde e ainda relaxar em

um cenário deslumbrante também
teremos o Summer Spa By Prodieta
no período de 26 de julho a 2 de agos-
to no Summerville”, anuncia Paraí-
so.

FREQUÊNCIA
Todos os sábados, das 7 horas 0 às

7h30 da manhã, os ouvintes da Rádio
Tabajara contam com o bom Progra-
ma Justiça Cidadã de responsabilida-
de da Coordenação de Comunicação
do Tribunal de Justiça da Paraíba que
tem à frente a jornalista Cristiane Ro-
drigues. Em pauta o noticiário sema-
nal do Poder Judiciário PB.

DIREITO E SAÚDE
A professora Regina Beatriz Tava-

res da Silva, doutora em direito civil
pela USP esteve em João Pessoa esta
semana proferindo palestra no audi-
tório da Associação Médica da Para-
íba falando sobre “Responsabilidade
civil na área da saúde”.

KAPETADAS
OS 60 Anos do Correio das Artes

emociona pela grandeza da arte pa-
raibana - no brilho de todos os poe-
tas, contistas, escritores artistas e fo-
tógrafos que fizeram história no su-
plemento. Parabéns Nelson Coelho e
equipe

A PANROTAS está realizando cafés
da manhã em João Pessoa e outras ca-
pitais do NE para divulgar o I Fórum
Panrotas Regional que reunirá estre-
las do turismo brasileiro, dia 28, no
Centro de Convenção de Olinda.

Com expectativa de público de 500
pessoas por cidade, o projeto tenta dar
conta de uma defasagem cultural histórica
no interior do Estado, dando acesso a
bens culturais, a partir do circo e teatro.
O Piollin já iniciou a preparação dos
artistas com oficinas de expressão
corporal, vocal, interpretação/composi-
ção de cenas e produção.

SAIBA MAIS #

O humorista paraibano Márcio Tadeu
mostraráoespetáculo ‘Épra rir, épracho-
rar ’, amanhã e sábado, no Teatro Ednal-
dodoEgypto,emJoãoPessoa.O show co-
meça às 20 horas e os ingressos custam
R$ 20,00 e R$ 10,00.

Márcio mostrará vários quadros com
personagens já conhecidas do público
pessoense. O humorista teve destaque
em programas nacionais, como o Show
do Tom e tem personagens tradicionais
e bem populares, como o Baby Gordu-
rinha.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Márcio Tadeu
mostra ‘É pra rir,
é pra chorar’

É baseado no que o público escreve que
a Cia Barbixas, de São Paulo, se inspira
para complementar o roteiro do espetá-
culo Improvável. As pessoas que forem
assistir também terão o privilégio de par-
ticipar ativamente do enredo. A interação
começa a partir do momento em que as
pessoas chegam. Elas recebem uma lista
ondeterãoquepreenchercomfrasesoque
gostariam de ver durante a apresentação.
O espetáculo estará em cartaz no Teatro
do Garden Hotel, amanhã e sábado, dias
17 e 18, às 19 horas. Os ingressos custam
R$ 50 e R$ 25.

‘Improvável’ faz apresentações
no teatro do Garden, em CG

Depoisqueas listas sãoentreguesepre-
enchidas pelo público, o elenco se reúne e
quando as luzes se acendem começa o
“jogo do improviso”, eles passam a inte-
ragir com as pessoas, depois de terem fei-
to uma triagem nas mais variadas frases
escritas pelo público. Sendo assim trata-
se de um espetáculo, onde texto, roteiro e
enredo mudam a cada apresentação.

O elenco é variável e conta sempre com
atores convidados, que atuam nas cenas
ao lado dos criadores do espetáculo que
são Anderson Bizzocchi, Daniel Nasci-
mento, Elídio Sanna.

DIVULGAÇÃO

Kubitschek
Pinheiro
kubipinheiro@yahoo.com.br

JORNALISTA E ESCREVE ÀS QUINTAS-
FEIRAS NESTA COLUNA

Luiz Carlos Vasconcelos é um dos expoentes do grupo de teatro Piollin, que já fez apresentações em diversas partes do planeta
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Novos professores
foram contratados

O Departamento de Química do
CCEN continua inscrevendo
candidatos ao doutorado...

Ao som da

A

� Grupo paraibano faz
‘releituras’ e dá roupagem
de axé music para clássicos
do rock, sertanejo, reggae,
forró e samba ALA URSA

alegria e o balanço contagian-
tes da música baiana vão em-
balar mais uma edição da ‘Noi-

te do Espumante’ que acontecerá hoje,
no Zodíaco Dancing Bar localizado no
Baixo Tambaú. O evento será animado
pela banda que costuma empolgar pla-
téias de todas as idades pelo seu caris-
ma, criatividade e alto astral, a Ala
Ursa. A festa começa às 22 horas.

A banda Ala Ursa é uma das mais ex-
perientes da Paraíba e por onde passa
conquista inúmeros fãs. A banda se ca-
racteriza por dar nova roupagem a su-
cessos de cantores e de grupos que tran-
sitam por vários gêneros da música bra-
sileira. Clássicos das baladas românti-
cas, do sertanejo, do pop rock, do reggae,
do samba de raiz e do forró estilizado
recebem arranjos inovadores com apoio
na força percussiva do axé music. O gru-
po também executa os sucessos dos íco-
nes da música baiana atual, a exemplo
do Chiclete com Banana, Asa de Águia,
Eva, Ivete Sangalo, Jamil e Uma Noites,
Babado Novo e muito mais.

