
O transe, de Tereza
Villaverde, é o
destaque de hoje
do 4° Cineport
Cineasta portuguesa conta a
história da personagem
russa Sônia, que parece estar
cansada de uma miséria,
solidão e angústia material
que a faz abandonar o filho,
o amigo e a irmã. P. 16 e 17

"
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Martinho Moreira Franco assina coluna aos domingo em A Uniãomais

Recursos serão empregados em obras infraestruturais que estão sendo executadas no Estado e serão captados por
meio de contrato de empréstimo firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  P. 5

Detran adota o
Disk Denúncia
para receber
reclamações
Por meio do telefone
3215-1515, a sociedade
paraibana poderá
apresentar denúncias de
irregularidades ou mau
atendimento praticados
por servidores do órgão
estatal de trânsito P. 4

"

Paraíba vai ser contemplada com
R$ 191 milhões para infraestrutura

A União e Rádio
Tabajara firmam
parceria pelo
desenvolvimento
Empresas de jornalismo
impresso e radiodifusão
ampliam integração do
sistema de comunicação do
Governo e reafirmam o
compromisso de
trabalharem juntas pela
reconstrução da Paraíba  P. 4

"

  BRANCO LUCENA

Navio vindo do Texas
não trouxe gripe suína
Equipe da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária na Paraíba avaliou os 24 tripulantes
da embarcação de bandeira liberiana e não
registrou nenhuma suspeita de vírus H1N1 P. 9

"
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A UNIÃO

Auxílio do governo
huva é sempre bem-vinda. É obra de
Deus que se incorpora ao natural estado
das coisas da Natureza. Mas o homem
encontra dificuldades para conviver com

ou sem a chuva. Especificamente na falta ou no ex-
cesso de chuva.

Em nosso país a temporada de inverno traz conse-
quências que atingem a convivência dos brasileiros.
Este ano, as chuvas repercutiram mais em estados
como o Maranhão, o Piauí, o Amazonas. Na Paraí-
ba, cidades como Patos, Sousa, Catingueira, Poço
Dantas, Santarém, Triunfo, Poço José de Moura, São
João do Rio do Peixe, Uiraúna e Bernardino Batista
viram-se em situação de emergência devido ao índi-
ce pluviométrico acima do previsto.

Esses municípios, com ênfase nas áreas urbanas,
estão no prejuízo. Patos, por exemplo, somou o
maior número de desabrigados, cerca de 2.600. Em
Sousa, o número supera 1.600 pessoas, que estão
hoje sem um abrigo próprio e dependem do auxílio
do governo, nas três esferas constitucionais.

O auxílio está chegando por meio do município,
na pessoa do prefeito Nabor Wanderley, através
do Governo do Estado, com o gestor titular José
Maranhão, e na iniciativa do governo federal, pelo
representante oficial, ministro Geddel Vieira. Nes-
ta semana, as três autoridades se reuniram em João
Pessoa. Definiram providências emergenciais e es-
truturais para ajudar na reconstrução de moradias

C
e na construção de outros equipamentos públicos
para, pelo menos, trazer esperança e paz na vida
dos habitantes de Patos.

É importante destacar que já houve e está aconte-
cendo ajuda humanitária às famílias desabrigadas ou
desalojadas. Essa ajuda consiste na distribuição de
cestas básicas a cada quinze dias. São entregues tam-
bém colchões e kits de higiene. Equipes do PSF va-
cinam as pessoas como medida preventiva. O pes-
soal da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão
de prontidão para atender os casos de emergência.

A máquina estadual promoveu ações de socorro
aos necessitados. Foram visitadas as áreas afetadas,
inclusive pelo próprio governador. Agora, o momen-
to é de iniciar os projetos de reconstrução. A vinda
do ministro Geddel deu, em cifras, essa dimensão.
São R$ 11 milhões que serão destinados para a in-
fraestrutura das cidades atingidas. Geddel deu essa
garantia em nome do governo federal: “Posso asse-
gurar que os recursos não vão faltar para atender as
demandas das cidades atingidas pelas chuvas”.

Pensando no futuro, o Governo do Estado fez a
entrega de projetos que, implantados, darão susten-
tação adequada e evitarão consequências prejudiciais
ao dia-a-dia da população nessas cidades. A Paraí-
ba, representada por seus dirigentes, mostra-se con-
fiante. O momento é de solidariedade. Mas também
é uma oportunidade de se fazer, em grau maior, as
obras que esses municípios precisam.

Parece que o sonho de
fazer um curso superior
está cada vez mais vivo
na cabeça da sociedade.
O problema é que nem
sempre os indefesos
alunos conseguem dis-
tinguir a tempo as ins-
tituições sérias e com-
petentes daquelas que estão pensando apenas em
amealhar mais e mais dinheiro. As faculdades
particulares estão se multiplicando de maneira
vertiginosa nas cidades brasileiras. Ocorre que
compromisso sócio-educacional essas institui-
ções não tem nenhum. Algumas delas são verda-
deiras empresas comerciais que não se fazem de
rogadas ao abrirem "filiais" como se estivessem
apenas expandindo seus negócios em busca de
mais clientes.

O engodo começa no processo de seleção dos
candidatos. São suspeitíssimos vestibulares se-
manais, quinzenais e mensais, que por vezes o
candidato pensa tratar-se de um evento de natu-
reza lotérica. Para esses farsantes educadores não
importa se o aluno é ou não vocacionado para o
curso que almeja fazer, o importante é que ele
mantenha em dia a mensalidade com a institui-
ção. Nada de testes vocacionais ou psicológicos,
isso é irrelevante. As mais inescrupulosas acham
que investir pesado em agressivas campanhas de
marketing é o suficiente para rechearem seus cai-
xas e, portanto, iludirem a boa-fé dos menos avi-
sados.

De início, montam estruturas embelezadas por
prédios que chamam a atenção dos candidatos,
como se aquele invólucro fosse o suficiente para
ludibriar a inocência dos futuros "doutores". De-
pois, prometem cursos de todas as naturezas e
horários, passando a falsa impressão de que bas-
ta o aluno assinar um contrato com a tesouraria
da faculdade que o diploma sai.

A verdade é que pais e alunos estão cada vez
mais vulneráveis a ação destes mercenários que
não têm qualquer compromisso com a atividade
educacional brasileira, e que pensam apenas em
aumentar seus suspeitos patrimônios às custas
de tão reprováveis práticas. São professores pes-
simamente remunerados; instalações físicas e
mobiliárias "armadas" para o dia em que os ins-
petores do MEC irão visitá-las; funcionários sem
qualificação específica para lidar com os alunos,
enfim, uma verdadeira "ilha da fantasia" educa-
cional. Além disso, preparam bibliotecas; audi-
tórios; salas de aulas climatizadas e refeitórios
para aparecer em comerciais de tv e internet como
se fossem verdadeiras maravilhas, quando, na
verdade, é tudo irreal.

Outro aspecto que merece destaque é quanto ao
leilão que fazem acerca do valor da mensalidade.
Oferecem descontos, brindes, cortesia, ou seja, fa-
zem qualquer coisa para "fisgar" o aluno. Nada
de conteúdo pedagógico, investimentos em pro-
fissionais qualificados ou mesmo em bolsas de
estudo para alunos com destaque acadêmico. Por-
tanto, é oportuno que pais e alunos sejam pru-
dentes na hora de escolher uma instituição edu-
cacional particular de ensino superior para en-
tregar seu futuro profissional.

Verifique com cautela quem são os gestores;
se são da cidade ou forasteiros. Se o curso que
está sendo oferecido é de fato reconhecido pelo
MEC e, enfim, se vale mesmo a pena você inves-
tir naquela instituição. No mais, é contar tam-
bém com uma boa e abnegada dedicação do alu-
no que certamente é a parte mais interessada
no sucesso da escolha.

Estudante, muita calma
na hora da escolha

*Donato Henrique Advogado e professor universitário

Assembleia realiza
sessões itinerantes
A Assembleia Legislativa da Paraíba
promoverá mensalmente sessões
itinerantes nas várias regiões do Estado
ao longo deste ano. O cronograma
completo de trabalho das sessões que
percorrerão a Paraíba ainda está em
fase de elaboração. Contudo, já está
confirmada a realização para os
próximos dias de uma sessão na cidade
de Catolé do Rocha, no Sertão do
Estado. A primeira aconteceu quinta-
feira (7), em Puxinanã.

Sine abre processo de
seleção para hipermercado
O Sine-JP  iniciou esta semana novo
processo de seleção com 300 vagas para
trabalhar em um hipermercado de varejo e
atacado que está se instalando na Capital.
Há oportunidades para homens e mulheres
em todos os níveis de ensino (Fundamental,
Médio, Técnico, Superior completo e
incompleto) e de diversas faixas etárias,
incluindo jovens de 16 e 17 anos. Os

salários ainda não estão definidos, mas
devem variar de R$ 500 a R$ 2 mil.

Governo e Sebrae
promovem Seminário
O Governo do Estado e o Sebrae Paraíba

promoveram ontem,
em João Pessoa, o
Seminário Regional
de Artesanato
reunindo integrantes

do Programa de Artesanato Paraibano de
todas as regiões do Estado. O evento
também ocorrerá nos dias 22 e 29 deste
mês, nas cidades de Campina Grande e
Patos, respectivamente. No dia 28 deste
mês ocorrerá o lançamento do 10º Salão
de Artesanato da Paraíba em Cajazeiras.

Cantor Chico César vai
assumir a Funjope
O cantor e compositor paraibano Chico
César foi convidado pelo prefeito de João
Pessoa, Ricardo Coutinho (PSB), para
assumir a presidência da Fundação
Cultural de João Pessoa (Funjope). Ele vai

tomar posse nesta segunda-feira, em
solenidade na Estação Ciência, Cultura de
Artes, Cabo Branco.As negociações
começaram na última quarta-feira, e o
cantor aceitou o convite na última quinta-
feira. César vai colocar em pratica toda
experiência que acumulou durante a
carreira e estabelecer um dialogo mais
entre a Funjope e classe artística.A
intenção oficial é estreitar a relação entre o
órgão fomentador da cultura na Capital e
os que fazem cultura.

UFPB prorroga inscrição
de concurso para dia 14
A Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) prorrogou para a próxima
quinta-feira (14), o prazo para as
inscrições para o concurso público que
oferece 236 vagas de Técnico Adminis-
trativo em Educação em níveis superior,
intermediário e de apoio, distribuídas
entre os campi de João Pessoa, Areia,
Bananeiras, Mamanguape e Rio Tinto.
O concurso preencherá vagas nas
diversas áreas de atuação.

O engodo começa
no processo de
seleção dos
candidatos ...

Donato Henrique
donatohenrique@hotmail.com
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Programa de saúde
atende 214 apenadas

O atendimento acontece hoje no Presídio Bom Pastor, na Capital, faz parte das
ações do Governo do Estado para levar assistência médica às unidades prisionais

D

CHARGE DO DIA

entro das diretrizes tra-
çadas pelo Governo do
Estado de prestar assis-

tência médica nas unidades pri-
sionais da Paraíba, as 214 ape-
nadas do presídio de Reeduca-
ção Feminina Maria Júlia Mara-
nhão, em Mangabeira, vão ser
atendidas neste sábado por
uma equipe de profissionais de
Saúde da Secretaria de Cidada-
nia e Administração Penitenciá-
ria – Secap – em parceria com a
Fundação Cidade Viva.

O atendimento começará às
9 horas  e as apenadas terão
assistência ginecológica, odon-
tológica e clínica, inclusive pe-
diátrico para os bebês que vi-
vem com as mães na unidade
prisional. Haverá a distribui-
ção de kits de higiene pessoal,
vacinação de bebês. As apena-
das vão assistir a uma expla-
nação com ensinamentos so-
bre valores cristãos.

O objetivo desse trabalho é
permitir que a secretaria man-
tenha sob controle doenças que
no dia-a-dia afeta a saúde de
parte da população carcerária.
A Secretaria de Cidadania tem
uma Gerência de Acompanha-
mento e Projetos para oferecer
aos apenados toda assistência
prevista pela legislação.

Produtores de cachaça
criam cooperativa na PB

Em um passo significativo
para o setor, produtores de
cachaça do Estado criaram
na última quinta-feira, 7, a
Cooperativa dos Produtores
de Derivados de Cana-de-
Açúcar da Paraíba – Coode-
cana. A entidade, que teve a
diretoria eleita em assem-
bleia geral na Unidade de
Chã do Jardim, em Areia, de-
verá estimular o segmento
com ações de acesso a mer-
cado, produção e capacita-
ção.

Na reunião de fundação  da
cooperativa, Jornandes de
Araújo Medeiros foi eleito di-
retor presidente da Coodeca-
na e os empresários Eliane
Julieta Cunha Carvalho e
Leonardo Jardelino, como di-
retores administrativo finan-
ceiro e de produção e comer-
cialização, respectivamente.

A iniciativa teve o apoio do
Sebrae, do  Cachaça de Alam-
bique no Brejo paraibano,

Universidade Federal da Pa-
raíba, Secretaria de Turismo
e Desenvolvimento Econô-
mico do Governo do Estado
e Organização das Coopera-
tivas Brasileiras  da Paraíba.

Para Jornandes Medeiros,
a perspectiva é que os pro-
dutores sejam mais assesso-
rados e, juntos aos órgãos es-
taduais, consigam alavancar a
produção dos derivados da
cana-de-açúcar, produto
principal da região e que há
15 anos espera por esta opor-
tunidade.

Segundo o gestor do pro-
jeto de Cachaça de Alambi-
que do Brejo paraibano –
projeto articulado pelo Se-
brae Paraíba e instituições
parceiras, Fernando Ivo, um
estudo de viabilidade econô-
mica está em andamento
para analisar a viabilidade do
negócio, bem como ações de
capacitação necessárias.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Odilon Fernandes
olf@veloxmail.com.br

Em se tratando de Danos Morais, Danos Extrapa-
trimoniais, o momento a partir do qual são aplicados
juros e correção monetária tem sido objeto de con-
trovérsias tendo-se até mesmo como razão disto o dis-
posto pelas Súmulas 43 e 54 do STJ

Hoje tem-se pacificado o entendimento de que os
juros na hipótese citada são aplicáveis a partir do even-
to danoso a teor do que se preconiza a Súmula 54 do
STJ, sendo diverso o entendimento quanto ao termo
inicial da correção monetária pois entende-se que  esta
só incide a partir da data de fixação do quantum in-
denizatório em harmonia com a massa e pacífica ju-
risprudência pátria e com Lei infraconstitucional de
1981 de n°  6.899/81 no seu artigo 1º segundo o qual
a correção monetária incide sobre qualquer débito re-
sultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e
honorários advocatícios (caput).

Nas execuções de títulos da dívida líquida e certa,
a correção será calculada a contar do respectivo ven-
cimento. (Parágrafo 1º) e nos demais casos, o cál-
culos far-se-á a partir do ajuizamento da ação. Pa-
rágrafo 2º.

Processual Civil. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TER-
MO INICIAL.JUROS.DISCÍDIOS COM SÚMULA.
1. A correção monetária no caso de dano moral incide
a partir da data em que fixado o valor da indenização.
2. Não se admite o recurso de embargos quando o
dissídio é entre Súmula e Acórdão de Turma. Corte
Especial - AgRg no Resp.180.792-PE 3.Embargos co-
nhecidos parcialmente e, nesta extensão, acolhidos
(EREsp 436.070/CE. Rel. Min.Fernando Gonçalves, 2a.
Seção julgado em 26/09/2007, TJ 11/10/2007 P. 285).

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILI-
DADE CIVIL. DANO MORAL. AFERIÇÃO. REEXA-
ME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. INDENIZA-
ÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. (...)3. Em caso de responsabili-
dade extracontratual o termo inicial para incidência
dos juros moratórios é a data do evento danoso. (sú-
mula 54/STJ). 4. A correção monetária deve incidir
apenas a partir do momento em que fixada a indeni-
zação por danos morais. 5 Recurso especial conheci-
do parcialmente provido apenas por alterar o termo
inicial da incidência da correção monetária."
(Resp.747475/RJ; Relator Ministro FERNANDO GON-
ÇALVES fonte DJ 26/09/2005 p.402).

O Tribunal de Justiça da Paraíba tem decidido em
harmonia com o Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode deixar de conhecer situações que fo-
gem aos padrões genéricos como Acórdão do Tribu-
nal paraibano que sem deixar de comungar o enten-
dimento acima, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL - Recurso adesivo - Quantum
indenizatório - Correção Monetária e juros de mora -
Termo "a quo"  - Incidência a partir da data da pre-
sente sessão de julgamento . (TJPB APC 2001.004401-
6 -2a. C. Cív. Rel - Dês. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos - DJ/PB 14/03/2002).

Hipóteses em que os juros são aplicáveis a partir
do julgamento, entende-se, são outras, não se po-
dendo deixar de emprestar grande valor ao deci-
sium da 2a. Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba da lavra do Des. Abraham Linco-
ln da Cunha Ramos, tese que sem dúvida pode ser
defendida em momentos aos quais se chegue pela
lógica e razoabilidade.

Juros e correção

*Odilon Fernandes É ADVOGADO E PROFESSOR
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Detran cria Disk Denúncia
para receber reclamações

Através do telefone 3215-1515 o usuário poderá denunciar irregularidades ou prestar queixa sobre a
qualidade da prestação do serviço e as mensagens gravadas serão encaminhadas à Ouvidoria do órgão

Os usuários paraibanos já po-
dem contar com uma linha di-
reta para qualquer denúncia

ou queixa relacionada à prestação de
serviços do Detran. Já está em funcio-
namento o Disk Denúncia. Através do
telefone 3215-1515, o público pode fa-
zer qualquer reclamação relacionada
ao mau atendimento, ou irregularida-
des, constatada no Departamento Es-
tadual de Trânsito.

As mensagens gravadas pelo sistema
serão encaminhadas, automaticamente,
à Ouvidoria do Detran, que também pode
ser acessada através dos endereços ele-
trônicos: ouvidoria@detran.pb.gov.br,
denuncia@detran.pb.gov.br.

O Disk Denúncia vem reforçar ainda
mais a linha direta com os usuários, cria-
da desde a instalação do Disk Detran, em

Ministério da
Saúde premia
iniciativa do
Tribunal de Contas

O Programa Voluntários do Controle
Externo (VOCÊ), lançado em junho de
2007, pelo Tribunal de Contas da Paraíba,
vai receber, terça-feira (12), em Brasília, o
Prêmio Sérgio Arouca, iniciativa com a
qual o Ministério da Saúde reconhece e con-
templa, em âmbito nacional, experiências
exitosas de promoção da saúde pública.

O prêmio será entregue ao ex-presiden-
te do TCE, conselheiro Arnóbio Viana, por
quem o VOCÊ foi criado. Trata-se de um
projeto de controle social sem precedente
no país. Envolve pessoas idosas volunta-
riamente inscritas para inspeções aos
mais de 500 Postos de Saúde da Família,
instalados em cidades paraibanas, os quais
tem contribuído para a solução de pro-
blemas decorrentes da falta de equipamen-
tos, médicos e remédios.

"O VOCÊ funciona da seguinte manei-
ra: depois de orientados por auditores, os
voluntários vão a campo para observar
os serviços de saúde. As falhas são apon-
tadas ao TCE que, em seguida, convoca as
prefeituras para as necessárias correções.
O Tribunal e os prefeitos firmam, em se-
guida, um Pacto de Ajustamento de Con-
duta que, se descumprido, terá peso no
futuro julgamento de contas municipais",
explica o conselheiro Arnóbio Viana.

A premiação foi informada na última ses-
são plenária do TCE pelo atual presidente
da Corte, conselheiro Nominando Diniz. Ao
parabenizar o antecessor, ele ressaltou que
está à frente de um Tribunal acostumado à
continuidade administrativa. "E é o que tra-
taremos de fazer em relação ao Voluntári-
os do Controle Externo, programa agora
repassado à coordenação direta da Audi-
toria", disse Nominando.

O prêmio instituído em 2005, homena-
geia o sanitarista Sérgio Arouca, uma das
grandes lideranças do Movimento da Re-
forma Sanitária, coordenador da 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde Pública, e o
primeiro titular da Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa do Ministério
da Saúde. Incentiva experiências bem su-
cedidas de gestão participativa em servi-
ços, organizações ou sistemas de saúde e,
também, trabalhos acadêmicos sobre esse
tipo de gestão no SUS.

"O VOCÊ serve a um projeto de evolu-
ção cidadã, à inserção social do idoso e à
utilização de suas experiências, numa fase
da vida em que ele é costumeiramente es-
quecido", comenta Arnóbio Viana.

Lançado a partir de Cabedelo, o Progra-
ma já atua em 23 municípios. São eles: João
Pessoa, Patos, Guarabira, Campina Gran-
de, Alagoinha, Araçagi, Belém, Caiçara,
Cuitegi, Duas Estradas, Fagundes, Lagoa
de Dentro, Lagoa Seca, Logradouro, Mas-
saranduba, Mulungu, Pirpirituba, Pilõe-
zinhos, Puxinanã, Queimadas, Remígio,
Serra da Raiz e Sertãozinho.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

Josélio Carneiro
REPÓRTER

O jornal A União e a Rádio Tabajara,
dentro do espírito de unidade do atual
Governo, inserido no projeto de recons-
trução da Paraíba, firmaram ontem uma
parceria institucional. Os dois órgãos,
vinculados à Secretaria de Comunicação
do Estado, que já vem trabalhando em
sintonia, reforçaram essa sinergia, e os
seus superintendentes,  Nelson Coelho
(A União) e Ruy Leitão (Rádio Tabaja-
ra), assinaram convênio para ampliar a
integração do sistema de comunicação
do Governo.

Na ocasião, o jornalista Nelson Coe-
lho destacou que dentro da parceria de
ajuda mútua os dois órgãos estão reafir-
mando o compromisso do atual Gover-
no, de trabalhar pela Paraíba. "Nós es-
tamos em um processo de cooperação,
de solidariedade como instrumentos efi-
cazes de serviço de comunicação para o
Governo, ao Estado da Paraíba, não à
figura do governador", disse o diretor
superintendente de A União, acrescen-
tando que o slogan dessa unidade é "A
União e Tabajara em defesa da recons-
trução da Paraíba".

Ruy Leitão, diretor superintendente
da Rádio Tabajara AM e FM, afirmou
que a emissora e o jornal são parceiros
nas ações administrativas do Gover-
no da Paraíba, e de fomentar e promo-

Parceria ampliará divulgação de notícias

ver a cultura do Estado. "Dentro desse
objetivo, estamos firmando esse con-
trato de parceria que é apenas uma for-
malização porque na verdade a parce-
ria já existe institucionalmente", des-
tacou Ruy.

Os programas jornalísticos da Taba-
jara divulgarão no dia-a-dia as princi-
pais notícias da edição de A União do

1º de setembro de 2002.
O sistema de atendimento eletrônico,

através do telefone 3215-1514, permite
consultas 24 horas por dia, fornecendo
informações sobre veículos, Carteira
Nacional de Habilitação, calendário de

licenciamento , valores de taxas e servi-
ços e ainda abre espaço para reclama-
ções e emissão de guias, se a ligação for
feita através do fax.

Através do Disk Detran também é
possível saber o resultado dos exames
referentes à Carteira Nacional de Ha-
bilitação.

Segundo o superintendente, Cel.
Uchôa, a ideia é primar pela excelência
do atendimento. Ele disse que o Disk De-
tran disponibiliza o acesso aos servi-
ços prestados pelo órgão 24 horas por
dia, ultrapassando os limites do expe-
diente ao público e o Disk Denúncia per-
mite à direção do órgão ouvir os recla-
mes da população, apurar supostas ir-
regularidades e garantir a segurança de
todos os serviços operacionais e admi-
nistrativos.

dia seguinte. Tanto Ruy quanto Nelson
afirmaram que a parceria firmada se-
gue a orientação da secretária de Comu-
nicação Institucional, Lena Guimarães.
Algumas crônicas publicadas no jornal
serão lidas em programas da Tabajara.
Outras metas da parceria serão atingi-
das em breve quando a Tabajara estrear
novos programas jornalísticos.

#
Atendimento funciona 24
horas e informações podem
ser acessadas pelos seguintes
endereços eletrônicos -
ouvidoria@detran.pb.gov.br
denuncia@detran.pb.gov.br

RÁDIO TABAJARA E A UNIÃO

  MARCOS RUSSO

Cristiano Machado (e) Nelson Coelho e Ruy Leitão (à direita) assinaram convênio de integração
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PB será contemplada
com R$ 191 milhões

Os recursos são provenientes de empréstimo contraído junto ao BNDES e serão
investidos em obras de infraestrutura que estão sendo construídas no Estado

Paraíba será contem-
plada com R$ 191 mi-
lhões, a serem investi-

dos nas obras de infraestrutu-
ra que estão sendo construídas
no Estado, seja como comple-
mentação de recursos próprios
ou como contrapartida. Os re-
cursos serão decorrentes de
contrato de empréstimo junto
ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) assinado ontem du-
rante o X Fórum dos Governa-
dores do Nordeste, na cidade
de Natal/RN.

No encontro, que contou com
a participação dos ministros de
Assuntos Estratégicos, Manga-
beira Unger, e da Integração Na-
cional, Geddel Vieira, ficou acer-
tado que a próxima reunião or-
dinária dos governadores do
Nordeste será na Paraíba. A
proposta foi feita pelo governa-
dor do Piauí, Wellington Dias.

Em Natal, o ministro Manga-
beira Unger apresentou um
conjunto de propostas para o
desenvolvimento do Nordeste
que, entre outras ações, visa
ampliar as oportunidades de
investimento e de empreende-
dorismo, com ênfase nas obras
de infraestrutura, incentivo à
agricultura e indústria, revita-
lização da Sudene e implanta-

O X Fórum dos Governadores aconteceu em Natal. O próximo será na PB

A

ção de nova agência de crédito,
como também a consolidação
de um modelo de educação efi-
caz, utilizando inclusive ferra-
mentas como a internet.

Na avaliação do governo pa-
raibano, o governo federal está
trazendo para o Nordeste uma
ideia nova, um pensamento
novo para nortear políticas pú-
blicas aliadas ao setor privado
capazes de tirar a região da de-
pendência eterna a que é sub-
metida.

Dentre as propostas apresen-
tadas pela Paraíba destaca-se
a criação de um fundo para so-
correr as emergências dos es-
tados, tendo em vista que, sem-

pre que ocorre uma enchente ou
seca, por exemplo, o Estado en-
frenta os trâmites legais buro-
cráticos para liberação dos re-
cursos, sendo necessário e ur-
gente modificar a lei ou criar
algo com mais dinamismo, com
mais efetividade.

"O governo federal precisa
socorrer os estados da forma
como faz com os municípios",
comentou o governador parai-
bano durante o encontro, de-
fendendo também a ampliação
do prazo de carência para pa-
gamento do empréstimo. Con-
forme argumentou, isso pode-
ria ser proposto para um em-
préstimo de custeio.

Governo vai criar um programa de
microcrédito para atender artesãos

INCENTIVO

  DIVULGAÇÃO

O Governo do Estado está
preparando um programa de
microcrédito para contem-
plar os artesãos paraibanos,
de modo que possam ter aces-
so aos recursos necessários à
aquisição de material. Foi o
que informou, nessa sexta-
feira (8), o secretário do De-
senvolvimento Econômico,
Evaldo Nóbrega, durante a
abertura do Seminário Regio-
nal de Artesanato realizado
no auditório do Sebrae. O
evento reuniu integrantes do
Programa de Artesanato Pa-
raibano de todas as regiões
do Estado. Evento idêntico

também ocorrerá nos dias 22
e 29 deste mês, nas cidades
de Campina Grande e Patos,
respectivamente.

O Governo do Estado está
empenhado em oferecer con-
dições para que os artesãos
possam realizar suas ativi-
dades, por se tratar de um
segmento importante para a
economia da Paraíba. Sobre
os seminários que estão pro-
gramados, a realização visa
mostrar que o artesanato pa-
raibano tem qualidade, es-
tando o Governo do Estado à
disposição para ajudar a to-
dos a fazer um trabalho cada

vez melhor e com isso con-
quistar novos mercados.

A presidente de honra do
Programa de Artesanato da
Paraíba, arquiteta Sandra
Moura, disse que a propos-
ta é dar continuidade ao tra-
balho dos artesãos, buscan-
do ampliar com um diferen-
cial, estar sempre oferecen-
do produtos diferentes e de
melhor qualidade. Ela infor-
mou que em Campina, du-
rante o mês de junho, os ar-
tesãos terão oportunidade
de mostrar seus produtos
durante a realização do
Maior São do Mundo. *Carlos Chagas É JORNALISTA

Em defesa do diploma

Carlos Chagas
oul.com.br

Brasília (Alô) - O "seu" Manoel, dono do açougue ali
da esquina, é um craque na arte de cortar carne. Tira
cada filé e cada costela que fazem gosto. Por conta disso
deve pendurar o avental, vestir um jaleco, entrar no
Hospital Distrital e operar alguém de apendicite? O ca-
melô da estação rodoviária é um mestre da palavra. Ven-
de tudo o que apresenta em sua bancada, convence todo
mundo. Estará autorizado a usar a beca, ingressar no
plenário do Supremo Tribunal Federal e defender al-
gum cliente?

Pois é. Por dispor do dom de escrever bem, qualquer
cidadão poderá exercer a profissão de jornalista? Torna-
se o diploma desnecessário, como nos dois casos anterio-
res? Será a universidade dispensável para o exercício da
medicina e da advocacia?

O dom de escrever faz o escritor, e nenhum deles está
proibido de escrever em jornal. Mas deverá fazê-lo como
colaborador, não como jornalista.  Porque ser jornalista
não é ser melhor nem pior do que escritor. É apenas
diferente, pelo acúmulo de conhecimentos adquiridos
nos cursos de Comunicação, desde saber editar, selecio-
nar, reportar e diagramar até receber conhecimentos de
História, Filosofia, Ética, Geografia, Política e quanta coisa
a mais?

Outra vez discute-se a necessidade do diploma para
jornalistas, ressurgindo a tese de sua inocuidade. Alguns
ingênuos e certos malandros tentam obter da Justiça o
reconhecimento de que, para ser jornalista, basta a boa
vontade. Ou a má. Na realidade, muitos  pretendem
evitar o sentimento de classe forjado nos bancos univer-
sitários, responsável por evitar que a informação se trans-
forme numa gazua a serviço de interesses variados. Além
de dar à categoria força suficiente para reivindicações
salariais.

Houve tempo em que para ingressar numa redação
bastava ser amigo do dono do jornal ou recomendado
por alguém de suas relações. A lealdade do jornalista era
para com o patrão, muito mais do que para com a notí-
cia. Com a exigência do diploma, alterou-se a correlação
de forças, precisamente o que muitos pretendem evitar.
É claro que existem os bem intencionados adversários
do diploma de jornalista, mas é bom prestar atenção.
Ou se posicionam, também, contra o diploma de médi-
co e de advogado?

Outro argumento a desfazer é o da precariedade dos
cursos de Comunicação, muitos deles formando jorna-
listas que escrevem "sal" com "ç". Se for assim, que se
renove o estudo do Jornalismo, que se aprimorem as
cadeiras e se exija muito mais dos formandos. O mes-
mo se aplica, por exemplo, aos advogados e à prolifera-
ção de cursos de Direito. Vale, nos dois casos, a lei do
mercado. Os bons obterão sucesso.

SÓ DEPENDE DELES
Queixam-se senadores e deputados da má vontade da

imprensa, que de algumas semanas para cá só abre espa-
ço para escândalos, denúncias e acusações envolvendo o
Congresso. Só depende de eles inverterem a equação. De
um lado, criando fatos legislativos, debatendo e apresen-
tando projetos de interesse nacional. De outro, interrom-
pendo a cadeia de permissividade que marca a perfor-
mance do conjunto.

Existem, na Constituição, perto de cem artigos ainda
não regulamentados. Um deles é o que determina a lei
ordinária criar mecanismos para defender o indivíduo e a
família dos excessos da programação de rádio e televisão.
Por que nada se fez, em vinte anos?
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Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Ru-
ral da Paraíba (Emater-

PB), seguindo orientações da
Secretaria do Desenvolvimen-
to Agropecuário e da Pesca (Se-
dap), a quem é vinculada, está
ultimando providências para
transformar a Feira do Produ-
tor, que se realiza todas as sex-
tas-feiras em sua sede localiza-
da na estrada de Cabedelo,
num dos centros de abasteci-
mento mais modernos e efici-
entes do Estado. Para tanto, o
presidente Hermano Araújo
está buscando recursos neces-
sários à concretização das vá-
rias obras planejadas.

Recursos da ordem de R$
345.000,00 já foram liberados
para a construção de um gal-
pão coberto e serviços de dre-
nagem da área, facilitando, as-
sim o acesso dos produtores e
consumidores beneficiários,
segundo informações do coor-
denador regional da Emater
em João Pessoa, Guilherme So-
ares. O dinheiro, proveniente
do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), se en-
contra na conta da empresa e
será repassado à Superinten-

dência de Planejamento do Es-
tado (Suplan), que já está pro-
videnciando o início das obras.

Um outro projeto, no valor
de R$ 88 mil provenientes do
Programa Terra do Sol, geren-

Emater moderniza a Feira do Produtor
Serão investidos R$ 345.000,00 na construção de  galpão coberto e serviços de drenagem da área, facilitando o acesso dos produtores e consumidores

ciado pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), beneficiou a
feira com a doação de 100 car-
rinhos, 10 balanças eletrôni-
cas, dois bebedouros de colu-

na, 20 mesas de plástico, 80
cadeiras e 240 baldes para lixo,
além da reforma de 130 barra-
cas que receberam nova pin-
tura, cobertura de PVC e las-
tro de alumínio.

Depósito – Uma reunião re-
alizada no final de abril, em
Pedras de Fogo, aprovou mais
um projeto elaborado pela
Emater, no valor de R$
137.642,00. Esses recursos vão
garantir a construção de um
depósito para a guarda de
equipamentos e materiais de
uso coletivo dos que partici-
pam da feira, a construção do
escritório da Associação de
Agricultores Familiares e As-
sentados da Reforma Agrária
(Agroa), a construção de 300
metros de alambrado, a aqui-
sição de cinco balcões frigorí-
ficos e 10 caixas térmicas, além
de 15 carros para transporte
de produtos do campo.

Segundo a extensionista so-
cial da Emater, Zilda Figueire-
do Abrantes, integrante do
Colegiado Territorial da Zona
da Mata Sul, esse último pro-
jeto foi apresentado pelo pro-
dutor rural assentado da re-
forma agrária, Sérgio Marcos
Ferreira, associado da Agroa,
e defendido pela prefeita de
São José dos Ramos, Maria
Aparecida Rodrigues, que é
consumidora da Feira do Pro-
dutor desde a sua fundação.

Professor ministra palestra
sobre Teogonia e Justiça

Dois temas da maior importân-
cia para uma melhor compreen-
são do mundo grego antigo – A
Teogonia, de Hesíodo, e a Justiça –
serão abordados, neste sábado,
por um dos maiores especialis-
tas brasileiros em estudos clássi-
cos, o professor Milton Marques
Júnior, da Universidade Federal
da Paraíba.

As palestras serão realiza-
das, respectivamente, das 10
às 12 horas e das 15 às 17 ho-
ras, no auditório do Zarinha
Centro de Cultura, na Av.
Nego, 140, Tambaú. A entra-
da é grátis, mas é necessário
fazer reserva na recepção do
ZCC ou pelo telefone 4009-
1130.

A Teogonia, poema do século
VIII a.C., de autoria de Hesíodo,
sistematiza a origem dos deu-
ses e do universo. “O poeta He-
síodo desenvolve seu poema de
modo a revelar como os deuses
se originaram de forças pri-
mordiais que existiam no uni-
verso. Em seguida, relata a
guerra entre os deuses – Zeus
contra os Titãs –, para estabe-
lecimento de uma ordem, em

que a justiça e a divisão das
honrarias são imprescindíveis
para a existência de um equilí-
brio de forças, sobre o qual deve
se erigir esta ordem, tendo em
Zeus o deus cósmico”, resume
Milton Marques.

Em sua obra, Hesíodo apre-
senta a genealogia e a linhagem
dos deuses, descrevendo a dis-
tribuição de suas competênci-
as e suas honras. O historiador-
poeta tratou, especificamente,
do mundo dos deuses. Já em
Trabalhos e os Dias, outro livro
essencial de sua autoria, Hesí-
odo explica a organização do
mundo dos mortais, apontan-
do sua origem, limitações e de-
veres, oferecendo, assim, a sua
concepção acerca da condição
humana.

Milton Marques Júnior nasceu
em João Pessoa-PB. Possui gra-
duação em Licenciatura Plena
em Letras, mestrado e doutora-
do pela Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). É professor da
UFPB, com experiência na área
de Letras, em Literatura Brasi-
leira e Portuguesa.
DITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Saúde seleciona semifinalistas de festival
O comitê organizador do

‘Festival de Grafitagem: Todos
Contra o Tabagismo’ escolheu,
na quinta-feira (7), os 25 tra-
balhos semifinalistas do pro-
jeto. Foram 43 obras inscritas
por 18 grafiteiros. As artes se-
lecionadas estarão à disposi-
ção dos internautas no portal
da Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) para ser votadas, no
período de 20 a 28 deste mês.
As três mais votadas recebe-
rão prêmios.

Entre 14 e 16 deste mês, as
25 artes selecionadas serão
reproduzidas pelos grafitei-
ros em vários locais públicos
e privados e de grande visibi-
lidade na Capital. No dia 29,
acontecerá a premiação dos
vencedores.