A promoção ‘Noite do Espumante’,
que acontece sempre às quintas-fei-
ras, vem agradando os frequentado-
res da casa, pois quem comprar uma
garrafa de 250 ml do espumante Ter-
ranova ‘Brut’ ou ‘Moscatel’ vai ga-
nhar outra inteiramente grátis. Essa
é mais uma ação conjunta do Zodía-
co e da vinícola Terranova, conside-
rada uma das melhores da América
do Sul.

A grande festa da música brasilei-
ra começa às 22 horas com a atuação
da DJ residente Julliana Aguiar, que
vai exibir os melhores vídeosclipes
do momento e tocar os hits dançan-
tes que agitam as casas noturnas de
todo o mundo. Os ingressos indivi-
duais custam R$ 20,00. Reserva de
mesas e informações pelo telefone
3247-4711. O Zodíaco está localiza-
do na Rua Isidro Gomes, 63, Tambaú.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Publicado no Diário Oficial da União,
na edição desta terça-feira (14), o resul-
tado final do concurso de provas e títu-
los para Professor de 3º Grau, ao provi-
mento de vagas no Centro de Ciências
Exatas e da Natureza da UFPB.

Para o Departamento de Matemática
foram aprovados e selecionados Elisan-
dra Fátima de Moraes, Bruno Henrique
Carvalho Ribeiro e Manasses Xavier de
Souza. Todos para a área de conhecimen-
to em Matemática e preenchimento de
três vagas.

Ao Departamento de Química, tam-
bém do CCEN, foram selecionados Ka-
rin Cacilda Weber, para apenas uma
vaga em Físico-Química, e para o Depar-
tamento de Estatística, duas vagas, fo-
ram selecionados e aprovados Luiz Me-
deiros de Araújo Lima Filho e Joab de
Oliveira Lima, para Ingerência Estatís-
tica. Igualmente aprovada, mas não clas-
sificada ficou Juliana Freitas Pires. Os
classificados serão contratados como
professores Adjunto Nível 1, todos sob
regime de dedicação exclusiva.

INSCRIÇÃO SÓ ATÉ DIA 31
ODepartamentodeQuímicadoCCEN

continua inscrevendo para seleção, até
31 deste mês, candidatos ao seu Douto-
rado, primeiro período letivo 2009. O
Programa de Pós-Graduação em Quími-
ca da Universidade Federal da Paraíba
receberá candidatos que tenham concluí-
do o curso de Mestrado em Química ou
áreas afins, ou que estejam defendendo
Dissertação de Mestrado.

O processo seletivo constará da apre-

sentação, emformadeumSeminário,do
Projeto de Pesquisa que o candidato de-
sejadesenvolvernoDoutoradoedaAná-
lisedeCurrículo.AprovadeQuímicaGe-
ral será realizada na sala de reuniões do
DepartamentodeQuímica/CCEN/UFPB,
no dia 10 de agosto, em dois turnos, ma-
nhã e tarde. Mais detalhes na página
www.quimica.ufpb.br/posgrad

GEOMETRIA ESPACIAL
A professora Liliane dos Santos Ma-

chado, do Departamento de Informáti-
ca do CCEN, da Universidade Federal
da Paraíba, vai apresentar importante
trabalho no XXIX Congresso da Socie-
dade Brasileira de Computação, que
acontecerá no período de 20 a 24 deste
mês na cidade Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul.

O trabalho que a professora Lilia-
ne apresentará tem como título "Um
jogo educacional para o auxílio do
aprendizado de Geometria Espacial"
e, segundo informou, faz parte de um
programa maior que vem sendo de-
senvolvido junto aos Departamen-
tos de Estatística, de Matemática e do
CEFET/PB. O evento terá representa-
ção de várias universidades brasilei-
ras.

ENNEPC AINDA INSCREVE
Terminam nesta semana as inscrições

para o Ennepc - Escola Norte Nordeste
de Partículas e Campos, que acontecerá
em agosto próximo, em João Pessoa. O
evento está sendo coordenado pelos pro-
fessores do CCEN Dionísio Bazeia, José
Roberto Nascimento e Laércio Losano,
além do professor Luis Crispino da
UFPA, e com representações regionais
das diversas universidades do Norte e
Nordeste do país. Informações no site do
evento: http://www.fisica.ufpb.br/~en-
nepc.

Celebrar o dia do amigo e ajudar
uma instituição que prega o bem.
Este é o objetivo do Show de
Amigos 3. O evento acontecerá no
Centro de Convenções Lins de
Vasconcelos (Federação Espírita
Paraibana), no domingo (19), às 19
horas e contará com grupos
musicais de MPB.
O objetivo do show é angariar
recursos para a continuação da
construção Fraternidade Espírita
Allan Kardec, que além de palestras
sobre a doutrina Espírita tem
trabalhos assistenciais.
Vários músicos e grupos de MPPB
e artistas espíritas se apresentaram
no domingo, véspera do dia do
amigo, são elas: Banda Tuaregs,
Banda Alligare, Júnior Dias,Beto
Melo, Luciana Rodrigues, Marco
Lima, Grupo Sintonia, Lis
Albuquerque, Charles Brasileiro e
Merlânio Maia.
Os ingressos, que estão sendo
vendidos na livraria da Federação
Espírita Paraibana e Centros
Espirítas da região metropolitana
de João Pessoa, custam R$ 7,00  e
um quilo de alimento não perecível.
Mais informações podem ser
obtidas através do telefone 8834-
7028 e 88487005, com Renato
Dantas Magalhães.