Um dos grafiteiros que teve
as suas artes selecionadas foi
Edevison Melo Vasconcelos,
que inscreveu três trabalhos.
Ele trabalha há dois anos com
grafitagem e elogiou a inicia-

tiva.
“O que está em jogo aqui não

é questão financeira, mas a
mensagem que estamos pas-
sando para as pessoas e, princi-
palmente, para os jovens, sobre
o mal que o fumo pode causar à
saúde”, disse, acrescentando
que nos seus trabalhos ele pas-
sa mensagens de alerta ao fu-
mante passivo, mostrando o
perigo que é cair no vício e lem-
bra: as pessoas que fumam es-
tão ‘queimando dinheiro’.

Prevenção – O grafiteiro
Jailson José Barbosa, que tra-
balha com a arte há nove
anos, também teve os seus três
trabalhos selecionados. Para
ele, o projeto, além de servir
como momento de interação
entre os grafiteiros, também
tem caráter educativo e pre-
ventivo, que é o de alertar as
pessoas para que se evite o uso
do cigarro.

Numa das artes, o grafiteiro
mostra um surfista numa

TABAGISMO

onda cheia de cigarros e crânios
humanos e faz o alerta: “Nessa
onda não caio”. Em um outro
trabalho, Jailson mostra um
jogador chutando duas cartei-
ras de cigarros que simboli-
zam a bola com a seguinte fra-
se: “Essa  eu mando para fora”.
A mensagem do terceiro tra-
balho é “Hoje tu me acende e
amanhã eu te apago”.

Alerta – Outro grafiteiro
que também teve seus traba-
lhos selecionados foi Agnaldo
Pereira Wanderley, que há 17
anos trabalha com grafitagem.
“Eu fazia parte de uma ban-
da de música e nas horas va-
gas começava a pintar; tomei
gosto pelo trabalho e desde
esse dia não parei mais”, con-
tou o grafiteiro. Em um de
seus trabalhos ele alerta que
os fumantes têm duas vezes
mais chances de  morrer an-
tes dos 70 anos do que os não
fumantes.

A feira funciona sempre às sextas-feiras, na estrada de Cabedelo, com a venda de produtos a preços baixos

A
  ARQUIVO
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Chuvas já causam danos
em 21cidades na Paraíba

O Governo do Estado homologou mais decretos de situação de emergência em
São Francisco e Pombal, no Sertão, aumentando para 12 as cidades atingidas

* Rogério Almeida É JORNALISTA

Como era previsto desde a compra pela Gol, a Varig
tende a desaparecer paulatinamente. Acaba de ser de-
sativado o site www.varig.com.br para compra de bi-
lhetes que agora somente pode ser realizado pelo site
www.voegol.com.br. O cliente compra um bilhete aé-
reo e nunca sabe se vai embarcar num equipamento
Varig. Até o programa de relacionamento Smiles da
Varig foi assumido pela Gol, que também deu adeus
as barras de cereais e iniciou serviço de bordo com
sanduíches quentes e até pizzas. Dentro em breve a
Varig será apenas uma lembrança de que foi a melhor
companhia aérea do Brasil. A Gol Linhas Aéreas que
antes de comprar a Varig operava sempre com lucro
desde o ano passado se encontra no vermelho e per-
manece neste primeiro trimestre de 2009, se continuar
assim dificilmente vai escapar de pedir socorro ao go-
verno federal.

 O desaparecimento da Varig

 Adeus a
Alberto Navarro

 Leitor assíduo de A
Uniao Alberto Navarro
exercia com maestria as
funções na secretaria do
Departamento de Fisiote-
rapia da UFPB, mas um
enfarto fulminante o levou
com pouco mais de 53
anos. Com certeza Sr. Al-
berto como era conhecido
continuará acompanhan-
do as notícias deste jornal
junto ao Pai Eterno. E
aqui, as nossas condolên-
cias a família e amigos.

A Paraíba em Santa Catarina
A Classe A operadora de turismo de Bruno e Breno Mesquita

conduziu um grupo de agentes de viagem de João Pessoa e Cam-
pina Grande para o III Encontro dos Parceiros do Projeto “Des-
tinos e Roteiros Integrados” realizado em Santa Catarina. A ini-
ciativa sob a chancela de Ely Ribeiro da Ceretur realizou evento
de capacitação a bordo do iate Príncipe de Joinville e visitas ao
Beto Carrero World com esticadas ao litoral catarinense e inclu-
indo o roteiro da Amizade pelo Tirol Brasileiro, em Treze Tílias,
Fraiburgo e Lages.

Rogério Almeida
rogerioalmeidaturismo@gmail.com

Agradecimento
Aos inúmeros telefonemas, e-mails, telegramas e pa-

lavras de incentivo e felicidades pelo aniversário des-
te jornalista no último dia 4 (segunda) os meus agra-
decimentos. No próximo ano estarei comemorando
os 20 anos de jornalismo de turismo e espero cele-
brar em grande evento.

Noite de Gramado
 O secretário de Turismo

Gilberto Tomasini coman-
da uma grande delegação
para a realização da Noite
de Gramado nesta quarta
(13) no Tropical Hotel
Tambaú. Entre os presen-
tes o amigo Zanis Coelho
do Café Colonial Coelho.
Haverá apresentação de
vídeos: Gramado e Natal
Luz, coquetel com café
colonial e muita música ga-
úcha.

Beto Carrero
Com a morte do empresário João Batista Murad, mais

conhecido por Beto Carrero, um dos maiores parques
temáticos do mundo, o Beto Carrero World, em Santa
Catarina, passou a ser administrado pelo filho, Alexan-
dre Murad. O rapaz vinha sendo preparado desde os
16 para assumir o negócio, que rende R$ 50 milhões
ano. Estive visitando o Parque com o diretor comercial
Alex Reitter e constatei que o parque vai muito bem
obrigado. Com rendimento de 2 milhões de reais ao
mês vai ser iniciado um projeto de construção de con-
domínio orçado em 200 milhões de reias.

Josélio Carneiro
REPÓRTER

Governo do Estado ho-
mologou decretos de
situação de emergência

nos municípios de São Francis-
co e Pombal, localizados no Ser-
tão. Os decretos foram publi-
cados no Diário Oficial da últi-
ma quinta-feira (7). Agora, de
acordo com a Defesa Civil Esta-
dual, são 12  os municípios em
situação de emergência na Pa-
raíba: Patos, Uiraúna, Bernar-
dino Batista, Sousa, Catinguei-
ra, Poço Dantas, Santarém, Tri-
unfo, Poço José de Moura, São
João do Rio do Peixe, Pombal e
São Francisco.

Outros nove municípios
também foram atingidos pelas
intensidades das chuvas, mas
ainda os prefeitos ainda não
decretaram situação de emer-
gência. São eles: Aparecida,
Aroeiras, Camalau, Congo, Pir-
pirituba, Riachão, Santa Cruz,
São José de Espinharas, e São
José do Brejo do Cruz. A Defesa
Civil Estadual está analisando
os danos em cada um desses
municípios que poderão ou não
serem colocados em situação de
emergência.

As chuvas têm provocado
prejuízos às culturas agrícolas,
sobretudo feijão e milho, e, em
algumas cidades houve alaga-
mento de ruas e danos em de-
zenas de residências. O Gover-
no do Estado tem homologado
em tempo ágil os decretos de
situação de emergência para
encaminhamento à Defesa Ci-
vil Nacional, com o objetivo de

reduzir o tempo da chegada
dos benefícios aos municípios.
Para os danos causados pelas
chuvas em Patos estão empe-
nhados R$ 5 milhões, recursos
garantidos na quinta-feira em
João Pessoa pelo ministro da
Integração Nacional, Geddel
Vieira.

Patos tem o maior número
de desabrigados ,com mais de
2.600, seguida de Sousa com
mais de 1.600 pessoas. A aju-
da humanitária às famílias
desabrigadas ou desalojadas
consiste na distribuição de
cestas básicas a cada quinze
dias, e são ainda entregues
colchões, quites de higiene.
Equipes do PSF vacinam as
pessoas como medida preven-

tiva à doenças causadas pe-
las enchentes.

Nos decretos de homologa-
ção de situação de emergência
de São Francisco e Pombal o
Governo do Estado confirma
que os atos oficiais de declara-
ção de situação anormal estão
de acordo com os critérios es-
tabelecidos pelo Conselho Na-
cional de Defesa Civil. Os ór-
gãos do Sistema Nacional de
Defesa Civil – Sindec – sedia-
dos no território paraibano, fi-
cam autorizados a prestar
apoio suplementar aos muni-
cípios afetados, através de pré-
via articulação com a Defesa
Civil Estadual. Os decretos já
estão em vigor e retroagem às
datas dos decretos municipais.

A meteorologia prevê mais
chuvas nos próximos dias na
Paraíba. No Sertão e Cariri, as
chuvas continuam até o final
de maio. No Litoral, o período
invernoso vai até o mês de
agosto. Dos 123 açudes e bar-
ragens monitorados pela Agên-
cia Executiva de Gestão das
Águas do Estado da Paraíba
(AESA), até a manhã de ontem
70 estavam transbordando.
Mais três açudes devem san-
grar nos próximos dias e ou-
tros treze estão com volume
acima de 80% da capacidade
máxima.

Em Camalaú, o açude que

Previsão é de que vai chover em várias regiões
tem o mesmo nome do municí-
pio sangrou na última quinta-
feira e apresenta alguns proble-
mas. Ontem equipes da Defesa
Civil Estadual se deslocaram
para Camalau e estão na área
junto com técnicos da AESA e o
Corpo de Bombeiros tomando
medidas preventivas visando
a segurança da população. O
açude está cheio com seus 46,4
milhões de metros cúbicos
d’água.

Os mananciais monitorados
pela agência acumulam hoje
cerca de 4 bilhões de metros
cúbicos d’água. Abarragem
Acauã, quarto maior reserva-

tório do Estado, localizado em
Itatuba, e que teve suas com-
portas abertas por alguns dias
pela AESA no mês de abril, ago-
ra está recebendo água e acu-
mula hoje 61% de um volume
total de 253 milhões de metros
cúbicos d’água.

Nos próximos dias, outros
três açudes devem sangrar: em
Monteiro o açude Porções está
com 99,5% de sua capacidade;
em São Domingos do Cariri o
açude São Domingos está com
98,2% e na cidade de Sapé a bar-
ragem São Salvador está cheia
com 95,6%.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

Em municípios paraibanos, a situação se agrava por causa das chuvas

O
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PB recebe R$ 5,3 milhões para recuperar
infraestrutura danificada pelas chuvas

Verba será destinada para consertar estragos em obras de Patos. Ainda serão liberados R$ 16 milhões para outros municípios afetados pelas inundações

A

Secretaria de Turismo traça estratégia para
execução do programa Caminhos do Frio

O município de Patos foi o mais atingido pelas enchentes, chegando a registrar 284 mm em apenas um dia

  FOTO: DIVULGAÇÃO

Marcela Gabínio
ESPECIAL PARA A UNIÃO

Paraíba recebeu esta
semana R$ 5 milhões e
300 mil para recupera-

ção da infraestrutura danifica-
da devido as fortes chuvas na
região do município de Patos.
A liberação ocorreu após reu-
nião com o ministro da Integra-
ção Nacional, Geddel Vieira
Lima, e o governador do Esta-
do. Durante o enconro ocorri-
do  no Palácio da Redenção, o
ministro garantiu agilidade na
liberação dos recursos neces-
sários para atender a deman-
da de auxílio às famílias preju-
dicadas pelas inundações, e
cumpriu a palavra.

Até o momento, a verba des-
tinada ao Governo do Estado,
já totaliza R$ 11 milhões e é re-
sultado dos três convênios que
a Defesa Civil Estadual assinou
com o Ministério da Integra-
ção Nacional.

Os convênios ainda vão des-
tinar R$ 16 milhões para obras
em vários municípios, R$ 5 mi-
lhões para recuperação de in-
fraestrutura danificada pelas
chuvas na região de Patos e R$
2 milhões para a recuperação
do Canal da Redenção e da Bar-
ragem Silitri, situada no muni-
cípio de Livramento.

Segundo afirmou o secretá-
rio de Infraestrutura, Francis-

As estratégias para a execu-
ção do programa turístico Ca-
minhos do Frio foram traçadas
numa reunião que ocorreu na
Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico (SETDE)
nesta sexta-feira (8), na Capital.

O incremento maior do
programa ocorre no período
de 13 de julho a 23 de agosto
no Brejo Paraibano, que, por
essa época, a temperatura
chega até a cinco graus. Ou-
tro grande atrativo são os
engenhos de produção de ca-
chaça e de rapadura.

Este ano, o evento começa no

co Sarmento, a expectativa é
que nas próximas semanas o
restante dos recursos oriun-
dos dos três convênios sejam
liberado. “Todas as pendências
já foram solucionadas, agora
só estamos aguardando a libe-
ração do restante dos recursos
para executar as obras”, enfa-
tizou.

RELATÓRIO
O gerente executivo da Defe-

sa Civil estadual, coronel Sin-
val Pinheiro Borges, entregou
ao ministro da Integração Na-

cional, Geddel Vieira, um rela-
tório sobre a situação dos mu-
nicípios afetados pelas chuvas
que caíram no Estado desde o
início de abril. De acordo com o
relatório, que foi analisado pela
equipe do secretário de Infra-
estrutura, Francisco Sarmento,
o município de Patos foi o mais
atingido, chegando a registrar
precipitações de 284,3 mm em
apenas um dia, acarretando
enxurradas, deixando cerca de
2.500 pessoas desabrigadas e
desalojadas.

Outros municípios que regis-

No relatório consta ainda que
o Governo do Estado, através
de seus órgãos específicos, mo-
bilizou toda a máquina estadu-
al em apoio às ações emergen-
ciais, montando estruturas de
ação para socorrer os necessi-
tados. Equipes de plantão foram
acionadas dar apoio aos muni-
cípios, recuperar acessos dani-
ficados e reparar açudes e so-
correr vítimas.

AJUDA AOS DESABRIGADOS
O Governo do Estado, no tra-

balho assistencial aos desabri-
gados e desalojados, já distri-
buiu na cidade de Patos 912 ces-
tas básicas e 720 kits; em Sousa
foram distribuídas 204 cestas
e a mesma quantidade de kits.
Para Pombal e Santarém, foram
entregues 60 cestas e 31 kits.
Cada kit consta de colchão, co-
bertor, toalha de banho, lençol
de cama, fronha, mosquiteiro e
travesseiro. Cada cesta básica
contém 23 quilos, distribuídos
com feijão, arroz, óleo, leite em
pó, macarrão, fubá e farinha.

O Diário Oficial do Estado já
publicou decretos de situação
de emergência, assinados pelo
Governo do Estado, de doze
municípios. São eles, Bernardi-
no Batista, Catingueira, Patos,
Poço Dantas, Poço de José de
Moura, Pombal, Santarém, São
Francisco, São João do Rio do
Peixe.

município de Alagoa Nova, de
13 a 19 de julho, depois segue
por Areia de 20 a 26 de julho;
Bananeiras, de 27 de julho a 2
de agosto; Serraria, de 3 a 9 de
agosto; Pilões, de 10 a 16 de
agosto, e Alagoa Grande de 17
a 23 daquele mês.

Os representantes dos mu-
nicípios envolvidos no circui-
to Caminhos do Frio se reuni-
ram com o secretário de Turis-
mo e Desenvolvimento Econô-
mico, Edivaldo Nóbrega, e com
o Executivo do Turismo, Ro-
meu Lemos, para traçar algu-
mas estratégias de melhoria do

O secretário Ademir Alves
de Melo, do Planejamento e
Gestão, já agendou reunião
com o governador do Estado
para a próxima segunda-fei-
ra (11), quando repassará
dados sobre como ficou o
novo Orçamento de 2009.

A reunião, que também
contará com a presença de
outros secretários de Estado,
estava marcada para ontem
(sexta-feira, 08), mas teve que
ser adiada devido a viagem
do governador e do secretá-
rio ao Rio Grande do Norte,

Governo recebe Orçamento
do Planejamento na 2ª feira

traram problemas em decor-
rência das chuvas foram São
João do Rio do Peixe, que regis-
trou 482,9 mm apenas no mês
de abril, o que representa 52.5%
das chuvas de janeiro a abril.
E, ainda, Sousa, localizada en-
tre dois rios. As chuvas causa-
ram consideráveis transtornos
às populações, como danos às
estradas, imóveis destruídos,
arrombamento de açudes,
abastecimento d´água interro-
pidos, além de atingir redes elé-
trica e telefônica, deixando ain-
da comunidades isoladas.

para o encontro dos gover-
nadores do Nordeste.

O Orçamento previsto para
este ano seria de R$ 5,8 bilhões,
sendo cerca de R$ 5,6 bilhões
para ás áreas de seguridade e
financeira e para várias Se-
cretarias de Estado.  A arreca-
dação apontava para R$ 4 bi-
lhões, mas com a queda do re-
passe do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE) e do
ICMS, o governo teve que re-
ver os valores totais para
2009.
EDITORAÇÃO: JOSÉ INÁCIO (ZEZINHO)

programa, envolvendo os se-
tores de hospedagem, gastro-
nomia e acesso. O Sebrae-PB
tem sido um parceiro na exe-
cução do projeto.

O Caminhos do Frio já faz
parte do calendário de even-
tos turísticos do Estado. Ro-
meu Lemos disse que o Gover-
no do Estado já disponibilizou
equipes da Polícia Militar e de
outros órgãos, como o DER, que
serão capacitadas para aten-
der os turistas que farão visi-
tas aos engenhos da região do
Brejo paraibano por essa épo-
ca do ano.
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Navio livre do vírus da ‘gripe suína’
Constatação foi feita pela Anvisa em embarcação de bandeira liberiana, procedente do Texas, que atracou no Porto de Cabedelo, com carga de pet coke

Guilherme Cabral
REPÓRTER

equipe da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) na
Paraíba não registrou nenhuma

suspeita de vírus da gripe influenza A
(H1N1) - antes conhecida como gripe
suína - entre os 24 tripulantes do navio
cargueiro Ken Unity, de bandeira liberia-
na, que atracou no final da tarde de on-
tem, no Porto de Cabedelo, procedente
do Texas, nos Estados Unidos, trazendo
cerca de 32 mil toneladas de pet coke,
um combustível derivado do petróleo.
"A situação é tranquila. Não foi necessá-
rio o uso de medicamento para o com-
bate à doença e não há risco à popula-
ção", disse a coordenadora de portos e
aeroportos do órgão, Rosângela Queiroz,
ao fazer um balanço da inspeção na em-
barcação.

Os três técnicos da Anvisa embarca-
ram no cargueiro Ken Unity - que saiu
de Galvestone, nos Estados Unidos no
dia 11 de abril, passou pelo porto de
Vera Cruz, no México, seis dias depois e
regressou aos EUA, de onde zarpou do
Texas, no dia 22 do mês passado, para
uma viagem de longo curso diretamen-
te à Paraíba, trazendo pet coke, um com-
bustível derivado do petróleo utilizado

A

para queima nas caldeiras de indústri-
as fabricantes de cimento.