SAIBA MAIS#

O grupo Ala Ursa é um dos mais tradicionais da Paraíba e fará show, hoje, em João Pessoa

#
O grupo também executa os
sucessos dos ícones da música
baiana atual, a exemplo do Chiclete
com Banana, Asa de Águia, Eva,
Ivete Sangalo, Jamil e Uma Noites,
Babado Novo e muito mais

DIVULGAÇÃO

Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alexsantos@ccen.ufpb.br
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CelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebritiesCelebrities
�  A cantora Wanderléa fez de

tudo para controlar a emo-
ção durante a sua partici-
pação no show do Roberto
Carlos, mas quando estava
saindo do Maracanã acom-
panhada pelo Erasmo Car-
los e viu aquele festival de
fogos de artifício, a eterna
"Ternurinha" desabou mais
do que a chuva que caía no
Rio de Janeiro. Resultado, o
"Tremendão" chorou tudo,
outra vez.

�  O "Rei" teve um motivo a
mais para estar tão emo-
cionado. Sua filha Luciana,
que mora em Londres,
chegou ao Brasil, de surpre-
sa, só para conferir a apre-
sentação do pai. Quando a
cantor soube, chorou mais
ainda. Luciana é filha de Ro-
berto com Nice Braga, sua
primeira mulher, falecida
há alguns anos.

�  A visita de Raul Gil ao SBT
não foi apenas de cortesia,
como foi divulgado. O ani-
mador não tem o mínimo
interesse em renovar o seu
contrato com a Rede Ban-
deirantes e já está pensan-
do, seriamente, em mudar
de emissora. O SBT seria
uma das opções.

Aniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes VipsAniversariantes Vips

Mudam de idade hoje: O jornalista
Aldo Schuller,Arnaldo Gomes da
Silva Neto, Carmem de Fátima de
Sá Benevides, Emília Pereira de
Melo, Eveline Maria Vilar Ferrei-
ra, Fernando Furtado, José Alber-
toKaplan, JúlioCésar,LêucioMe-
deiros, Marcelo Tourinho, Márcio
Tourinho, pastor Fausto, Solange
Ribeiro Coutinho e Thereza Car-
mem Madruga.

2 Auto Shopping Nordeste hoje
� O mundo social, empresarial e político vai

marcar presença hoje à noite, às 19h30,
na esperada inauguração do Auto Shop-
ping Nordeste, um super espaço locali-
zado ao lado do Hiper Bompreço, na BR-
230equevaioferecerasmelhoresopções
em carros seminovos, com preços e pra-
zos bem diferenciados dos demais.

2 Recepção nota 10
O colunista Ricardo Castro e os amigos pessoenses

Liana Campelo, Rosane Mariz, Ângela Abran-
tes e Humberto Arruda, foram homenageados
domingo passado com uma pequena recepção
em Campina Grande, na bela residência de
Gênnyson (Careca) e Côca Nobre Nascimento,
um casal super simpático e que sabe receber
como ninguém. Era para ser apenas uma visita
rápida, mas se transformou numa tarde agra-

Cinco dos seis proprietários do Auto Shopping Nordeste: Max Costa, Pedro César Bezerra Neto, Alzir Espínola
Gomes Jr, Joseirton Medeiros e Arnaldo Gomes Ribeiro

Humberto
Arruda, os
simpáticos
anfitriões
campinenses
Gênnyson e
Côca Nobre
Nascimento e
Ricardo Castro

Léo Star, Socorro Dantas, Côca e Gênnyson, Rosane Mariz,
Ricardo Castro e Liana Campelo

Ângela Abrantes com o conhecido cantor Léo Star

André Luiz e Alda Luna comemoram em breve
25 anos de união

2 25 anos de união
Com um vasto número de eventos em

seu currículo, agora será a vez do flo-
rista André Luiz ser o anfitrião da
noite. Ele, juntamente com sua espo-
sa Alda Luna estão a mil nos prepa-
rativos de uma comemoração pra lá
de merecida: os 25 anos de união do
casal. Eles receberão os familiares e
amigos no próximo dia 25, no Sonho
Doce Recepções. A decoração, com
certeza, será caprichada.

2 Point dos vips
A noite do restaurante Tanabata, locali-

zado no bairro do Bessa, está cada
vez melhor. A coluna RCVips circu-
lou por lá semana passada e com-
provou mais uma vez que a casa de
ManoeTinaFrancocontinuaemalta,
tanto com a presença constante dos
vips, quanto no cardápio, que é insu-
perável no sabor e na qualidade, pois
além da tradicional cozinha japone-
sa, eles servem também opções ma-
ravilhosas da culinária contemporâ-
nea. Está dada a dica.

2 Quinta do Vinho
O restaurante Comtemporâneo Fidalgo,

no Cabo Branco, decidiu que as quin-
tas-feiras são para tomar vinho. A
ideia de Renato Nóbrega é oferecer,
na Quinta do Vinho, quatro opções
devinhosdeexcelentequalidadecom
preços especiais. O objetivo é divul-
gar a cultura do vinho, fazendo com
que as pessoas possam conhecer, a
cada semana, novos rótulos, e asso-
ciar a promoção ao Festival de Fon-
due,queaconteceatéofinaldestemês.
Informações: (83)3247-2832.