O navio chegou à cidade de Cabedelo
às 6 horas de ontem, permanecendo na
barra do canal de acesso - distante seis
quilômetros do cais do porto - até rece-
ber autorização da equipe técnica da An-
visa para atracar, guiado por um prático
do próprio porto, no final da tarde. Como
o comandante do cargueiro já havia ga-
rantido que não havia tripulantes com

suspeita da gripe a bordo, os técnicos da
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria decidiram não ir ao navio, mas espe-
rar que atracasse no porto para poder
entrar e fazer a inspeção, com todos usan-
do máscaras no rosto.

O Ken Unity atracou no cais do Por-
to de Cabedelo por volta das 16h20. A
equipe da Anvisa aguardou até o iní-
cio da noite os procedimentos adequa-
dos para garantir a segurança do em-

O navio Ken Unity, com 24 tripulantes, atracou no cais do Porto de Cabedelo por volta das 16h20

  BRANCO LUCENA
barque e realizar a inspeção, que prio-
rizou o hospital do cargueiro. Enquan-
to esse trabalho era feito, até se con-
cluir a fiscalização, nenhum dos tripu-
lantes desembarcou.

O coordenador de Segurança do Porto
de Cabedelo, Félix Lima, informou que o
cargueiro Ken Unity deverá permane-
cer na Paraíba até a próxima terça-feira
(12). Segundo ele, todos os procedimen-
tos foram tomados antes da chegada do
cargueiro. Até os jornalistas e cinegra-
fistas - por determinação da Anvisa -
permaneceram distantes do cais e só se
aproximaram do navio, todos usando
máscaras no rosto, após as condições
estarem sob controle.

Já o diretor-presidente da Companhia
Docas, Wagner Breckfend, informou que
todas as providências foram tomadas
pela administração do local para se pre-
caver contra a gripe. Segundo ele, além
de palestras para os funcionários, há o
uso de máscaras para evitar problemas
e equipamento de proteção individual.
Ele disse que esta foi a primeira chegada
de um navio estrangeiro, depois da eclo-
são da influenza A (H1N1) pelo mundo.
O próximo cargueiro, da Finlândia, deve
chegar ao porto neste domingo, por vol-
ta das 10 horas. Esse navio, acrescentou,
já passou por Vitória (ES).

Ansemp encerra
encontro com
promessa de
fortalecer o MP

Fortalecimento do Ministério Público em
todo o país. Com este objetivo, foi encerra-
do, na tarde de ontem, na sede da Procura-
doria-Geral de Justiça, na Capital, o 7º En-
contro da Associação Nacional dos Servi-
dores dos Ministérios Públicos Estaduais
(Ansemp), que reuniu 30 representantes
das Associações dos Servidores dessas en-
tidades e foi apoiado pelo Ministério Públi-
co da Paraíba.  No dia de ontem - segundo
e último do Encontro - formou-se uma co-
missão que vai atuar no processo eleitoral
2009 para a escolha da nova diretoria da
Associação Nacional dos Servidores dos
Ministérios Públicos Estaduais e foi discu-
tida a Resolução 29 do Conselho Nacional
do MP, dentre outros assuntos.

Durante o evento, os participantes tam-
bém discutiram outros temas de interesse
da categoria, como a unificação das carrei-
ras dos servidores do Judiciário. Na aber-
tura do Encontro, a procuradora-Geral de
Justiça da Paraíba, Janete Ismael da Costa,
falou sobre a evolução do MP na sociedade,
e destacou a importância do papel do ser-
vidor do Judiciário na sociedade.
EDITORAÇÃO: FERNANDO MARADONA

União poderá regularizar a
situação de ocupantes de terras

A Gerência Regional do Patrimônio da
União (GRPU) vai começar a regularizar,
a partir de junho deste ano, a situação de
2.600 famílias carentes que moram, de
forma irregular, em áreas da União. En-
tre os beneficiados, estarão os moradores
que vivem às margens dos rios Paraíba,
Jaguaribe e Sanhauá. As comunidades do
Porto do Capim, do Baixo Roger, do Va-
radouro, do Bairro São José e do Tito Sil-
va serão as primeiras contempladas. Elas
somam em torno de 700 pessoas.

Quem morar em área de risco será
cadastrado para receber uma casa po-
pular e ser relocado. Já quem vive em
local que não apresenta perigo à vida
receberá documentação e o direito de
permanecer no terreno da União.

O gerente da GPU, Wellisson Araújo,
explica que os trabalhos fazem parte do
Programa de Regularização Fundiária,
do governo federal. Como o nome suge-
re, o objetivo é resolver a situação dos
ocupantes de terrenos públicos e dimi-
nuir o déficit habitacional.

"As terras públicas têm que cumprir
com uma função social. E abrigar família
carente é função social. O morador de bai-
xa renda que estiver residindo na chama-
da 'terra de ninguém' será cadastrado e

terá essa situação regularizada", afirma.
 Mas nem todo mundo que mora em

área da União receberá o direito de con-
tinuar no local. Wellisson explica que
as pessoas que vivem nas terras próxi-
mas a manguezais, praias, matas e ou-
tras áreas de preservação ambiental,
por exemplo, devem ser retiradas do
lugar. "Essas regiões são de preserva-
ção ambiental permanente e não podem
ser ocupadas. Sem contar que elas re-
presentam risco à saúde e à integrida-
de física das pessoas", frisa.

Para essas pessoas, serão construídas
casas populares. Os recursos virão do
Programa de Aceleração do Crescimento

#
As comunidades do Porto do
Capim, do Baixo Roger, do
Varadouro, do Bairro São José e
da Tito Silva serão as primeiras
contempladas. Elas somam em
torno de 700 pessoas

(PAC). Os trabalhos serão feitos em parce-
ria com a Prefeitura de João Pessoa. "Co-
meçamos os cadastramentos em 2006, mas
não concluímos ainda, porque são 2.600
famílias espalhadas em todo o Estado.
Também não podemos prever quando os
trabalhos serão concluídos, já que o caso
envolve uma série de ações", comenta.

Wellisson acrescenta que os trabalhos
já começaram, mas ainda não há previ-
são para terminar. Ele diz que é difícil pre-
cisar o tempo em que as obras ficarão
prontas, porque são muitas as fases que o
projeto anda terá que passar. "Teremos
que fazer vistorias nas comunidades, ca-
dastramento, levantamento das áreas
ocupadas e isso leva tempo", argumenta.

Os trabalhos serão feitos em parceria
com as prefeituras de cada município.
Na Capital, o diretor de Regularização
Fundiária e de Projetos Habitacionais da
Prefeitura de João Pessoa, Carlos Winke-
ler, acrescenta que os trabalhos estão em
estágio adiantado. Ele explica que a de-
mora em concluir projetos como esses
se devem à burocracia do governo fede-
ral. Mas ressaltou que a prefeitura já tem
boa parte dos documentos que serão exi-
gidos para a liberação dos recursos.

"Temos projetos habitacionais, cadas-
tramentos, tudo que o governo preci-
sar para nos enviar os recursos neces-
sários. Não podemos falar em data para
concluir o trabalho, mas nossa meta é
fazer isso até o final da gestão do atual
prefeito, em 2014", informa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/09

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em
sua sede na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá-PB, às 13:00 horas do dia 20 de
maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisi-
ção parcelada de medicamentos diversos. Recursos: Programas do Governo Federal, Fundo
Municipal de Saúde e Próprios do Município, previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 019/05. Informações: no horário das
08:00 às 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Ingá - PB, 08 de maio de 2009
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE - Pregoeiro Oficial

Poder Judiciário
Justiça Federal NA PARAÍBA

Fórum Juiz Federal Ridalvo Costa
1ª VARA

Edital de Citação
EDT. 0001.000007-4/2009

Prazo: 20 Dias
PROCESSO: 2008.82.00.003853-0 – CLASSE 98
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: NET WORK INFORMÁTICA LTDA. e outros
CITAÇÃO DE:
NATASHA TAVARES DA CUNHA REGO – CPF nº 008.080.294-01.
FINALIDADE:
Citação do(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamen-

to da dívida, acrescida de honorários advocatícios e das custas processuais, nos termos do
CPC, arts. 652 e 652-A, com a redação dada pela Lei nº 11.382/2006, com juros, correção
e encargos legais, conforme o seguinte demonstrativo, em valores históricos:

NATUREZA DA DÍVIDA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SEDE DO JUÍZO:
Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara, Situada na Rua João Teixeira de Carvalho, n.º

480, Brisamar, CEP  58031-900 – João Pessoa/PB.
Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, em 11/03/2009.

Eu, LUIZ OLIVEIRA GADELHA, Supervisor Assistente do Setor de Ações Sumaríssimas
e Feitos Não Contenciosos, o digitei. Eu, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO,
Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo.

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Juiz Federal Substituto na Titularidade da 1ª Vara

Valor principal 
(débito) 

Honorá
Advocatício

R$ 15.530,32 R$ 388

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 CITAÇÃO
Nº

EDI.0004.000010-3/2009
PRAZO – 20(VINTE)

DIAS

*00098000400001032009*

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  Nº. 2008.82.01.001757-1 - Classe: 98
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
RÉ(U)(S): ANTONIO GONCALVES BRAGA ME, ANTONIO GONCALVES BRAGA

O DOUTOR TÉRCIUS GONDIM MAIA,
Juiz Federal Substituto da 10ª Vara, respon-
dendo 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 EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL  nº 2008.82.01.001757-1, Classe 98, movida por CAIXA ECONOMI-
CA FEDERAL - CEF contra ANTONIO GONCALVES BRAGA ME e OUTRO, para
cobrança da importância de R$21.949,31 ( vinte e um mil novecentos e quarenta e
nove reais e trinta e um centavo), mais custas, honorários advocatícios e demais comi-
nações legais, e, por se encontrarem os executados em lugar incerto e não sabido, conforme
consta dos autos, é expedido o presente edital de citação, 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 ficam citados: 1. ANTONIO GONCALVES BRAGA
ME(PESSOA JURÍDICA), CNPJ Nº 02.658.792/0001-11; 2. ANTÔNIO GONÇALVES
BRAGA, CPF Nº 675.301.174-91, para, no prazo de 03(três) dias, pagarem a dívida
reclamada, sob pena, de não o fazendo, proceder-se à penhora em tantos de seus
bens quantos bastem para o integral cumprimento da obrigação. Dado e passado
nesta cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, aos 29 de abril de 2009. Eu, _________,
JOSE DAVID VIEIRA MOTA, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Hildebrando de Souza Rodri-
gues, Diretor da Secretaria da 4ª Vara, o conferi e subscrevo de ordem do MM. Juiz Federal.

HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES
Diretor de Secretaria da 4ª Vara

     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.: CONSTRUTORA PLANI-
CIE LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.803,86
Cedente.....: CAVALCANTI PRIMO VEI-
CULOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025826
Responsavel.: CONSTRUTORA PLANI-
CIE LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.333,00
Cedente.....: BMF BUREAU MERCANTIL
FACTORING LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025847
Responsavel.: CONSTRUTORA PLANI-
CIE LTDA
CPF/CNPJ....: 007861146/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  561,50
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025626
Responsavel.: ELIZABETH MARIA BAN-
DEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 022234478-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  228,30
Cedente.....: N.N. PESSOA COMERCIO
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 024100
Responsavel.: FLAVIO FERREIRA DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 759606724-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  300,00
Cedente.....: MARIA HELENA DA CON-
CEICAO BRASIL ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 023108
Responsavel.: LIDER LIMPEZA URBANA
LTDA

CPF/CNPJ....: 001840291/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.860,66
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 028055
Responsavel.: MAX CARNEIRO DA CU-
NHA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 299438684-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.103,00
Cedente.....: JULIO ANTONIO DE ALMEI-
DA ASSIS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027163
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE
SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 009545627/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  151,04
Cedente: RONEY SIQUEIRA DUTRA ME
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026579
Responsavel.: SOLANGE FARIAS DE
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 003084028/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  200,00
Cedente.....: MULTIMIX COMERCIO E
DISTRIBUICAO LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026565
Responsavel.: UNIUOL EMP EDUC E
PART S/A
CPF/CNPJ....: 004726062/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.246,00
Cedente.....: ELETROTERMICA ELETRI-
CIDADE TELECOMU
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 018876

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

Joao Pessoa,  09/05/2009
--------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALI-
CE
 - Titular

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E

REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Pessoa - Fone: 241.7177

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

 E D I T A L
Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE
LIMA
CPF/CNPJ....: 237800534-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  186,54
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL
LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025524
Responsavel.: CAROCAR COM DE PCS E
ACES. P VEICUL
CPF/CNPJ....: 009520717/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  324,27
Cedente.....: ROBERT BOSCH LIMITADA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025972
Responsavel.: DICADORE COM DE CAL-
CADOS E ACESSO
CPF/CNPJ....: 009487981/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  404,25
Cedente.....: BANCO DO ESTADO DO RIO
GDE DO SUL S
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG
CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 026894
Responsavel.: FABIO P GOMES
CPF/CNPJ....: 789094904-97
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$  115,78
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: LOJAO DUFERRO LTDA
Protocolo...: 2009 - 026707
Responsavel.: FABIO P GOMES
CPF/CNPJ....: 789094904-97
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$  115,79
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: LOJAO DUFERRO LTDA
Protocolo...: 2009 - 026708
Responsavel.: JOSICLEIDE PEDRO DA

SILVA
CPF/CNPJ....: 033334604-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  130,00
Cedente.....: D. S. P. INDUSTRIAL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027810
Responsavel.: JOSICLEIDE PEDRO DA
SILVA
CPF/CNPJ....: 033334604-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  933,00
Cedente.....: D. S. P. INDUSTRIAL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
AG CENTRO JPA - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027811
Responsavel.: MARINALVA GOMES FI-
GUEREDO
CPF/CNPJ....: 395358004-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$  125,00
Cedente.....: CAVALCANTE & DILOREN-
ZO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG
PRACA 1817 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 027961
Responsavel.: ORLANDO CARLOS XA-
VIER FILHO
CPF/CNPJ....: 024220804-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.248,00
Cedente.....: WOLTA COMERCIO E SER-
VICOS EM CONCRE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL AG.: 0037 - JOAO PESSOA-PB
Protocolo...: 2009 - 025891

Em razao de que os supracitados devedo-
res nao  foram encontrados ou se recusa-
ram a aceitar a devida intimacao, em obedi-
encia ao Art.15 da Lei No.9.492 de
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e ju-
ridicas  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 PRO-
TESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/05/2009
------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO
DE BRITO
 - Titular -

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº101/08

Registro CGE Nº08-50293-2
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, 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. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 20/05/2009 às 14:00 horas para: MATERIAL PARA LABO-
RATÓRIO (PLACAS MONOCLONAL).  Maiores informações e cópia completa de EDI-
TAL poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou
no site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 07 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

C O N V O C A Ç Ã O
PREGÃO PRESENCIAL Nº11/09

Registro CGE Nº09-00075-1
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria da Saúde, por seu

Pregoeiro, designado pela Portaria nº187/09 de 01/04/2009, publicado 02/04/09, 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. D. Pedro II, nº 1826 – Torre, telefone (083) 3218-7313 ou
telefax (083) 3218-7478, no dia 20/05/2009 às 16:00 horas para: Contratação de empresa
para prestação de serviços durante o SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO AOS GES-
TORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.  Maiores informações e cópia completa de EDITAL
poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de licitação, no endereço acima, ou no
site www.paraiba.pb.gov.br. (Secretaria de Saúde).

João Pessoa, 08 de maio de 2009.
Maria Analuce Dantas de Figueiredo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas - PATRULHA MECANIZADA,
para o município de Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2009.
DOTAÇÃO: Orçamento 2009 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Transferência de
Convênio/PRODESA/CEF/CONTRATO OGU Nº 0276946-54/2008 - 02030 - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 -
Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00020/2009 - 16.04.09 - GMP
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 262.100,00 e CT Nº 00021/2009 - 16.04.09 - VENE-
ZA DIESEL COMERCIO LTDA - R$ 10.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel

celular. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00002/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de
2009 - Recursos Próprios do Município de Araruna/PB: 02010 - Departamento de Coordenação
Política e Social - 04.122.0002.2003 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica; 02020 - Secretaria de Administração, finanças, Infraestrutura,
Gestão Estratégica - 04.122.0002.2006 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica e 02060 - Secretaria de Saúde - 10.302.0012.2043 - Elemento
de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses  PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00013/
2009 - 30.03.09 - CLARO S/A - R$ 10.238,76.

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo tipo ambulância, OKM, ano/modelo 2009. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preço nº 00003/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 - Recursos
Próprios do Município de Araruna: 02060 - Secretaria de Saúde - 10.302.0012.1034 - Elemento
de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Araruna e: CT Nº 00019/2009 - 16.04.09 - UNICAR- PEÇA, ACESSÓRIOS E
SERVIÇOS LTDA - R$ 46.568,00.

 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº
00004/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de 2009 - Recursos Próprios do Município de Araruna/
SUS: 02060 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.0012.2041/10.302.0012.2043 - ELEMENTO
DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício
financeiro de 2009 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº
00007/2009 - 25.03.09 - DROGAFONTE LTDA ME - R$ 27.605,00 CT Nº 00008/2009 - 25.03.09
- MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 9.458,00 CT Nº 00009/2009
- 25.03.09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 27.623,50  CT Nº 00010/2009 - 25.03.09 -
PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 22.146,00  CT Nº 00011/2009 -
25.03.09 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 37.403,00  CT Nº 00012/2009
- 25.03.09 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 27.051,50 .

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículos para serviços em Secretarias da Administração Muni-
cipal. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00005/2009. DOTAÇÃO: Orçamento de
2009 - Recursos Próprios do Município de Araruna: MDE/FPM/SUS/FUS - 02050 - Secretaria de
Educação, Cultura e Desporto - 12.361.0005.2023 - Elemento de Despesa: 33.90.39.00 e
02060 - Secretaria de Saúde - 10.301.0012.2042/10.302.0012.2043 - Elemento de Despesa:
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2009, ou seja, 31/12/2009. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Araruna e: CT Nº 00018/2009 - 16.04.09 - TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA - R$ 56.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Parari/PB, resolve: Homologar os resultados da apuração na
Tomada de Preço Nº 02/2009, objetivando o Aluguel de 28(vinte e oito) veículos de pequeno,
médio e grande porte, para prestarem serviços no transporte de alunos e outros., com base no
relatório apresentado pela CPLP, o qual aponta como vencedoras: L-01 / I-01: Flávio Henrique
de Miranda R$ 54.000,00 - L-01 / I-02: Flávio Henrique de Miranda R$ 40.800,00 - L-02 / I-03: Jacé
Alves de Oliveira R$ 30.000,00 - L-02 / I-04: Ronaldo Alcântara Ferreira R$ 12.000,00 - L-03 /
I-05: Flávio Henrique de Miranda R$ 24.000,00 - L-04 / I-06: Flávio Henrique de Miranda R$
24.000,00 - L-04 / I-07: Flávio Henrique de Miranda R$ 24.000,00 - L-04 / I-08: Flávio Henrique
de Miranda R$ 60.000,00 - L-04 / I-09: José Gomes de Queiroz R$ 24.000,00 - L-05 / I-10: Flávio
Henrique de Miranda R$ 60.000,00 - L-05 / I-11: Flávio Henrique de Miranda R$ 24.000,00 - L-
06 / I-12: Flávio Henrique de Miranda R$ 60.000,00 - L-06 / I-13: Cremicio Ricardo de Souza R$
18.000,00 - L-06 / I-14: Marcelo Ramos de Souza R$ 18.000,00 - L-06 / I-15: José Firmino da Silva
R$ 24.000,00 - L-06 / I-16: Antonio Ricerdo de Souza R$ 18.000,00 - L-06 / I-17: José Flavio
Ramos de Queiroz R$ 15.000,00 - L-06 / I-18: Fernando Farias de Queiroz R$ 15.000,00 - L-06
/ I-19: Gustavo Ivson Q de Andrade R$ 15.000,00 - L-06 / I-20: Wagner José T de  Queiroz R$
15.000,00 - L-06 / I-21: Daniel Correia Silva R$ 15.000,00 - L-06 / I-22: José Manoel Ferreira Irmão
R$ 18.000,00 - L-06 / I-23: João Marco S de Oliveira R$ 12.000,00 - L-06 / I-24: Germânio Ferreira
R$ 9.600,00 - L-06 / I-25: Inácio de L Ferreira Severiano R$ 7.200,00 - L-06 / I-26: José Eliandro
de Queiroz R$ 7.200,00 - L-07 / I-27: Edmilson Queiroz R$ 24.000,00 - L-07 / I-28: Flávio Henrique
de Miranda R$ 24.000,00 - Publique-se e cumpra-se.