�  O lançamento do novo suple-
mento literário Correio das
Artes, ocorrido ontem à noi-
te na Fundação Casa José
Américo, foi coroado de su-
cesso, com um público nu-
meroso que aprovou o espe-
cial comemorativo dos seus
60 anos. Em breve a gente
mostra os detalhes.

�  Natura Ekos lança a linha Na-
tura Ekos Capim-Limão ins-
pirada na tradição brasileira
dos banhos de cheiro, que
celebram a exuberância de
nossa biodiversidade e a
abundância de nossas águas.
Com óleo essencial de ca-
pim-limão, a linha traz três
novos produtos que surpre-
endem pelo sensorial - Água
de Banho, Essência do Brasil
e Chá de Banho.

�  Já está sendo vendido em to-
das as lojas paraibanas do
Boticário o perfume espe-
cial Barolo,  fragrância ama-
deirada oriental e inspirada
no vinho, perfeito para pre-
sente do Dia dos Pais. O Baro-
lo é a terceira fragrância mas-
culina da marca feita a partir
do álcool vínico, mesma ma-
téria-prima da produção de
vinhos.

Por DentroPor DentroPor DentroPor DentroPor Dentro

dabilíssima, com direito a churras-
co, bate-papo descontraído e a con-
quista de novos amigos. Até o can-
torLéoStarestava láedeuuma"can-
ja" com sua bela voz. Confira.

� Oevento,quetemcoordenaçãogeraldoco-
lunistaRicardoCastrocomHumberoAr-
rudaesuaequipe,vai contar comrecepti-
vo da Hits Produções, buffet da Blu`nelle,
som e iluminação da empresa Apoio, de
GlíciaeSandroMax,sonoplastiadoDJUEL,
decoração de André Luís e apresentação
feitaporAlexFilho.Oacessoaoeventoserá
feito exclusivamente com as senhas.
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Em um mundo que se fez
deserto temos sede de
encontrar companheiros”
Antoine de Saint Exupéry“
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2 Em Queimadas
Na casa de shows Blitz, da vizinha cidade de Queimadas, realiza-

se no próximo dia 17, uma noitada para recordar o São João,
com Niedson Lira, Forró Karkará e Forró do Muído.

2 Impressionante
� Apalestra proferida pelo Sr. João Valduga, principal dirigente do

Cluster Famiglia Valduga Company, foi uma verdadeira profis-
são de fé no futuro do vinho brasileiro, deixando encantados
todos os associados do Clube do Vinho, presentes à reunião-
jantar do último dia 14, no Sonho Doce.

� Conciso, tranquilo e falando do que sabe e faz bem-feito, Valduga
explicitou o projeto de internacionalização da sua marca, além
da expansão da presença dos seus vinhos no mercado nacional,
já conhecidos como Vinhos de Boutique, resguardados por uma
tradição de 132 anos.

� Sabe-se, outrossim, que João Valduga esteve em Campina Gran-
de na terça-feira, visitando distribuidores.

2 Festividades
� Hoje é Dia do Comerciante. "O nome do deus Mercúrio, honrado

comodeusdocomércio,derivado latimmerx,quesignifica "mer-
cadoria". Mercúrio (Hermes, para os gregos) era filho do maior
de todos os deuses da mitologia romana, Júpiter (Zeus, na mito-
logia grega). Desde a infância, Mercúrio demonstrou grande
potencial de inteligência e habilidade, comprovadas quando ele
inventou a lira e a flauta, instrumentos musicais que encanta-
ram seu irmão Apolo, deus do sol e da profecia.

� Quando adulto, Mercúrio presenteou o irmão com a lira; em
troca Apolo, generosamente, lhe retribuiu com o caduceu - um
bastão mágico de ouro, entrelaçado por duas serpentes, que
representavam vitalidade.

� Desde então, muitas atribuições e protetorados lhe foram confe-
ridos.

2 ECA!
Será que é realmente para se comemorar os 19 anos do Estatuto da

Criança e do Adolescente? A sua existência sem as condições
necessárias para sua aplicação não terá concorrido para o au-
mento da criminalidade entre menores? Adolescentes de 16 anos
podem votar e guiar automóveis. Por que então não podem as-
sumir a responsabilidade por seus votos e serem punidos?

2 Fiep sessentona
� Nesta sexta 17, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba

estará comemorando 60 anos de existência. Com uma festa que
terá início às 20 horas, em sua sede.

� Campina Grande é a única cidade brasileira do interior a sediar
uma Federação das Indústrias.

2 Capitólio
� Sempre que houver oportunidade, protestei contra a permanên-

cia do horroroso prédio do Cine Capitólio, que da construção
original só tem o nome, enfeando a Praça Clementino Procópio.
Sugeri que o edifício fosse demolido e que no local fosse erguido
um marco que registrasse a história desse equipamento de tão
grande importância para a vida cultural da cidade.

� Agora, acabo de tomar conhecimento de que a Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos - PMCG, tem um projeto para aquela área,
integrando a Praça da Bandeira com a Clementino Procópio e
demolido o atual mostrengo Capitólio, para construir um espa-
ço cultural que contenha o registro da história daquele cinema.

� Agora tudo vai depender da permissão do Iphaep - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, que fez o
tombamento do espaço.

2 Folias brejeiras
� O título acima é um tro-

cadilhocomaexpressão
francesa folies bergeres
(folias pastorais) que
não resisti em fazer com
os Caminhos do Frio
2009, que se realizarão
neste inverno pela quar-
ta vez, tendo como ro-
teiro as cidades brejei-
ras de Alagoa Nova,
Areia, Serraria, Bana-
neiras e Alagoa Grande.
Além da paisagem des-
lumbrante, outras atra-
ções como os velhos en-
genhos, a arquitetura, a
culinária e o artesanato
são oferecidos.

� Promovem o passeio, a
Secretaria de Turismo
do Estado e as prefei-
turas.

2 Título infeliz
Sei muito bem que o título é uti-

lizado em outras cidades e
não nasceu aqui, mas per-
gunto, por que a campanha
não é Campina Liquida ao
invés de Liquida Campina
tão negativo, não concor-
dam?

2 Seis e Meia
Programa bom para o início da

noite de hoje é o Projeto Seis
e Meia no auditório do Cen-
tro de Convenções Ray-
mundo Asfora. Como atra-
ção local,AdíliaUchôa,ena-
cional, nada menos que Jair
Rodrigues.

O parzinho romântico formado por Carlos Eduardo Figueiredo e Juliana Cordeiro Farias Leite

A descontração de Verônica Vital Cordeiro em dia de festa

O casal de lojista bem-sucedido, Shirley Aragão e Hilton Motta Filho com o herdeiro
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Agenda

22222 CINEMA
TRANSFORMERS: A VINGAN-
ÇA DOS DERROTADOS (147
min) - Aventura. Censura 10
anos. Box 1 (Dublado) -
20h40.

A ERA DO GELO 3 (125 min) -
Censura Livre. Animação. Box
1 (Dublado) - 13h50, 16h00 e
18h10. Box 2 (Dublado) -
14h20, 16h30, 18h40 e
20h50. Box 4 (dublado) -

14h50, 17h00 e 19h10.
.
TRAMA INTERNACIONAL (150
min) - Cens. 14 anos. Suspense.
Box 3 - 13h45 e 18h45.

A MULHER INVISÍVEL (105
min) - Censura 14 anos. Co-
média romântica. Box 3 -
16h20 e 21h15.

A PROPOSTA (140 min) - Cens.
12 anos. Comédia. Box 8 - 14h00,

O ator Daniel Radcliffe é o protagonista do filme ‘Harry Potter e o Enigma do Príncipe’

16h25, 18h50 e 21h10.

17 OUTRA VEZ -  (102 min) -
Censura Livre - Comédia. Box
4 (Legendado) - 21h20.

HARRY POTTER E O ENIGMA
DO PRÍNCIPE (153 minutos) -
Censura 14 anos. Aventura. Box
5 (Legendado) - 13h40, 16h50 e
20h00.  Box 6 (Legendado) -
15:10, 18:20 e 21:30. Box 7 (Du-
blado) - 14:25, 17:35 e 20:45.

Áries (21/03 a 20/04)  - Clima tenso
à tarde, mas passageiro. Procure não
levar tudo a ferro e fogo, mantenha a
calma. A lua caminha para sua fase
minguante e algumas coisas
encontram solução. Venus e marte
anunciam fase de grande movimento
e novas amizades.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Numa
nova fase, mais voltada para a
organização de suas finanças, você
pode até começar a replanejar sua
vida, depois de meses de tensão e
perdas. Tome muito cuidado com o
impulso e não gaste nada além do
necessário.

Câncer (21/06 a 20/07)  - O dia
pode estar meio instável
especialmente no setor profissional
ou doméstico. Nesta fase você estará
mais fechado às atividades sociais e
deve respeitar isso, trazendo os
amigos para dentro de casa. Procure
avaliar emoções antigas.

Libra (21/09 a 20/10) - Lua no setor
das parcerias e associações pode trazer
alguma novidade. Hoje você estará
ainda mais sociável e agradável com
todos os que passarem por você. Dia
leve, com a lua caminhando para sua
fase minguante traz tranqüilidade a um
mês bastante agitado.  Atenção com
sua saúde.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

Vida doméstica cada vez mais
complicada pede um olhar mais
atento. Depois deste complicado
ciclo lunar você pode colocar os
pingos nos is, ao menos em seu
coração. Agora que já sabe o que
quer, deve dar os passos necessários
em direção à sua felicidade.

Virgem (21/08 a 20/09)  -

Amizades e vida profissional dão o
tom da fase que você se encontra.
Sua imagem pública não poderia
estar melhor. Aproveite esta fase de
reestruturação. Emoções em direção
a uma nova fase que começa a partir
de final de outubro. Pense nisso.

Sagitário (21/11 a 20/12) -

Procure reorganizar suas finanças,
pois nesta fase de despedida de
saturno você terá grandes
possibilidades de reaver seu equilíbrio.
Novas parcerias à vista com ganhos
inesperados. Amizades em alta trazem
ótimos momentos e muito prazer e
divertimento.

Peixes (20/02 a 20/03) -

Aproveite a boa fase onde você pode
rever e colocar o seu amor em um
setor de sua vida que estava
complicado: o familiar e doméstico.
Vida profissional em alta traz
também a possibilidade de
reestruturação depois de uma longa
e difícil fase de perdas e dificuldades.