Parari/PB, 04/maio/2009.
Solênge Aires Caluête Guimaraes

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2009
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Perma-

nente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará
realizar no dia 27 de maio de 2009, às 09 h (nove horas), Tomada de Preços objetivando à
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS
E MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, durante o presente exercício.

Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), à Rua
Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 08 às 11 horas.

Boa Vista - PB, 08 de maio de 2009.
BARTOS BATISTA BERNARDES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 010/2009
A Secretaria Municipal de Finanças, através da Comissão Permanente de Licitação,

da Prefeitura Municipal de BOQUEIRÃO, nomeada através da Portaria 001/2009 de 02 de
Janeiro de 2009, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que no dia
25 DE MAIO, de 2009, às 09:30 horas, no prédio onde funciona a Prefeitura, localizado na
Rua Trinta de Abril, Nº 45 no centro de BOQUEIRÃO – PB, fará realizar Licitação na moda-
lidade Tomada de Preços, TIPO MENOR PREÇOS POR ITEM, com a finalidade de CONTRA-
TAR EMPRESA (S) PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos. Os interessados poderão adquirir cópia do mesmo até o dia  21 de MAIO,
mediante o recolhimento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) na tesouraria da
Prefeitura Municipal de BOQUEIRÃO, maiores informações pelo telefone: (0xx83) 3391 –
1236  OU 9985 – 4088, no horário de 07:30 às 12:30hs.

BOQUEIRÃO – PB, 08 de Maio de 2009.
Edme Jéfeter Barbosa do Rego

Presidente da Comissão de Licitação

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Esperança – PB
EDITAL

Celita Pe Ataíde Alves, Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Esperança, de acordo com o que determina o Decreto Lei nr. 58 de 10.12.1937, e Decreto nr.
3079 de 15.09.1938 e ainda nova Lei de Registro Público nr. 6.015 de 31.12.1973, Lei nr. 6.766,
datado de 19 de dezembro de 1979, cumprindo o que determina o Art. 19, e Lei nr. 4.591, de
16 de dezembro de 1964, torna público para o conhecimento de quem interessar possa, que
foram depositados neste Cartório, pela empresa GB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ nr.10.767.5090001-18, com sede e foro a Rua Manoel Rodrigues de
Oliveira, nr.245, Esperança-PB, representada pelas sócias: INES MARIA GUEDES DELGA-
DO, brasileira, viúva, nascida em 13/10/1948, empresária, portadora do CPF nr. 181.058.664-
04 e RG nr. 342.620 – SSP/PB, residente e domiciliada na Rua José de Andrade, nr. 675,
Esperança-PB, THERCIA BRANDÃO CAVALCANTI, brasileira, solteira, nascida em 11/10/
1988, empresária, portadora do CPF nr. 065.831.074/73, RG nr. 3.102.148, residente e domi-
ciliada na Rua Osíris de Belli, nr. 286, Cabo Branco, João Pessoa/PB, o memorial descritivo,
planta topográfica e demais documentos exigidos por lei, referente ao CONDOMINIO HORI-
ZONTAL VALLE NEVADO PRIVÉ, situado na zona urbana da cidade de Esperança-PB, com
uma área total de condomínio 92.540,48m2, composto de 11 quadras, distribuídos e nume-
rados pelas letras de A à L, sendo Quadra A: com 08 lotes e área de 3,480,02m2, quadra B:
05 lotes com área de 2.068,21m2, quadra C:10 lotes com área de 4.055,14m2, quadra D: 13
lotes com área de 4.853,71m2, quadra E: 04 lotes e área de 1.894,87m2, quadra F: 06 lotes
com área de 2.684,27m2, quadra G: 22 lotes medindo 7.846,14m2, quadra H: 22 lotes e área
de 8.014,29m2, quadra I: 22 lotes e área de 8.014,29m2, quadra J: 22 lotes de 7.843,08m2
e quadra L: 12 lotes com área de 5.129,50m2, área total de lotes de 55.883,52m2, número
total de lotes 146 unidades, sendo os referidos lotes de uso privativo, área verde: 13.103,20m2;
área de lazer 2.641,12m2; área de arruamentos e calçadas 21.424,66m2, áreas de uso co-
muns compreendem: Pórtico de entrada; Clube Social; Parque aquático; Quadra Poliespor-
tiva; Quadra de vôlei de areia, Play ground, Praça, arruamentos e área verde, de acordo
com Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Esperança, em data de 16 de abril de 2009
e Alvará de Licença datado de 27.04.2009. Portanto todos aqueles que se julgam com direito
sobre o imóvel ora incorporado ao Condomínio Horizontal Valle Nevado Prive, ou tenham justas
e razões para oferecer impugnação, deverão fazê-lo neste cartório, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar da data da última publicação, que será no Diário Oficial do Estado e Jornal de grande
circulação do Estado, para que assim produza seus efeitos legais para registro e venda das
referidas unidades. Dado e passado neste cartório em 07 de Maio de 2009.

Celita Pe Ataíde Alves
Tabeliã

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 09:00 horas do dia
25 de Maio de 2009, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Realização de exames/consultas oftalmológicas, destinados a manutenção das atividades
da Secretaria de Saúde. Contratação de empresa para Recursos: previstos no orçamento
vigente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.

Bernardino Batista - PB, 01 de Maio de 2009
JARIMARQUES GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2009
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada

na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, às 10:00 horas do dia
25 de Maio de 2009, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para:
fornecimento parcelado de materiais para manutenção de bens e imóveis, destinados a
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 08 de Maio de 2009
LINDOMARCOS GOMES DA SILVA

Presidente da Comissão
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Segundo pesquisa encomendada pela Fiesp, 26% dos entrevistados não leram nem ouviram falar sobre o problema

U

EDITORAÇÃO: GERALDO FLÔR

Mudança na poupança atingirá grandes aplicadores

Diarista por
três dias não
tem direitos
trabalhistas

Domésticas que trabalham
por até três dias por semana
na mesma casa, independen-
temente do tempo em que
mantenham essa rotina, não
tem direitos trabalhistas,
como férias e 13º, segundo a 7ª
Turma do Tribunal Superior
do Trabalho.

A decisão consolida outras
sobre o mesmo tema dentro do
próprio tribunal - reconhecen-
do o vínculo empregatício ape-
nas quando há continuidade
na prestação dos serviços.

Juízes de instâncias inferio-
res já decidiram em favor dos
direitos trabalhistas para
diaristas que trabalham até
três vezes por semana. Mas,
com a decisão superior, esses
processos têm menos chances
de ganho, caso os patrões re-
corram.

No caso do TST, uma dona
de casa de Curitiba-PR teve
uma diarista que trabalhava
três vezes por semana e, pos-
teriormente, duas vezes. No
total, foram 18 anos de traba-
lho - o que poderia configurar
uma relação de frequência, um
dos argumentos usados pelos
tribunais inferiores para dar
ganho de causa à doméstica.

A patroa recorreu ao TST. “O
vínculo com o doméstico está
condicionado à continuidade
na prestação dos serviços, o
que não se aplica quando o tra-
balho é feito alguns dias da se-
mana”, afirmou o relator do
recurso, ministro Pedro Paulo
Manus.

VÁRIOS FATORES
Para decretar a existência ou

não de vínculo empregatício
no trabalho doméstico, a Jus-
tiça leva em conta uma série
de fatores, além do número de
dias trabalhados por semana.

Segundo a presidente da As-
sociação dos Advogados Tra-
balhistas de São Paulo, Ana
Amélia Mascarenhas Camar-
go, se a diarista vai ao traba-
lho em dias específicos (segun-
das, quartas e sextas, por exem-
plo), isso reforça a ideia de que
o trabalho é habitual (e não
eventual), o que caracterizaria
o vínculo.

Do mesmo modo, se o paga-
mento é feito uma vez por mês,
em vez de diariamente, isso é
um indício de que há vínculo.

Em reunião com a equipe
econômica, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva decidiu
que a mudança que o governo
fará não atingirá a grande mai-
oria dos aplicadores. Segundo
informou um auxiliar direto
de Lula, o Planalto temia que
uma mudança nas regras da
poupança que atingisse a to-
dos os aplicadores serviria de
munição à oposição na reta fi-
nal do governo e nas eleições
de 2010.

O governo cobrará IR (Im-
posto de Renda) da poupança
a partir de um patamar alto
de aplicação —ainda não defi-
nido, mas que, nas palavras de
um ministro, deixaria isentos
“mais de 95%” dos aplicado-
res. Segundo o Banco Central,
menos de 4% dos poupadores
têm mais de R$ 20.000.

O presidente pediu à equipe
econômica que elabore uma
proposta de corte de impostos
nos fundos de investimento,
cuja rentabilidade é influenci-
ada pela queda dos juros bási-
cos da economia, para evitar
que grandes investidores mi-
grem para a poupança.

m em cada quatro bra-
sileiros disseram não
ter nem ouvido falar de

crise econômica no Brasil e
mais da metade ainda não sen-
tiram nenhum efeito dela, re-
velou pesquisa feita pela Ipsos
a pedido da Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo).

Segundo a pesquisa mensal
Pulso Brasil de abril, 26% dos
1.000 entrevistados não leram
nem ouviram falar de alguma
crise econômica. E para 55%
do total, a crise não afetou seu
cotidiano. A margem de erro
da pesquisa é de três pontos
percentuais.

“O resultado é bom por dois
motivos. Primeiro porque
mostra que os efeitos (da cri-
se) não tocam a sociedade
como um todo, não são ampli-
ficados. E segundo porque, se
não afeta, a pessoa tem uma
vida normal, segue consumin-

Lula pediu à equipe econômica que elabore uma proposta de corte de impostos nos fundos de investimentos

do”, explicou Paulo Francini,
diretor do Depecon (Departa-
mento de Pesquisas Econômi-
cas) da Fiesp.

Para ele, o caso não é de fal-
ta de informação da popula-
ção acerca da crise. “Se fosse,
o cara falaria que não ouviu
falar de crise, mas saberia que
algo está errado, seja porque
tem menos trabalho ou por-
que o vizinho foi demitido,
entre outros efeitos que a cri-
se traz.”

Dentre os 45% que sentiram

efeitos da crise, os maiores
problemas citados foram o
aumento dos preços dos ali-
mentos (41%), o desemprego
(25%) e a redução do poder de
compra (8%). Já os maiores te-
mores com a crise são não po-
der honrar compromissos fi-
nanceiros (23%), perder o em-
prego (23%) e redução do ren-
dimento da família (18%).

Os maiores temores, disse o
diretor da Fiesp, mostram que
a crise só será efetivamente
sentida pela população quan-

do a renda for atingida com
severidade. E não basta uma
redução do emprego para que
isso ocorra.

“A perda de vagas formais
está descolada da renda. O
mercado informal é um es-
coadouro, o cara perde o seu
emprego formal e vai para o
informal. A renda dele não se
alterou, embora não tenha
mais emprego”, disse Franci-
ni. “É diferente dos EUA, onde
o trabalhador perde o empre-
go, pega o seguro-desempre-
go e fica em casa.”

Ao “ignorar” a crise, a po-
pulação também mostrou
desconhecimento quanto às
medidas tomadas pelo gover-
no para reduzir seus impac-
tos. 60% dos entrevistados na
pesquisa disseram não ter co-
nhecimento sobre essas me-
didas, 35% disseram conhe-
cer e 5% não souberam res-
ponder.

“A perda de vagas formais está descolada
da renda. O mercado informal é um
escoadouro, o cara perde o emprego
formal e vai para o informal”

Paulo Francini
DIRETOR DO DEPECON DA FIESP

“
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Jucilene no GP de Atletismo
Paraibana, recordista sul-americana no lançamento de dardo, é uma das atrações da competição que acontece em Fortaleza amanhã

 Fluminense empatou por 1 a 1
com o Goiás, na noite de quinta-
feira, e se classificou paras as
quartas-de-final da Copa do
Brasil. Porém, durante o jogo, o
time foi vaiado pelos torcedores
presentes no Maracanã, assim

"Fluminense
   valoriza a
   classificação

Marcos Lima
REPÓRTER

paraibana Jucilene
Sales de Lima, atual-
mente recordista sul-

americana juvenil no lança-
mento de dardo feminino, será
uma das atrações da 5ª edição
do Grande Prêmio Caixa Uni-
for de Atletismo, que será rea-
lizado amanhã, a partir das
7h30, no Estádio da Universi-
dade de Fortaleza, no Ceará.
Ela foi confirmada na compe-
tição pela Confederação Brasi-
leira de Atletismo.

Além de Jucilene Sales, a
competição terá a presença de
campeões pan-americanos
que residem no Brasil, bem
como grandes nomes de atle-
tas de outros países, a exem-
plo do medalhista olímpico no
salto em distância, Ibrahim
Camejo, de Cuba. Na modali-
dade da paraibana, a Confe-
deração confirmou apenas ela
e Alessandra Resende, consi-
derada na atualidade como
sendo o número 1 do Ranking
Nacional.

Jucilene reside em São Pau-
lo e é irmã de Jaílma Sales,
outra atleta de destaque no
atletismno. Ela foi descoberta
para o atletismo pelo profes-
sor Pedro Almeida, atual-
mente diretor técnico da Fe-
deração Paraibana de Atletis-
mo. Em 2007, a paraibana es-
teve nos Jogos Pan-America-
nos. No ano passado marcou
presença nas Olimpíadas de
Pequim, na China.

Ela se mostra otimista para
a competição já que tem trei-
nado bem e alcançado bons re-
sultados nos últimos torneios
que participou.

“Vai ser uma competição
muito importante, pois os me-
lhores atletas da América do
Sul vão estar presentes e para
mim é mais um desafio em bus-
ca de melhores marcas e quem

subir no pódio”, disse Jucilene.
Desde ontem que os atletas

brasileiros e de outros países
começaram a chegar a Fortale-
za para as disputas do 5º Gran-
de Prêmio Caixa Unifor de Atle-
tismo. De manhã, quem desem-
barcou foi o velocista Andretti
Bain, das Bahamas, top 10 do
mundo nos 400 m, prova que
disputará na capital cearense e
medalha de prata no 4x400m
nos Jogos de Pequim 2008.

O Troféu Maria Lenk / Taça
Correios de Natação seguiu
com as disputas mais acirra-
das da história da competição.
Na manhã de ontem, terceiro
dia de finais, César Cielo bateu
o recorde sul-americano dos
50m borboleta, 23s42, e se con-
firmou como um dos donos das
duas vagas mais disputadas
para o Mundial dos Esportes
Aquáticos de Roma, em julho
próximo.

Nas eliminatórias, na noite
de quinta-feira, 7, sete atletas
derrubaram o índice da pro-
va, 23s99. Nas finais, Cielo ba-
teu em primeiro com recorde
e Nicholas Santos em segun-
do, com 23s43. Os dois atletas
do Pinheiros se garantiram na
disputa. Após as finais, Kaio
Márcio Almeida, que não
pode nadar na decisão por es-
tar sem clube, ficou atrás de
Nicholas por apenas um cen-
tésimo, com 23s44.

Apesar de toda a guerra
para esta prova no Mundial,
ela ainda não está definida.
César Cielo pode abrir mão de
seu lugar.

- Esta competição está sendo
uma completa surpresa. Aliás,
uma surpresa bem legal! A
prova de hoje mostrou um ní-
vel muito bom da natação bra-
sileira e me motiva a continuar
treinando para baixar ainda
mais este tempo. Minha priori-
dade são os revezamentos, os
50m e 100m livre. Vamos ver o
que acontece com o time do
4x100m e aí deixo os 50m bor-
boleta – explicou Cielo.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

César Cielo bate
recorde e Kaio
Márcio fica
fora das finais

#
Vários atletas brasileiros
e de outros países
participam neste
domingo do Grande
Prêmio Caixa
Unifor de Atletismo

Juceline Sales reside em São Paulo e em 2007 disputou os Jogos Pan-Americanos disputado no Rio de Janeiro

Dezenas de atletas já chega-
ram e outros 50, pelo menos,
têm chegada prevista para este
sábado, entre eles os brasileiros
Vicente Lenilson, Sandro Viana,
José Carlos Moreira e Bruno
Lins. Eles formaram o quarteto
4º colocado em Pequim 2008 e
finalista no Mundial de Osaka
2007, no 4x100 m. Eles disputa-
rão os 100 m no evento. Já Juci-
lene Sales também chegará hoje
para a competição.
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Paraíba com 12
árbitros na CBF

Relação é divulgada com as novidades que são as inclusões de Renan Roberto,
Éder Caxias, Clizaldo Luís e Antônio Carlos, além do assistente Felipe Messias

como as alterações feitas pelo técnico
Carlos Alberto Parreira.
O meia Thiago Neves compreendeu a
reação das arquibancadas, mas
lembrou que o mais importante era o
resultado. "O torcedor sempre quer
ver futebol bonito, boas jogadas,
como a gente estava com a vantagem
na mão, o jogo estava complicado e
a gente teve que segurar a bola.
Entendemos o torcedor, mas tem
horas que tem que segurar", disse.

A Williams dominou o segundo
treino livre para o GP da Espanha e
terminou a sexta-feira com os dois
melhores tempos do dia. O alemão
Nico Rosberg (foto) foi o mais
rápido com 1min21s588, seguido
pelo japonês Kazuki Nakajima. O

"Williams faz o
melhor tempo
nos treinos

A

O Conselho Deliberativo do
Treze Futebol Clube se reunirá na
terça-feira, 12, na sede da OAB em
Campina. Vários assuntos serão
discutidos entre eles a posse dos
novos conselheiros, Copa
Paraíba, Timemania, Estatuto do
Treze, entre outros.