Touro (21/04 a 20/05)  - Fase ótima
para você, taurino, sem nenhuma
tensão mais profunda. As amizades
continuam sendo um lugar de
alegrias, divertimentos. Muita troca,
muito movimento. Controle apenas
sua necessidade de gastar mais do
que precisa.

Leão (21/07 a 20/08)  - Sol ainda
em câncer faz co que você prefira o
isolamento. Aproveite esta fase para
planejar e preparar-se para o inicio de
um novo ano astral que acontece
daqui a poucos dias. Finanças ainda
devem estar sob controle, pois o
trabalho ainda está instável.

Escorpião (21/10 a 20/11) - Nesta
fase a possibilidade de viagens ao
exterior é muito grande. Mas essa
viagem pode também ser voltada a
pensamentos elevados ou mesmo um
novo curso que possa vir a se dedicar. O
ponto principal é a expansão de
consciência e percepção que o astral
traz como possibilidade.

Aquário (21/01 a 19/02)  -
Continua a boa fase social onde a
expansão é o carro chefe. Você tem se
apercebido de muitos padrões que
não servem mais para nada e tem toda
chance de transformá-los em
aquisições positivas para sua vida.
Prazeres, um novo amor com uma
pitada de romance à vista.
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Francisco Alves,

O

� Espetáculo faz, hoje,
apresentação única no
Teatro Santa Roza, em João
Pessoa, mostrando a vida e
a obra de um dos maiores
cantores brasileiros

O REI DA VOZ

espetáculo‘FranciscoAlves-Orei
da voz’ fará apresentação única
emJoãoPessoa.Seráhoje, apartir

das 20 horas, no Teatro Santa Roza. Os in-
gressoscustamR$40,00 eR$20,00.Eduar-
do Cabús é o protagonista da peça. Aos 18
anos, Francisco Alves era um jovem deci-
didoaser cantor.Emboraas referênciasbi-
ográficas sempre enfatizem sua boa estre-
la ou sorte, o fato é que ele buscou exercer
sua vocação com método e persistência e
alcançou seu objetivo experimentando to-
das as dificuldades peculiares à carreira
artística. Para se manter, aos 16 anos, foi
trabalhar como operário em uma fábrica
de chapéus e motorista de táxi. O primeiro
disco foi gravado em 1919, o qual incluía:
Pé de Anjo e Fala Meu Louro, ambas do
compositorSinhô.Comamudançadonos-
sosistemafonográficoelegravouoprimei-
rodiscoelétricodoBrasil,ohistóricoOdeon
10.001 e tornou-se o príncipe dos cantores
brasileiros. Mito da MPB, sua biografia é
repletadeepisódiosquemisturamroman-
ce,dramaedetalhescuriososdasuaperso-
nalidade, daí a sua condição mítica. Ele es-
tava no rádio, no cinema e nas revistas do
mundo artístico. Era um leonino (do signo
astrológico de leão). Apesar da costumeira
cabeça no lugar, podia agir por impulso,
cometeratosimpensados,comoocasamen-
to, em 5 de maio de 1920, com Perpétua
Guerra Tutoya, a Ceci, que conhecera no
meiodaboemia,nobairrodaLapa.Oenla-
ce durou uma semana. Sobre o casamento
Francisco Alves declarou que decidiu em
“ummomentodeloucura”.Nomesmoano
começou uma relação com a dançarina e
atriz Célia Zennati, mantendo a união por
28anos.FranciscoAlves,porsuafigurahu-
manaassumedimensãodepersonagemde
romance, protagonista de crônica, herói de
ficção. Era um artista carismático, amado,
famosoerico.

Aos 54 anos, Francisco Alves domina-
vacompletamenteadinâmicadesuabem-
sucedida vida de estrela da música popu-
lar brasileira. Tinha medo de avião, hor-
ror a acidentes, pavor de morrer carboni-
zado, como Carlos Gardel. O destino po-
rém, é indiferente as preferências e provi-
dênciasdosmortais.FranciscoAlvesmor-
reu ao anoitecer, às 18h30, do dia 27 de
setembro de 1952, na rodovia Presidente
Dutra, quando voltava de São Paulo para
fazer seu programa na Rádio Nacional.

EDUARDO CABÚS
Com formação na UF. da Bahia, Aca-

demia de Arte Dramática Silvio
D´amico (Roma),Real Escola de Arte
Dramática (Madri), Academia de Arte
Dramática e Instituto Asiático de Cul-
tura e Teatro Oriental (Nova Delhi),
Universidade Internacional de Teatro
(Paris e Lyon), Estágios sobre técnicas
e métodos teatrais pelo Conselho
Britânico(Londres).

Especializações em: “Música no Fol-
clore” - Instituto de Alta Cultura de
Lisboa. “Música na Cena Espanhola” -
Cátedra Tirso de Molina de Madrid.
“Técnica Musical Indiana” - Instituto
Asiático de Nova Delhi/Índia. “Psico-
logia através da Música” - Universi-
dade Internacional em Paris.

Coordenador Artístico da Orquestra
Afro-Brasileira - Bahia. Professor con-
vidado do Conservatório de Música da
Universidade de Manaus. Dirigiu e
atuou em inúmeros espetáculos de te-
atro no Brasil e no exterior. Seus co-
nhecimentos na área musical inclui es-
tudos na Escola de Música da
Bahia(canto). Estudou rítmica e canto
com Suzzetti Peleracci e voz com Anna
Adler.