"Conselho discute
futuro do Treze

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

O leitor pode estar pensando que estou me referindo
ao Campeonato Brasileiro, onde o Campinense fez  a sua
estreia, ontem, no Amigão, diante do Duque de Caxias,
mas na verdade a minha atenção é para a Segundona do
Paraibano que começa neste domingo com a realização
de quatro partidas nas cidades de Cajazeiras, Campina
Grande, Guarabira e João Pessoa. É o início da luta pelas
três vagas para o Paraibano da Série A em 2010, onde
nove clubes estão na disputa. Não dá para apontar favori-
tos até porque a bola não rolou, mas percebe-se que a
briga vai ser boa, principalmente na chave da Capital onde
tem cinco equipes e se classificam apenas duas para o
quadrangular final. Auto Esporte, CSP, Santa Cruz, Gua-
rabira e o Picuí formam o grupo do Litoral, enquanto no
Sertão tem Paraíba, Atlético, Cruzeiro e Perilima, tam-
bém se classificando as duas melhores.

Briga boa na Série B

Auto Esporte
Na Capital, as atenções maiores são para o Auto Esporte

que saiu da Primeira Divisão em 2007 e no ano passado
fracassou na tentativa de retornar a elite. Com o rebaixa-
mento do Internacional este ano, João Pessoa ficou somente
com um representante na Série A, o que aumenta e muito a
responsabilidade do alvirrubro de Mangabeira. O presi-
dente Edvalsson Travassos montou um time longe das tra-
dições do Clube, mas dentro da realidade financeira e va-
mos ver se o “Autinho” retorna ao seu lugar de origem.

Campanha da FPF
A CBF em breve vai construir no Rio de Janeiro a sua pró-

pria sede administrativa e na ocasião foi solicitado a cada
Federação de futebol do país a indicação de um símbolo re-
presentativo do Estado, seja na área da história, da arquitetu-
ra ou da cultura. A Federação Paraibana está realizando uma
enquente para que o povo paraibano indique o nosso símbolo.
Participe respondendo a seguinte pergunta:  Qual o símbolo
que melhor representa a Paraíba na futura sede da CBF?

Copa Brasil
Saiu a tabela das quartas

de final da Copa do Brasil e o
Flamengo vai decidir a vaga
contra o Internacional em
Porto Alegre, o segundo
jogo. O primeiro será no
Maracanã, na próxima quar-
ta-feira. Já o Fluminense se
deu bem e vai enfrentar o
Corinthians primeiro em
São Paulo, depois no Mara-
canã. O Vasco começa jogan-
do em São Januário e decide
em Salvador, diante do Vi-
tória. Finalmente a Ponte
Preta que inicia em Campi-
nas e termina em Curitiba
diante do Coritiba.

Cajazeiras
Briga boa será em Caja-

zeiras onde Atlético e Pa-
raíba criaram uma riva-
lidade e buscam desespe-
radamente um lugar na
primeira divisão, princi-
palmente o tradicional
Atlético que foi rebaixado
em 2008 em função de gra-
ves problemas de ordem
financeira. Para quem não
se lembra, o clube só mer-
gulhou nessa crise graças
a sua participação na Sé-
rie C de 2007 quando con-
traiu inúmeras despesas
e não pagou.

Geraldo Varela
EDITOR DE ESPORTES

Paraíba conseguiu mais duas vagas
de árbitros e uma de assistente no
quadro nacional da Confederação

Brasileira de Arbitragem. A informação foi
confirmada na manhã desta sexta-feira pelo
diretor de árbitros da FPF, Marcílio Braz, que
divulgou a nova relação dos árbitros e assis-
tentes para a temporada de 2009/2010. Ano
passado, o estado tinha apenas quatro árbi-
tros e agora são seis.

Entre os árbitros, as novidades são Clizal-
do Luiz Maroja, Renan Roberto e Éder Caxi-
as, todos remanescentes do último curso re-
alizado em 2007 e Antônio Carlos Rocha que
está no quadro da FPF há mais de três anos.

Completam a relação José Renato e Jéfer-
son Rafael. Foram excluídos do quadro naci-
onal os árbitros Miguel Félix e João Bosco
Satyro, reprovados nos testes de avaliação
física realizados em duas oportunidades, mas
terão nova chance. Outro árbitro que figura-
va no quadro nacional, Emerson Batista, se
transferiu no início deste ano para a Federa-
ção Pernambucana de Futebol.

Já entre os assistentes apenas Elias Almei-
da não figura mais na relação e foi substitu-
ído por Felipe Messias. Completam os assis-
tentes Griselildo de Souza, Humberto Tadeu,
Marcio Freire, Kilden Tadeu e Broney Ma-
chado Rocha que já figuravam no quadro
nacional.

A presidente Rosilene Gomes confirmou o
ingresso dos novos árbitros e assistentes no
quadro nacional, mas fez uma ressalva em
relação aos árbitros Miguel Félix e João Bosco
Satyro explicando que os mesmos terão direi-
to a mais uma avaliação em local e data a se-
rem definidos posteriormente.

- São dois excelentes árbitros e merecem
uma nova oportunidade. É preciso entender
que os rigores nos testes são imprescindíveis
e até curso de nível superior a CBF está exi-
gindo para os novos árbitros, daí a respon-
sabilidade dos árbitros em se cuidar fisica-
mente e intelectualmente para seguirem no
quadro nacional.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

espanhol Fernando Alonso
colocou a Renault no terceiro
lugar, na frente dos carros da
Brawn GP. O inglês Jenson
Button foi quarto e o brasileiro
Rubens Barrichello o quinto.
Nelsinho Piquet terminou em
décimo e Felipe Massa foi apenas
o 18º do dia com a Ferrari. O
treino que define o grid de
largada do GP da Espanha será
neste sábado às 9 horas.

Márcio Freire segue como assistente no quadro da CBF

! QUADRO DA CBF
Árbitros Assistentes

Humberto Tadeu
Kilden Tadeu
Broney Machado
Griselildo Souza
Márcio Freire
Felipe Messias

Renan Roberto
Éder Caxias
Clizaldo Luiz
José Renato
Jefferson Rafael
Antônio Carlos Rocha

  MARCOS RUSSO
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Muitas estrelas na Série A
Campeonato Brasileiro começa neste sábado e torcedor terá a oportunidade de ver em ação vários craques como Ronaldo, Adriano e Fred

Marcos Lima
REPÓRTER

ma verdadeira conste-
lação. É dessa forma que
todo desportista do país

está chamando muitos dos jo-
gadores que integram as 20
equipes participantes do Cam-
peonato Brasileiro da Série A.
Em cada time, o principal atle-
ta promete fazer a diferença.
Com tantos craques, as apos-
tas são de que o certame deste
ano, que se inicia neste sábado,
(9), com três partidas (Palmei-
ras x Coritiba, Sport/PE x Grê-
mio Barueri/SP e Avaí/SC x
Atlético/MG) será um dos mais
disputados dos últimos tem-
pos, o que deverá proporcionar
ao torcedor muitos lances bo-
nitos e gols fantásticos.

Ronaldo Fenômeno, no Co-
rinthians; Adriano, no Flamen-
go; Keirrisson, no Palmeiras;
Kléber, no Santos; Fred, no
Fluminense; Nilmar, do Inter-
nacional e Washington, no São
Paulo, são alguns dos brilhan-
tes jogadores que garantem a
artilharia da Série A. Os joga-
dores, que já demonstraram
dentro das quatro linhas que
possuem potencial suficiente
para tal desafio, terão que dis-
putar a cada jogo com outros
atletas renomados no cenário
esportivo brasileiro e mundial.

Nesta relação são citados Die-
go Tardeli, no Atlético/MG; Rei-
naldo, Botafogo/RJ; Rafael Mou-
ra, do Atlético/PR; Marcos Au-
rélio, do Coritiba e Evando, do
Avaí/SC, esta última equipe re-
manescente da Segunda Divi-
são e que promete não voltar
nunca mais para a Série B. A
lista de atletas artilheiros se
completa com Pedrão, do Grê-
mio Barueri/SP; Felipe, do Goi-
ás; Maxi Lopes, do Grêmio/RS;
Gilmar, do Náutico; Antônio
Flávio, no Santo André/SP;
Ciro, Sport/PE e Neto Baiano,
do Vitória da Bahia.

Os 20 jogadores artilheiros
apontados, juntos, com exceção
apenas do “imperador Adria-
no, novo reforço do Clube de
Regatas Flamengo/RJ, balança-
ram as redes somente este ano
em competições estaduais e
Copa do Brasil aproximada-
mente 200 vezes. Mais uma vez
estes atletas prometem repetir
a dose e infernizar os zaguei-
ros de equipes adversárias. Um
Flamengo x Corinthias ou um
Fluminense x Grêmio, dentre

outros jogos, com certeza, o pú-
blico será recorde e o torcedor
terá motivos de sobra para co-
mentar e levar na memória lan-
ces inesquecíveis.

Entre tantas as estrelas, a dis-
puta dentro de campo chama-
rá a atenção. Serão duas dispu-
tas, sendo duas delas dentro do
mesmo campeonato. A primei-
ra será entre os 20 times pelo
título do Brasileirão. A outra é
a briga à parte pela artilharia.

O trio que defendeu a Seleção

U

Brasileira na última Copa do
Mundo: Ronaldo, do Corinthians;
Fred, do Fluminense; e Adriano
aparecem na preferência do
torcedor, porém,  Fenômeno é o
mais badalado dos três, não
apenas pelo currículo, mas pe-
los gols decisivos que marcou
no Paulistão e na Copa do Bra-
sil. O imperador enfim voltará
a disputar o campeonato naci-
onal, oportunidade que não
teve quando atuou pelo São
Paulo, no ano passado.

Ronaldo está recuperado e vem fazendo gols decisivos pelo Corinthians

Adriano acertou com o Flamengo e pode repetir o sucesso do Fenômeno

O Inter que eliminou o Náutico vai medir forças com o Flamengo

CBF define os confrontos
das quartas-de-final da
Copa do Brasil de 2009

Ponte Preta/SP x Coritiba/PR
abrem na próxima terça-feira,
(12), as quartas-de-final da Copa
do Brasil de 2009. A rodada de
ida será encerrada na quarta-
feira (13), com outros três jogos:
Vasco x Vitória, no São Januá-
rio; Corinthians/SP x Fluminen-
se/RJ, no Pacaembu, em São
Paulo e Flamengo/RJ x Interna-
cional, no estádio do Maracanã.
A rodada de volta ocorre nos
dias 19 e 20 próximos.

O sorteio dos mandos de
campos das oito equipes que
brigam pelo título da Copa do
Brasil, competição esta consi-
derada o caminho mais fácil
para a Copa Libertadores das
Américas foi feito na última
quinta-feira pelo diretor de
competições da Confederação
Brasileira de Futebol, Virgílio
Elísio, mesmo sem o conheci-
mento da equipe campeã entre
Goiás e Fluminense.

Somente ontem, após a clas-
sificação do Fluminense/RJ, a

tabela oficial foi divulgada.
Com a divulgação da tabela

das quartas-de-final da Copa
do Brasil, os times classificados
ainda não estão focados para
os confrontos. Todos estão mo-
tivados para a estreia no Cam-
peonato Brasileiro de 2009, que
se inicia neste sábado. Mesmo
assim, algumas equipes admi-
tem estrear no Brasileirão com
elenco totalmente misto, obje-
tivando assim poupar os titu-
lares para a primeira partida
da Copa do Brasil.

No Flamengo, por exemplo, a
diretoria informou ontem que
os 68.209 ingressos que serão
colocadas à venda para o jogo
contra o Internacional, no Ma-
racanã, estarão à disposição do
torcedor a partir da próxima
segunda-feira. Na Gávea, todos
reconhecem a missão do Ru-
bro-Negro carioca, pois a par-
tida já é aguardada com muita
expectativa pela torcida.
EDITORAÇÃO: ROBERTO DOS SANTOS

CLASSIFICAÇÃO
DATA HORA JOGO ESTÁDIO #
12/05 19 horas Ponte Preta x Coritiba Moisés Lucarelli

13/05 19h30 Vasco x Vitória São Januário

13/05 21h50 Corinthians x Fluminense Pacaembu

13/05 21h50 Flamengo x Internacional Maracanã

19/05 20h30 Coritiba x Ponte Preta Couto Pereira

20/05 21h50 Vitória x Vasco Barradão

21h50 Fluminense x Corinthians A definir  

21h50 Internacional x Flamengo Beira-Rio

Fred tem sido o principal destaque do Flu e é mais uma grande atração

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

PHOTOCAMERA
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Cantinho de Cultura

Sinopse:

Obras poéticas
I

Para cantar de amor tenros cuidados,
Tomo entre vós, ó montes, o instrumento;
Ouvi pois o meu fúnebre lamento;
Se é, que de compaixão sois animados:
Já vós vistes, que aos ecos magoados
Do trácio Orfeu parava o mesmo vento;
Da lira de Anfião ao doce acento
Se viram os rochedos abalados.
Bem sei, que de outros gênios o Destino,
Para cingir de Apolo a verde rama,
Lhes influiu na lira estro divino:
O canto, pois, que a minha voz derrama,
Porque ao menos o entoa um peregrino,
Se faz digno entre vós também de fama.
[...]

III

Pastores, que levais ao monte o gado,
Vêde lá como andais por essa serra;
Que para dar contágio a toda a terra,
Basta ver se o meu rosto magoado:
Eu ando (vós me vêdes) tão pesado;
E a pastora infiel, que me faz guerra,
É a mesma, que em seu semblante encerra
A causa de um martírio tão cansado.
Se a quereis conhecer, vinde comigo,
Vereis a formosura, que eu adoro;
Mas não; tanto não sou vosso inimigo:
Deixai, não a vejais; eu vo-lo imploro;
Que se seguir quiserdes, o que eu sigo,
Chorareis, ó pastores, o que eu choro.

IV

Sou pastor; não te nego; os meus montados
São esses, que aí vês; vivo contente
Ao trazer entre a relva florescente
A doce companhia dos meus gados;
Ali me ouvem os troncos namorados,
Em que se transformou a antiga gente;
Qualquer deles o seu estrago sente;
Como eu sinto também os meus cuidados.
Vós, ó troncos, (lhes digo) que algum dia
Firmes vos contemplastes, e seguros
Nos braços de uma bela companhia;
Consolai-vos comigo, ó troncos duros;
Que eu alegre algum tempo assim me via;
E hoje os tratos de Amor choro perjuros.

V

Se sou pobre pastor, se não governo
Reinos, nações, províncias, mundo, e gentes;
Se em frio, calma, e chuvas inclementes
Passo o verão, outono, estio, inverno;
Nem por isso trocara o abrigo terno
Desta choça, em que vivo, coas enchentes
Dessa grande fortuna: assaz presentes
Tenho as paixões desse tormento eterno.
Adorar as traições, amar o engano,
Ouvir dos lastimosos o gemido,
Passar aflito o dia, o mês, e o ano;
Seja embora prazer; que a meu ouvido
Soa melhor a voz do desengano,
Que da torpe lisonja o infame ruído.

VI

Brandas ribeiras, quanto estou contente
De ver nos outra vez, se isto é verdade!

COSTA, Cláudio Manoel da . In: Pro-
ença Filho, Domício, op.cit

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

Arcadismo

O trecho do poema aqui citado faz parte do livro “Obras
poéticas”, de Cláudio Manoel da Costa. Considerada o
marco do Arcadismo brasileiro, a obra foi escrita em 1768
e é tida como árcade devido à grande profusão de carac-
terísticas deste período literário. No texto observa-se que
o autor não se cansa de exaltar a pacata vida campestre,
com pastoras e pastores cuidando de seus rebanhos e a
simplicidade da vida no campo, com suas belas paisa-
gens naturais.

No Arcadismo era comum a utilização de pseudôni-
mos como forma de se poder escrever com mais liber-
dade e, muitas vezes, denunciar as injustiças sociais
da época. Cláudio Manoel da Costa adotou o pseudôni-
mo árcade de Glauceste Satúrnio, e a sua musa-pasto-
ra era Nise.

O autor nasceu e morreu em Minas Gerais. Estudou
Direito na Universidade de Coimbra e viveu em Lisboa,
onde entrou em contato com as novidades do Arcadis-
mo. Voltando ao Brasil, foi preso em 1789 sob a acusação
de reunir os conjurados da Inconfidência Mineira. Após

O que li

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

Café pequenoCafé pequeno
Quem deixa o trato pastoril amado
Pela ingrata, civil correspondência
Ou desconhece o rosto da violência,
Ou do retiro a paz não tem provado

Que bem é ver nos campos transladado
No gênio do pastor, o da inocência!
E que mal é no trato, e na aparência
Ver sempre o cortesão dissimulado! CLÁUDIO MANOEL DA COSTA

Quanto me alegra ouvir a suavidade,
Com que Fílis entoa a voz cadente!
Os rebanhos, o gado, o campo, a gente,
Tudo me está causando novidade:
Oh como é certo, que a cruel saudade
Faz tudo, do que foi, mui diferente!
Recebei (eu vos peco) um desgraçado,
Que andou té agora por incerto giro
Correndo sempre atrás do seu cuidado:
Este pranto, estes ais, com que respiro,
Podendo comover o vosso agrado,
Façam digno de vós o meu suspiro.

[...]

Ali respira amor, sinceridade;
Aqui sempre a traição seu rosto encobre;
Um só trata a mentira, outro a verdade.

Ali não há fortuna, que soçobre;
Aqui quanto se observa, é variedade:
Oh ventura do rico! Oh bem do pobre!

No arcadismo era comum a utilização de pseudônimos como forma de se
poder escrever com mais liberdade e, muitas vezes, denunciar as injustiças
sociais da época. Cláudio Manoel da Costa adotou o pseudônimo árcade de

Glauceste Satúrnio, e a sua musa-pastora era Nise.............................................................

supostamente delatar seus colegas, foi encontrado morto
na cela, um caso de suicídio até hoje nebuloso.

O poeta admite a contradição que existe entre o ideal
poético e a realidade de sua obra. Com efeito, se os poe-
mas estão cheios de pastores - comprovando o projeto de
literatura árcade - o seu gosto pela antítese e a preferên-
cia pelo soneto indicam a herança de uma tradição que
remonta ao Camões lírico e à poesia portuguesa do século
XVII. A todo instante ele utiliza-se de antíteses - típico
procedimento barroco - para registrar os seus conflitos
pessoais.

A seção “Café Pequeno” desta coluna traz um soneto
em que Cláudio Manoel da Costa desenvolve a oposição
entre a vida no campo e a vida na cidade. A idealização da
vida campestre é expressa na caracterização do campo
como um lugar agradável, onde as pessoas se relacionam
amistosamente por oposição à vida na cidade, “onde as
pessoas são fingidas e violentas”.

Além de suas "Obras poéticas", o autor deixou como
herança também o poema épico "Vila Rica".