NANCY MONÇORES
Atuou nos seguintes espetáculos: O

Sobrenatural e o Riso em Shakespeare,
A Escolha de Ariovaldo Matos, Jung –
Do Divã ao Divino de Álvaro César Gui-
marães, com temporada no Rio de Ja-
neiro e em Lisboa/Portugal. Recente-
mente interpretou Joana na peça de
Luiz Carlos Manoel – “Lembranças de
um Um Sonho” com direção de Regia-
na Antonini.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Músicas

Elizeu Coutinho
Violinista e Violoncelista - Formado em Teoria e Harmonia no Conservatório Brasileiro de Música e especialização em Harmonia
Funcional. Integrou a Orquestra Sómusica e é da Orquestra Rio Camerata. Já se apresentou nos principais teatros e salas de concer-
tos do Rio de janeiro em outros Estados Brasileiros e no Exterior.

Filipe d’Assumpção
Pianista - Nasceu em Macau, ex- colônia portuguesa.Vive no Rio de Janeiro há 36 anos.Pianista formado pela Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professor de Piano e de Canto. Foi membro de várias orquestra e se apresentou como
solista nas principais capitais brasileiras.

Pedro Chvidchenko
Clarinetista Formação erudita. Formado pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de Clarinete. Já se
apresentou em vários teatros e salas de espetáculos da cidade do Rio de Janeiro e recitais. Apresentações com Orquestras Sinfônicas.

SAIBA MAIS#

O ator Eduardo Cabús protagoniza a peça e canta músicas de Francisco Alves

DIVULGAÇÃO
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  013/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  11/08/2009 às 14:00
horas para:

Aquisição de material de consumo (material de lavanderia), através do registro de
preços, destinado ao Hospital Édson Ramalho,  conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE Nº - 09-00212-6
João Pessoa, 15 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  052/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  03/08/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de gêneros alimenticios, através do registro de preços, destinado a Se-
cretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciaria,  conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE Nº - 09-00202-7
João Pessoa, 15 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  084/2009

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  10/08/2009 às 14:00
horas para:

Locação de veículo (ônibus com motorista), através do registro de preços, destinado
a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba -ESPEP,  conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE Nº - 09-00174-0
João Pessoa, 15 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N  111/2009

 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n°
10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, rea-
lizará licitação na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despa-
chos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  04/08/2009 às 09:00
horas para:

Aquisição de material de consumo (limpeza e higiene), destinado a SUDEMA,
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site
www.centraldecompras.pb.gov.br.

 REG. CGE Nº - 09-00218-6
João Pessoa, 15 de julho de 2009

Arquimedes Guedes Rodrigues
Gerente de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA  - CNPJ/CPF Nº
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1014/2009 em João Pessoa, 12 de junho
de 2009 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação da alteração do Sistema Adutor
integrado de água bruta para Capim e Cuité de Mamanguape, composto de captação,
estação elevatória e linha de recalque de água bruta. Na(o) - CAPIM E CUITÉ DE MA-
MANGUAPE - ZONA RURAL Municipio: UF: PB: processo: 2009-002289/TEC/LO-0519

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA  - CNPJ/CPF Nº
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação , nº 1188/2009, 9 de julho de 2009 - Prazo: 730
dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de
Monte Horebe - PB, com Construção de estação de tratamento de água - ETA (Convenci-
onal) - Sede do MUNICÍPIO. Município: - MONTE HOREBE - UF: PB. Processo: 2009-
002349/TEC/LI-0217

ESTADO DA PARAÍBA
ESTADO DA PARAÍBA

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 14º VARA CÍVEL

AV. JOÃO MACHADO S/N - 5º ANDAR - JAGUARIBE
58.013-520 - JOÃO PESSOA  PB

TELEFONES: (83) 3208-2489 (83) 3208-2490
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS

O Excelentíssimo Sr. Dr. Sérgio Moura Martins, Juiz de Direito da 14º Vara Cível da
Comarca da Capital, Estado da Paraíba, em virtude da Lei e no uso de suas atribuições, etc...

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento,
que por este Juízo e Cartório, tramita uma Ação de Depósito, Processo nº 200.2007.016.496-
3, movida por PROMOVE - PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA contra
FRANCISCO DE ASSIS VELOSO NETO, atualmente com endereço incerto e não sabido,
nos termos do artigo 231 e seguintes, c/c o art. 275 e seguintes, todos do Código de
Processo Civil, MANDOU expedir o presente EDITAL, para que a parte promovida, FRAN-
CISCO DE ASSIS VELOSO NETO, tome ciência da presente ação, bem como para, em
cinco dias, entregar a coisa, depositá-la em Juízo ou consignar-lhe o equivalente em dinhei-
ro (R$ 8.175,38) e contestá-la no prazo de quinze dias, observando os termos dos artigos
285 e 319, do Código de Processo Civil, de forma que, se a ação não for contestada, serão
presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial.

E, para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou o MM. Juiz de Direito,
às fls. 69, expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e fixada cópia no lugar
de costume.

CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa - PB, em 06 de maio
de 2009. Eu, Carolina Azevedo Almeida da Silva, Técnica Judiciária, o digitei.

JUIZ DE DIREITO

Operação 'Fecha Quartel',
desencadeada pela Polícia
MilitaremtodooEstadoem

datas não reveladas, vem surtido
os efeitos desejados. Na manhã de
ontem, foram montadas barreiras
em pontos estratégicos da Capital
e colocado grupo de policiais em
toda a área comercial.