Beatles: Rock Band terá
duas guitarras especiais
Duas guitarras vintage são os novos apetrechos do The
Beatles: Rock Band, anunciaram a MTV Games e a
Harmonix. As réplicas dos modelos Rickenbacker 325,
usado por John Lennon, e Gretsch Duo Jet, de George
Harrison, serão vendidas separadamente. Cada uma sai a
US$ 99 (R$ 211). Os joysticks serão "extras": mesmo a
edição especial - com baixo (Höfner, de Paul McCartney),
bateria (Ludwig, de Ringo Starr) e dois microfones  - não
incluirá as guitarras. Contra os US$ 99, uma guitarra
comum do Rock Band custa em média US$ 70 (R$ 150).
Somados os US$ 250 (R$ 535) do game, o pacote sairá
por US$ 450 (R$ 957). Além de serem compatíveis com
outros jogos da franquia, os "instrumentos" também
poderão ser usados com Guitar Hero.

Lembraremos
não das palavras
dos inimigos,
mas do silêncio
dos amigos

Martin Luther King,
ATIVISTA POLÍTICO
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Adhemar Oliveira traz
Arteplex para a Paraíba
Novas salas de exibição trazidas pelo ‘rei dos cinemas’

funcionarão no Mag Shopping, em João Pessoa. 18
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Filme da cineasta portuguesa
marca programação de hoje, no
IV Cineport, na Usina Cultural,
em João Pessoa

T

O transe
de Tereza

Festival da Canção pagará
R$ 186 mil em premiações
Um dos mais tradicionais do País, evento celebra 40

anos e já está com as inscrições abertas. 23

ranse é o filme português que será
exibido, hoje, na programação do IV
Cineport, em João Pessoa. A apresen-

tação começa às 21 horas, na Usina Cultu-
ral da Energisa. Um dos principais filmes
no cartaz dos Caminhos. Contudo, a sua
exibição foi marcada pelo azar dos azares,
quando surgiu um problema insolúvel já
próximo do final do filme. ‘Transe’ é a últi-
ma obra de Teresa Villaverde, com a elabo-
ração visual que lhe mereceu novo prêmio

para a fotografia no festival de cinema de
Lecce, em Itália.

O filme inteiro encontra-se inscrito em cada
plano de forma muito densa, tal é a intensida-
de de Sônia, a personagem que é arrastada
duma ponta à outra da Europa, para conhe-
cer o inferno nos locais mais improváveis.

A atriz principal do filme volta a ser Ana
Moreira que parece ter nascido para fazer ci-
nema. Esta atriz denota uma capacidade para
encarnar personagens pouco comuns no ci-
nema português. É muito difícil, ao ver o fil-
me, acreditar na sua nacionalidade portugue-
sa. Ana Moreira absorve Sônia e esta toma
conta de Ana Moreira de forma implacável,
colocando o seu corpo, o seu rosto, as suas ex-
pressões em piloto automático ao serviço de
Sônia, russa de São Petersburgo.

Uma moça russa
que vai parar na
Alemanha; é
raptada e vai parar
na Itália e, depois,
em Portugal: é o
transe de
Villaverde

“

VILLAVERDE
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Universo onírico
A forma de Teresa Villaverde abordar
este filme encontra-se ligada à forma
como decidiu transformar o interior de
Sônia numa âncora estável. Ou seja, à
medida que, no percurso decadente de
Sônia, tudo desmorona numa revelação
infernal, percebemos que esta mantém
uma coesão interior, uma espécie de
plano b psicológico que lemos na frieza
do seu olhar, na persistência cega das
suas atitudes. É sobre esta coesão
desesperada que Teresa Villaverde
assenta o universo onírico presente
comumente nos seus filmes. Uma das
formas curiosas de afirmação deste
universo é a forma como as cores
acompanham o percurso pela Europa.
Assim, despertamos para o filme no
branco russo, onde todas as coisas
tendem a se dissolver. Descobrimos o
amarelo apenas na Alemanha, pontuada
pelo verde das batas que as emprega-
das usam. E o percurso decadente de
Sônia é completado pela sua passagem
por Itália, marcada de forma violenta por
azul bolorento que brota das paredes
abandonadas, da maquilhagem imposta
e dos próprios olhos de Sônia/Ana
Moreira, que por esta altura, já não
dispõem de alma para os animar.
Estas são também as outras cores
da outra Europa que Teresa
Villaverde quis retratar…

EM CORES #

“Transe” é a história da russa Sô-
nia, que parece estar cansada de
uma miséria, solidão e angústia
material que a faz abandonar o fi-
lho, que está impedida de ver, o
amigo e a irmã que é a única que lhe
dá abrigo e apoio emocional. Numa
procura de um futuro radioso, Sô-
nia decide emigrar. Alemanha é o
destino, onde ela encontra traba-
lho numa oficina, mas subitamen-
te é raptada e levada para Itália e
posteriormente para Portugal.

A partir do momento em que a le-
vam para a Itália, Sônia vai iniciar
uma viagem, quer física quer psico-
lógica e emocional, onde a dor, o so-
frimento, a humilhação e a cruelda-
de duma realidade obscura como é
o tráfico e a prostituição das mu-
lheres abunda. Mas Sônia resiste, e
fecha-se no seu interior e aqui o tí-
tulo do filme não poderia ser mais
adequado, pois essa atitude de Sô-
nia é a personificação do transe, é
esse estado psicológico que lhe dá
forças para viver, é a sua maneira
de lutar, é esse transe que a faz ter
alucinações, que a faz anestesiar e
alienar-se do “mundo” deplorável
e miserável em que se encontra, do

inferno a que foi forçada. É este tran-
se em que Sonia se refugia que dá ao
filme esse cariz onírico e elíptico.

É este transe a força expressiva e
narrativa do filme, duma transcen-
dência que só Sônia compreende e
adquire, dum estado psicológico
que tenta apagar a dor de um esta-
do físico, duma decadência e cruel-
dade sem limites, e evitar assim a
loucura, se não admitirmos que esse
transe seja já um estado de insani-

dade mental. “Transe” é um dra-
ma duro, frio, cruel e calculista que
Teresa Villaverde filma magistral-
mente. É uma viagem pelos horro-
res de uma realidade obscura que
não entra no nosso quotidiano, mas
que infelizmente existe na nossa
sociedade. Mais que um simples fil-
me é arte, arte de fazer cinema, arte
de refletir na crueldade humana e
na sociedade… na vida.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Magistral: um drama duro, frio, cruel e calculista

Cena de ‘transe’,
que será exibido,
hoje, no Cineport

Ana Moreira é a
protagonista

de ‘Transe’
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Canção popular

É que a canção não está apenas nas
mãos do compositor; está também
na do intérprete e do arranjador...

Mais salas de cinema

C

Um dos maiores empresários
do ramo de cinema do país,
Adhemar Oliveira abrirá
novos espaços no MAG
Shopping, em João Pessoa

ARTEPLEX NA PB

inéfilos conhecem Adhemar
Oliveira como fora ‘alguém da
família’. Esse nome está relacio-

nado diretamente às salas de exibição
brasileiras. Pois bem. Adhemar, o ho-
mem que está revolucionando o ramo
da exibição cinematográfica com um
modelo ousado e contemporâneo, ins-
talará o primeiro Arteplex na Paraíba.
As salas funcionarão no MAG Shop-
ping, em João Pessoa. A data ainda não
foi confirmada.

 Cineclubista da geração dos anos 80,
sua empresa de exibição, a Espaço de
Cinema, em 2008, totalizou 72 salas, fi-
cando em sétimo lugar entre os maio-
res exibidores do país. Exibidor, distri-
buidor e principalmente um agitador
cultural que preservou as característi-
cas de um amante dos cineclubes e as
aliou às de um moderno executivo de
cinema, capaz de aproveitar criativa-
mente as vantagens das novas tecnolo-
gias da exibição e adaptá-las a concei-
tos inovadores, como o do arteplex, um
multiplex voltado para os filmes de arte.

Desde 2000 é sócio da distribuidora
Mais Filmes, em parceria com Leon
Cakoff, com quem também partilha o
empreendimento das salas arteplex. É
um dos grandes responsáveis pela
transformação do circuito exibidor de
filmes de arte no Rio de Janeiro e em São
Paulo nos últimos 20 anos. Em meados
dos anos 80, começou a programar o

Cineclube Bexiga, em São Paulo, para
pouco depois passar para o Cineclube
Macunaíma, no Rio de Janeiro.

Em 1985, foi um dos fundadores do
Cineclube Estação Botafogo, que, com
uma exibição heterogênea e de quali-
dade formou uma nova geração de ci-
néfilos, e, em seguida, expandiu-se
para outras salas e cidades. Em 1989,
participou da criação da então Mostra
Banco Nacional de Cinema, que se tor-
nou um dos eventos cinematográficos
mais importantes do calendário carioca.

Projetos de expansão do Estação leva-
ram Adhemar para São Paulo, onde
criou em 1993 o Espaço Unibanco, um
projeto que transformou um decaden-
te cinema de rua em três salas, com li-
vraria e café.

 Pouco depois de trazer este mesmo
conceito para o Rio, Adhemar acabou
desligando-se do Grupo Estação. Em
pouco tempo, o Espaço Unibanco se
transformou no circuito mais cultua-
do de São Paulo, recebendo cerca de um
milhão de espectadores por ano e in-

vestindo também no espectador do fu-
turo por intermédio do Projeto Escola,
que tem coordenação de Patrícia Du-
rães, colaboradora de Adhemar em di-
versas atividades há muitos anos.

Dentro do novo conceito de Arteplex,
a Espaço de Cinema inaugurou salas
nas cidades de Curitiba, Porto Alegre,
Rio de Janeiro e São Paulo. Em janeio de
2009, abriu a primeira sala Imax (de tela
gigante) no Brasil, localizada no Espaço
Unibanco Pompéia, em São Paulo.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Adhemar Oliveira (à direita) está trazendo as salas de exibição do Arteplex para o MAG Shopping, em João Pessoa; data ainda não foi confirmada

A diferença que Augusto de Cam-
pos aponta entre as interpretações de
Bárbara Hendricks, Billie Holiday e
Janis Joplin para a canção “Summer-
time”, de George Gershiwin, significa
exatamente o condicionamento da
canção não só à composição, mas à in-
terpretação e, acrescente-se, a seu ar-
ranjo. É que a canção não está apenas
nas mãos do compositor; está ela tam-
bém na do intérprete e do arranjador.

Se com Bárbara, versos como “Sum-
mertime / and the living is easy (…)”
paga seu débito à “Porgy and Bess”,
com Holiday e Joplin o sol literalmen-
te explode.

São inúmeros os exemplos de enri-
quecimento da canção em razão de
um intérprete específico, ou de quem
lhe faz os arranjos. No primeiro caso,
o intérprete, a partir de seu gesto oral
(aprofundo minha dívida com Luiz
Tatit), dá contornos de naturalidade
à voz que canta; ele, a um só tempo,
faz de sua voz um instrumento, pro-
longando as sutilezas da harmonia e
da melodia, ou até mesmo da disso-
nância, e fratura o próprio canto, ex-
pondo por entre a voz que canta a voz
que fala.

No caso do arranjador, cito um
exemplo conhecido para demonstrar
a sua importância para a eficácia da

canção: George Martin. Sem ele, os
Beatles dificilmente teriam atingido a
proeza que é o disco “Sgt. Peppers
Lonely Hearts Club Band”, de 1967.
Outro que pode ser citado é Rogério
Duprat, essencial ao movimento da
Tropicália e aos Mutantes. Seus arran-
jos de orquestra para canções como
“Dom Quixote”, com suas marchas
marciais e melodias em espirais, são
decisivas para o efeito tragicômico de
Sancho e Quixote, na “chance em chi-
cote” e de “vida na morte”.

Tenho, por isso, que a compreensão

objetiva da canção é possível a partir
da observação concomitante da com-
posição, interpretação e arranjo. Deve-
se levar em conta cada uma delas con-
juntamente, pois não se tratam de ca-
tegorias absolutas, integrando a frui-
ção da canção em separado, salvo em
termos didáticos. Obviamente que em
certas situações, no entanto, uma pode
se destacar mais que as outras. Mas
elas sempre serão complementares,
dado que, não o sendo, capengará a
canção.

E, ainda que reste subjetividade na
análise da obra de arte, a canção (por-
que ela também é arte, como acredito
não haver, em certos casos, distinção
entre letra e poesia) não deixará de ser
objeto de apreensão impessoal, possu-
indo ela qualidades intrínsecas, atri-
butos estéticos que lhe surgem de den-
tro para fora, não de fora para dentro.

Daniel
Sampaio
sampaiozvd@hotmail.com

POETA E ADVOGADO E ESCREVE ÀOS
FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA

DIVULGAÇÃO
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Apartamento
e presídio

Não existe coisa mais constrangedora
que aquela cabine móvel, subindo e
descendo o dia todo....

Arte popular mostra

B

Duas exposições podem ser
vistas somente até hoje, no
Sesc Centro, em Campina
Grande: ‘Cores do Nordeste’
e ‘Brinquedos Populares’

CORES LÚDICAS

Há um poema de Augusto dos Anjos,
que ele começa dizendo que “o mar esta-
va triste como um cemitério”. Decerto,
ambos, o mar e ele, estavam em depres-
são. A gente costuma projetar o nosso
mau humor nas coisas. Afinal, somos,
muitas vezes, o que vemos. Ora, ora, por
que estou me lembrando do poema de
Augusto? Ah, já sei, leitor. É que estive

por alguns momentos contemplando
um enorme edifício, aqui na avenida.

Um edifício de apartamentos. Que tris-
teza ele exalava!... Lembrou-me um enor-
me presídio. Sim, tive muita pena de seus
habitantes. E pus-me a recordar o tem-
po em que havia casas. Casas com mu-
ros baixos, onde a gente podia contem-
plar seus jardins e conversar com seus
moradores. Casas com seus animais do-
mésticos, com suas fruteiras, com aque-
le gostoso cheiro de terra molhada. Fácil
entrar nelas. Tão diferente daquele pre-
sídio de mais de 12 andares, com guari-
ta, porteiro e, para completar, o eleva-
dor.

Aqui para nós: não existe coisa mais
constrangedora, mais sufocante, mais
chata do que aquela cabine móvel, su-
bindo e descendo o dia todo. Mas o mo-
dernismo é isto, cronista. Você queria que
não houvesse naquele presídio um vigi-

lante, já que a gente vive ameaçada de
assaltos? Sei disso, leitor, mas isso não
me impede de lamentar essa mudança
de moradia. Outrora se dizia, com orgu-
lho, “apareça na minha nova casa”. Hoje
se diz: “estou morando, agora, no edifí-
cio tal”. O apartamento é omitido. Afi-
nal, por fora, todos os apartamentos são
iguais, assim como as celas de um presí-
dio. Alguns ainda colocam flores. Flores
que não chegam a atrair as borboletas.

Morar em apartamento é triste. Daí
todo morador desejar, a todo momento,
sair dele, em busca de ar, de liberdade.

Desejar fazer refeições fora, procurar
uma pousada na praia nos fins de sema-
na... No edifício que estou vendo agora,
não há ninguém na sacada. Decerto, to-
dos os apartamentos estão vazios com
seus elevadores parados e uma tristeza
profunda tomando conta de todo o “pre-
sídio”. Uma tristeza de corredor de ho-
tel. Ah, quem ainda mora numa casa!
Ah, aquelas residências que vi em Que-
enstown e Auckland, na Nova Zelândia,
sem muros, janelas abertas, sem grades,
com seus belos jardins e macieiras chei-
as de frutas dando para a rua... E que
silêncio! Duvido que seus moradores de-
sejem sair daquele sossego doméstico
onde não faltam uma biblioteca, uma
rede no terraço, um carro na garagem, e
às vezes, um piano tocando um prelú-
dio de Chopin. Ninguém para pertur-
bar a paz ali reinante. Nada de stress,
depressão, nem mau humor.

rinquedos e quadros estão ex-
postos ao público campinense
no hall de entrada do Sesc Cen-

tro de Campina Grande, durante a ma-
nhã e a tarde, com  as exposições “Cores
do Nordeste”, telas da artista plástica
Karina Oliveira e “Brinquedos Popula-
res”, dos artesãos Corrinha dos Bone-
cos, Emília France, Sérgio Nascimento,
Seu Biu, Dona Lourdes, Vovó Dith e Arol-
do Brinquedos. Encontram-se também
expostos diversos quadros em óleo so-
bre a tela, dos alunos da Fundação Sue-
llen Carolini.

Os quadros de Karina Oliveira desta-
cam cenários da cidade de Campina
Grande e do folclore, chamam atenção
por sua beleza e cores fortes. A maioria
dos brinquedos populares expostos são
confeccionados com material reciclado e
remetem aos tempos antigos, entre eles
destaca-se o Bumba-Meu-Boi. Já nas te-
las dos alunos da fundação Suellen Caro-
lini os pequenos detalhes, a sutileza das
pinturas e a delicadeza dos desenhos, são
o diferencial nessa arte.

As exposições tiveram início com a VI
Mostra Sesc Curumim e terminam hoje.
Mais informações podem ser obtidas no
setor de Cultura do Sesc em Campina
Grande, localizado na Rua Giló Guedes,
650 – Centro ou pelo telefone: (83) 3341-
5800.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

O Governo do Estado e o Sebrae
Paraíba abrem, hoje,  o Seminário
Regional de Artesanato.  Integran-
tes do Programa de Artesanato Pa-
raibano de todas as regiões do Es-
tado se reunirão em João Pessoa.

O evento será aberto às 8h30 no
auditório master do Sebrae, no
Bairro dos Estados,  com a partici-
pação de cerca de 300 artesãos re-
sidentes no Litoral e na Zona da
Mata.

Já no dia 22, o evento acontece em
Campina, no Centro de Conven-
ções Raymundo Asfora, no Garden
Hotel, também a partir das 8h30,
com as presenças de 600 artesãos
das regiões do Brejo, Curimataú,
Cariri e Agreste. O seminário tam-
bém será realizado em Patos, no
dia 29, com cerca de 200 artesãos
do Sertão .

O Programa de Artesanato Parai-
bano e o Sebrae irão promover a pa-
lestra “Mercado Justo”, sobre o
tema comercialização, ministrada
pelo consultor Júlio Ledo de Melo,
do Artesanato Solidário e do proje-
to Jovem Artesão e Pró-Criança de
Pernambuco.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

Seminário
de artesanato
começa hoje

Brinquedos populares estão em exposição no Sesc Centro, até hoje, em Campina Grande

Carlos
Romero
caromero@globo.com

JORNALISTA, ESCRITOR E ESCREVE
AOS FINAIS DE SEMANA NESTA COLUNA

DIVULGAÇÃO



Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...Buzuzu...
Renatinha Gouvêa, que também co-

manda a loja La Tocha, na Edson Ra-
malho, recebeu as camisas da griffe
carioca Elle Et Lui. A vitrine está des-
colada.

 O noivado de Herbeth José Cavalcanti
de Sousa com Germana Campos, úl-
timo dia 25, foi marcado com jantar. O
fundo musical foi assinado por Ricar-
do Fabião.

 Workshop em Terapia Cognitiva trará
à Capital paraibana o expert Prof. Dr.
Cristiano Nabuco. Dia 23 de maio, no
auditório da Reitoria da UFPB.