DuranteabordagemnoBairrodos
Novais foi preso Mackson Barros
dos Santos, de 21 anos, e apreendi-
do um adolescente de 16 anos. Com
eles, os policiais encontraram um
revólver calibre 38 com seis cartu-
chos intactos e ainda a moto Honda
placas MMG-9337-PB que, após
consultaaoSistemaInfoseg, secons-
tatou ser produto de roubo.

Segundo o major Gutemberg Nas-
cimento, que comanda as operações
na Grande João Pessoa, a moto teria
sido roubada na noite da terça-feira
(14).Paraapolícia,Macksondisseque
haviaalugadooveículoaumhomem
que não soube informar o nome.

Ele informou ainda que já esteve
interno no Centro Educacional do

A
Cardoso Filho
REPÓRTER

Blitz  surpresa da PM em João Pessoa surte efeito e apreende armas e motos

Operação ́ Fecha Quartel’ apreende
veículos e prende ex-apenado do CEA
� Polícia Militar monta barreiras em pontos estratégicos de João Pessoa e em cidades

do interior com o objetivo de combater a criminalidade em todo o Estado da Paraíba

Quinze milhões deixam de sacar o PIS
� A Caixa Econômica Federal registrou
o pagamento de R$ 5,2 bilhões em be-
nefícios do Abono Salarial, no calen-
dário 2008/2009, encerrado no dia 30
de junho. O número de trabalhadores
atendidos com o benefício no valor de
um salário mínimo (R$ 465) é de 12,7
milhões, 1,3 milhão de pessoas a mais
do que no exercício anterior. Essa é a
maior quantidade de benefícios já li-
berados na história do programa.

Dos mais de 29 milhões de trabalha-
dores que tinham direito de receber os
rendimentos do PIS, mais de 15 milhões
deixaram de efetuar o saque, no valor
médio de R$ 45. Os 524 mil abonos não
pagos serão devolvidos ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Cerca de 34 mil convênios participa-
ram do Caixa PIS-Empresa, abrangen-
do 117 mil estabelecimentos que possi-
bilitaram a antecipação dos benefícios
a 3,1 milhões de trabalhadores e R$ 760
milhões foram pagos pela Caixa.

NOVO CALENDÁRIO
O pagamento do Abono Salarial e

dos Rendimentos do PIS para o exer-
cício 2009/2010 tem início em 11 de
agosto, com liberação dos recursos,
conforme o mês de nascimento do tra-
balhador.

Cerca de 14 milhões de trabalhado-
res têm direito ao Abono e 29 milhões
aos rendimentos do PIS, que podem ser
sacados até 30 de junho de 2010.

! CALENDÁRIO

QUEM TEM DIREITO

Ao Abono
Se você foi cadastrado no PIS ou Pasep até 2004, trabalhou pelo menos 30 dias,
consecutivos ou não, no ano de 2008 com carteira assinada por empregador contribuinte
do PIS-Pasep, recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais e a sua empresa
informou corretamente ao Ministério do Trabalho seus dados de emprego na Rais do
ano-base 2008, preste atenção no Calendário do PIS, pois você tem direito ao Abono.
Aos Rendimentos - Têm direito ao saque o trabalhador que foi cadastrado no PIS-Pasep
até 04/10/1988 e que tenha saldo de PIS. O pagamento obedece ao mesmo calendário
do Abono Salarial.

Às Quotas do PIS
Atualmente é permitido o saque do saldo de quotas do PIS pelos motivos previstos em
lei: aposentadoria, invalidez permanente, reforma militar, transferência para a reserva
remunerada, Aids ou câncer do titular ou de seus dependentes, morte do titular,
Benefício Assistencial à pessoa portadora de deficiência e ao Idoso e participante com
idade igual ou superior a 70 anos.
A Caixa esclarece suas dúvidas pelo telefone 0800-726 0101 ou pelo site
www.caixa.gov.br - Portal "Para Você".

i

Nascidos em      Recebem a partir de Recebem até

Julho 11/08/2009 30/06/2010

Agosto 19/08/2009 30/06/2010

Setembro 26/08/2009 30/06/2010

Outubro 10/09/2009 30/06/2010

Novembro 15/09/2009 30/06/2010

Dezembro 22/09/2009 30/06/2010

Janeiro 08/10/2009 30/06/2010

Fevereiro 15/10/2009 30/06/2010

Março 22/10/2009 30/06/2010

Abril 11/11/2009 30/06/2010

Maio 18/11/2009 30/06/2010

Junho 25/11/2009 30/06/2010

 DIVULGAÇÃO

Adolescente (CEA), onde cumpriu
pena educativa por participação em
um arrombamento no Bairro dos
Novais. Na Avenida Ministro José
AméricodeAlmeida(BeiraRio),po-
liciais do Pelotão de Choque, rádio
patrulhamento e Companhia de
Trânsito montaram barreira, onde
apreenderam outras motos, todas
com problemas na documentação.

Major Gutemberg disse que a

Operação 'Fecha Quartel' combate
a criminalidade, em especial o tráfi-
co de drogas, e apreende veículos
em situação irregular. Na Grande
João Pessoa foram utilizados poli-
ciais dos 1º e 5º Batalhões, Coman-
do Geral, Centro de Formação da
Polícia Militar e das companhias da
PM nas cidades de Santa Rita e
Bayeux. A operação, iniciada pela
manhã, não tem hora para acabar.