 Geana, filha de Geraldo Ferreira Filho e
de Analice Figueiredo Coutinho, agen-
dou para o dia  12 de junho, Dia dos
Namorados, feriado de Corpus Chris-
ty,  o enlace com Ricardo, filho de Epi-
tácio e Mônica Mendonça Vidal. O en-
lace será na São Francisco com recep-
ção na badalada Casa Roccia.

 Ricardo Castro, nosso colega de página,
dia 30 deste mês, no Palazzo Cristal,
festejará a sua nova idade. A festa será
temática: o mundo do circo, Illusion.

Auxiliadora Cardoso (Baú Chic) e Fáti-
ma Lisboa (Calzature)  realizam no
próximo dia 28, desfile com lança-
mento de coleção, no Sonho Doce. A
renda será revertida para a Igreja Nos-
sa Senhora de Fátima. É a ajuda que
vem do céu.

 A Lady Kate, personagem de sucesso
de Katiusca Canoro, do Zorra Total, dias
16 e 17, às 20 horas, estará no palco
do Paulo Pontes com o espetáculo,
‘D. Graça Mas Tem Que Pagar’.
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A s t r i d
BAKKE

O Cineport, badalado Festival de Cinema
da Língua Portuguesa, que começou dia
1º, na capital das Acácias, amanhã terá seu
encerramento com entrega do Troféu
Andorinha, a marca do evento. Hoje ainda
tem badalação do 4º Festival  na Usina
Cultural Energisa.

 O Zodíaco, o bar mais charmoso da orla, de
Fred Ferreira e Mônica Lemos, apresenta
neste sábado, Robertinha e Banda. Às 22
horas começa o ‘intirinete’ da casa.

 O Festival Sabor Brasil 2009, no ar em todo
Brasil até o dia 31 deste mês, teve lança-
mento festivo no salão Parayba, do Hotel
Tambaú, última semana. Foi um festival
de receitas fabulosas com degustação em
todos os estandes. A balança registrou.

Agora é ir para os restaurantes da cidade
(muitos participam) e curtir os criativos pra-
tos dos chefs.  No Canyon, na praia de Co-
queirinho, a pedida é a  ‘moqueca coquei-
rinho à paraibana’;  Na Adega do Alfredo,o
prato criado para o festival foi: feijoada de
feijão branco com camarão; Já o Palace
Gourmet e o Palace Grill, da família Farias,
apostaram no ‘steak poivre au palace’; o
Sonho Doce, restaurante, doceria e buffet,
colocou para concorrer ao ‘Melhor Prato
do Festival’,  a receita: carne-de-sol coquei-
rinho (uma delícia, com nata e gerimun
passado na manteiga!!!!!!!! ); A sobremesa
vai ficar por conta da Fina Fatia com o cria-
tivo ‘petit gateau de banana com calda de
coco queimado’.

 O Pirlimpimpim, com área enorme de re-
creação e maravilhoso buffet, no Manaíra
Shopping, presenteia as mamães.  Todas
as mamães  que contratarem  eventos no
Pirlimpim, de Adriano Pinheiro e Rosaline,
até o dia  31 deste mês, receberão um
final de semana no Hotel Marsol na via
Costeira de Natal. Filhos, ganham festa e
mães, ganham um relaxante final de se-
mana. Uma troca mais do que justa.

Acontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hojeAcontecendo hoje

                 Ildenir
           Palitot com sua
      filha Bruna, ambas
estilosas, marcaram
  no almoço do
         Tererê, última
              semana

2 Recado do coração
Nem sempre se tem mãe a vida toda.

Seria bom que sim. Mas, que tal, caso
você não tenha, eleger, escolher uma
nova mãe só para você?  Eu não te-
nho mais por aqui a minha mãe bio-
lógica. Infelizmente! Mas escolhi uma
nova mãe para mim. E a eleita foi a
minha sogra dona Ruth que ocupa
este lugar especial no meu coração
há 10 anos. Pense como deu certo. Ela
cabe direitinho e bem certinho no meu
coração. Amanhã, o Dia Dela ( o meu
também já que tenho cinco filhos e
seis netos) e, claro, vamos curtir o dia
inteiro badalando por aí. A minha
‘porção filha’ vai levá-la (dona Ruth)
para almoçar na Blu’nelle da Epitá-
cio, que ela adora. A convite da chur-
rascaria Sal e Brasa, no Bessa, vem a
tona  a minha porção mãe. Vou al-
moçar com os filhotes por lá. Dia in-
tenso, pois não? E você, já agendou as
suas duas ‘porções’?   Feliz Dia das
Mães para todas.

2 Menina dos Olhos
Será na Fundação Casa de José Américo

o relançamento do caderno de Artes

aqui de A União. Dia 14, com show
de Oliveira de Panelas e outras coisi-
tas mais. O anfitrião será Nelson Co-
elho, o atual superintendente.

2 Tempo de festa
Cheia de graça e de atitude, a bibliotecá-

ria Ildenir Palitot, recebeu festa das
amigas na movimentada churrasca-
ria Tererê, na semana. O almoço foi
animadíssimo contando com a pre-
sença   da sua sogra Nilza Soares e da
filha, a bela Bruna.

2 Ainda na festa
O assunto em pauta no almoço: o casa-

mento de Giovana (Gigi) Rolim, úl-
timo dia 17 de abril, com o constru-
tor IranGalvão. O amor é lindo.

2 Cecela & Gio
Próximo sábado, a bela e escultural

Marcela Gadelha, filha de Doca Ga-
delha (in memoriam) e de Sheila ,
casa com Giovanni Bakke, filho de
Célio Maroja Di Pace e desta colu-
nista. O enlace, que terá inicio às 19
horas, será no Solar do Conselheiro,
com o juiz Romero Feitosa oficiali-

zando a união. Apenas 150 convi-
dados (família) assistirão o enlace.
A noiva Marcela decidiu assim. De-
talhe: Marcela Gadelha usará um
deslumbrante vestido da Glamour
e, seu make e hair, terá a assinatura
de Maria Eduarda. O corte do bolo
ficará para sempre na memória dos
noivos: o lindo bolo recebe assina-
tura de Maria Helena Moura.

2 Na Reta Final
 Ainda dá para você sair comprar o

presente da mamãe. Vamos agir????
Precisa de dicas? No Manaíra Shop-
ping você pode zanzar a vontade este
sábado inteirinho.

 Vamos lá: Um sapato ou uma sandá-
lia/rasteirinha? Você vai encontrar
os mais belos lançamentos  na Car-
mem Steffens, Santa Lolla, Andare-
lla e Calzature;

 Valendo uma  jóia? Vá a F. Lavor de
Cassinha Lavor; prefere uma Semi
jóia? Com certeza você vai adorar
as peças da griffe Fabrizio Gian-
none e as da loja  Max Bijoux;

 Óculos de sol, enormes e poderosos?
Passe na Ótica Scala ou Lupa Lupa;

UUUUUSISISISISINA DE NONA DE NONA DE NONA DE NONA DE NOTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIASTÍCIAS

2 Graça e beleza
 Nathália Neves da Nóbrega Cou-

tinho comemora hoje seus 15 anos em
reunião festiva ao lado de seus pais,
familiares e colegas.

 Os parabéns da Coluna.

 Um bom perfume e produtos para ma-
quiagem? Sem dúvida você vai encon-
trar tudo na Bella França; Um vesti-
do, uma blusa, um colete, um cinto e/
ou uma echarpe? Aí,  você vai passar
na Enjoy e Evidence.  Não tem erro.
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A verdade está para o homem como
o ouro para o garimpeiro. Achava-se
pedras de ouro. Não o ouro”
Artur da Távola“

2 Caridade
A basear-nos na frequência

de pessoas ao desfile be-
neficente da Associação
das Senhoras da Carida-
de de São Vicente de Pau-
lo, a festa alcançou um
grande sucesso. O salão
escolhido entre os vários
do Garden Hotel (que é o
espaço da moda) ficou re-
pleto.

Um violinista recepcionou –
os convidados, tocando
de mesa em mesa. Lamen-
to não haver conseguido,
na ocasião, o nome do ra-
paz.

A promoção contou, na sua
organização, com o tra-
balho da atual presiden-
te da entidade promoto-
ra, Diana Almeida, da ex-
presidente por várias ges-
tões, Dvone Medeiros e da
onipresente em festas fi-
lantrópicas, Maria Helena
Araújo.

2 Escolha Feliz
As organizadoras não pode-

riam ter feito escolha me-
lhor para o desfile, que a
loja de aluguel de roupas
Toque de Festa, de Luzi-
neide Farias. Recém-che-
gada de Belo Horizonte
(MG), a proprietária colo-
cou na passarela todas as
novidades em alta costu-
ra, que trouxe da capital
mineira, algumas das
quais podem ser vistas
nas fotos que ilustram
esta página hoje.

2 Outros Detalhes
 Tarde/noite agradável por

vários motivos, a promo-
ção das Senhoras da Ca-
ridade teve muitos pon-
tos altos, além do já cita-
do, como a apresentação
da atriz Alana Fernandes,
como mestre-de-cerimô-
nia, segura como de hábi-
to.

 Um número de bolero dan-
çado por Ássima e Eucli-
des Alves, também encan-
tou os presentes.

 E como quem contrata Ká-
tia Virgínia e Gabmar Ca-
valcanti para musicar
suas festas não corre o
risco de errar, não deu
outra; a dupla imbatível
uma vez mais colheu
grandes aplausos.

2 Presenças
 Se fôssemos relacionar as

200, 300 pessoas que com-
pareceram ao Garden,
certamente que se torna-
ria cansativo para o lei-
tor, assim, permitam-nos

A bela Suellen tem carreira internacional mas está na dúvida se vai
prosseguir nela ou continuar os estudos

Momentos do grande desfile da Toque de Festa, promovido pela Associação
das Senhoras de Caridade de São Vicente de Paulo

citar aquelas que estiveram mais próximas, como a bri-
lhante advogada Celeide Farias, com quem compartilhei
mesa, juntamente com o casal Fabiano e Noemi Souza
Leão, e depois com a filha deles, Sofia e a sobrinha Bárba-
ra, ambas, pré-adolescentes e lindas.

 Nas próximas colunas ainda estaremos divulgando al-
guns registros  fotográficos da festa em foco nesta colu-
na.

2 Modelos
 Uma observação se faz necessária: a beleza das modelos

que apresentaram as roupas. Moças altas, esguias e be-
las, como se espera nessas ocasiões. Frutos da nova gera-
ção nordestina, fogem àquele biotipo de pessoas baixi-
nhas de cabeça chata, como sulistas preconceituosos cos-
tumam classificar embora, claro, ninguém mereça ser
discriminado por ser baixinho e de cabeça chata.

 Outra observação: entre as moças estava a linda Suellen,
que descoberta pela Elite Models, já tendo trabalhando
em país asiático, constatem pela foto nesta página, que
ela nada fica a dever às narigudas Giseles Bündchens da
vida. Interessante é notar a sua semelhança com a Miss
Paraíba 2009, Flora Meira, que está cotadíssima para ser
a Miss Brasil 2009, na disputa do título que começa às 22
horas de hoje, na Band.
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2 CINEMA
DÚVIDA - Cens. 12 anos.
Drama. Tambiá 1 - 18h15 e
20h15 (sábados e domin-
gos); 14h15/ 16h15/ 18h15/
20h15 (sexta-feira e segun-
da-feira a quinta-feira).

POR AMOR - Cens. 12 anos.
Drama. Box 3 - 19h05/21h35

STAR TREK - Cens. 12 anos.
Aventura. Box 2 - 15h00/
17h45/20h25. Box 6 -
13h25/16h05/18h45/21h15.
Tambiá 5 - 13h40/16h00/
18h20/20h40.

ANJOS DA NOITE - A EVO-
LUÇÃO - Cens. 16 anos.
Aventura. Tambiá 2- 14h30/
16h30/18h30/20h30. Campi-
na 2 - 16h20/20h20.

OS DELÍRIOS DE CONSUMO
DE BECKY BLOOM - Cens.
12 anos. Romance. Campina
1 - 19h00/ 21h00.

DIVÃ - Cens. 14 anos. Tragi-

comédia. Box 4 - 13h05,
15h05, 17h05, 19h10 e
21h15 (sexta-feira a segun-
da-feira e quarta-feira);  e
15h05, 17h05, 19h10 e
21h15 (terças e quintas-fei-
ras). Tambiá 4 - 14h10,
16h10, 18h10, 20h10.

EVOCANDO ESPÍRITOS.
Cens. 14 anos. Terror. Cam-
pina 1 - 15h00/ 17h00.

A FESTA DO GARFIELD -
Cens. Livre. Animação. Box
3- 13h20/ 15h15/ 17h10 (de
sexta-feira a segunda-feira e
quarta-feira); 15h15/ 17h10
(terças e quintas-feiras).

MONSTROS VS ALIENÍGE-
NAS Cens. Livre. Animação.
Tambiá 1 - 14h15/ 16h15
(sábados e domingos).

A MONTANHA ENFEITIÇADA
- Cens. 12 anos. Aventura.
Campina 2- 14h20 e 16h20.

PRESSÁGIO. Cens. 14 anos.

Suspense.  Box 8 - 13h10 /
15h50/18h35 e 21h10.

VELOZES E FURIOSOS 4.
Cens. 14 anos. Ação. Tambiá
3 -14h20/ 16h20/ 18h20/
20h20. Campina 3 - 14h40/
16h40/ 18h40/ 20h40.

X-MEN - ORIGENS - WOL-
VERINE - Cens. 16 anos.
Aventura. Box 5- 14h00,
16h30 e 19h00 (sexta-feira
a segunda-feira e quarta-
feira); 16h30, 19h00 e
21h30 (terças e quintas-
feiras). Box 6 - 13h30/
16h00/ 18h30/ 21h00 (sex-
ta-feira a segunda-feira e
quarta-feira); 16h00, 18h30
e 21h00 (terças e quintas-
feiras). Box 7 - 13h00,
15h30, 18h00 e 20h30
(sexta-feira a segunda-feira
e quarta-feira); 15h30,
18h00 e 20h30 (terças e
quintas-feiras). Tambiá 6 -
14h00, 16h10, 18h20 e
20h30. Campina 4 - 14h20,
16h30, 18h40 e 20h50.

Agenda

Áries (21/03 a 20/04)  -  Até o
inicio da tarde, você conta com
muita sensibilidade para se adaptar
as demandas de sócios, parceiros e
colegas. Conta também com olho
clinico para equilibrar essas relações.
Consultas caem bem nesse período.
A tarde, desintoxicação orgânica.

Gêmeos (21/05 a 20/06) - Criativo
você hoje, geminiano! Vá no embalo e
mostre seu talento, ocupando seu
lugar de proeminência num debate.
Decisões justas e desenvoltura social
são seus trunfos numa competição
profissional. No amor, beleza! Tarde e
noite são ótimas para cuidar da saúde.

Câncer (21/06 a 20/07)  -

Interiorização em alta, e talvez um
olhar para o passado mais atento
revele apegos e laços que são ancoras
onde você se apóia em tempos
turbulentos como agora. Cuidados
com a casa, família e parentes em
primeiro lugar.

Libra (21/09 a 20/10) -  A Lua termina
seu transito mensal em seu signo
hoje, elevando sua sensibilidade.
Principalmente no período da manhã,
quando forma aspectos positivos
com Júpiter e Netuno, vale a pena
meditar, e se conectar com novos
caminhos a seguir. Sinta e entenda.
Sonde novos recursos.

Capricórnio (21/12 a 20/01) -

A manhã de hoje traz promessas
muito boas para você. Alguém irá
indicar seus serviços, ou abrir uma
porta para você. Circule, troque idéias,
debata, sorria - sempre e com
elegância. Verá o resultado em poucos
dias. De tarde , Lua e Plutão em
aspecto fortalecem limpeza emocional.

Virgem (21/08 a 20/09) -  Decida
sem demora por um negocio bom
pela manhã, aplicando muito bem seu
faro para sentir as pessoas e o que
elas podem e querem fazer com você.
Disposição afável e compreensão dos
problemas alheios ajuda você a ter
sucesso.

Sagitário (21/11 a 20/12) -  Clima
bom até inicio da tarde para reuniões,
encontros e decisões profissionais ou
sociais. Você conta com simpatia e boa
acolhida. E também está mais disposto
a escutar as opiniões alheias. Que tal
consultar um amigo sobre um
problema particular? De noite,
descanso e espiritualidade.

Touro (21/04 a 20/05)  - Concentre
deveres e obrigações para o período
matutino, e faça ajustamentos em sua
rotina até o inicio da tarde.
Tratamentos médicos terão sucesso
também. A tarde, prepare-se para
debater propostas e associar-se a
alguém que tem força.

Leão (21/07 a 20/08) - O astral de
hoje está perfeito para você se
dedicar ao arejamento mental,
estudando, debatendo e
conversando com quem pode
esclarecer fatos importantes de seu
cotidiano. Eloqüência e beleza ao se
expressar.

Escorpião (21/10 a 20/11) -

Arregace as mangas para doar mais de
si hoje, talvez em prol de um parente,
ou de uma causa que interessa a sua
família. Vida mental agitada e rica, idéias
e percepções profundas. A partir da
tarde, a Lua entra em seu signo onde
permanece por dois dias: cuidados
pessoais em destaque!

Aquário (21/01 a 19/02)  -  Você
que nasceu sabendo como mexer
com os preconceitos e chacoalhar
as mentes estreitas, haverá de ter
oportunidade de fazer isso. E terá
de mostrar compromisso, e
engajamento afetivo também. Não
basta apontar erros, tem de se
posicionar claramente.

A animação ‘A festa de Garfield’ permanece em cartaz no Box 3 do Manaíra Shopping

DIVULGAÇÃO

Peixes (20/02 a 20/03) -  Temas
como suspeita, desconfiança e pé
atrás ficam em primeiro plano hoje.
Você precisará tomar cuidado para
não entrar de cabeça nessa vibração,
que distorce territórios e incrementa
juízos errados. Brinque, solte sua
imaginação, mas na arte. Na vida real,
não seja insensato.
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Tradicional Festival da
Canção inscreve até 1º de
julho e pagará maiores
premiações dos 40 anos
do evento, que já revelou
muitos artistas

Minhas mães

Feliz de quem teve a
oportunidade de uma
convivência feliz com a sua
mãe. Felizes dos que estão
hoje, Dia das Mães, prestando-
lhes esta homenagem....

Amanhã, no dia que se diz "das mães",
é inevitável que não lembremos delas.
As minhas, embora idas do corpo, ain-
da me acalentam a alma, e muito. Digo
"minhas" porque tive realmente duas. A
primeira era biológica, e a segunda eu
adotei, depois de órfão. Assim, hoje pos-
so dizer que é até prazerosa a minha
dupla orfandade, pois se duplicam as
lembranças no amor de duas saudades.
E ambas eram, felizmente, muito boas!...

Certa vez eu disse a um amigo que:
"não deveríamos ficar tristes quando al-

guém que é bom morre". Do lado de lá,
são tantas as recompensas reservadas a
um espírito iluminado... Ao passo que,
sobre aqueles que não tiveram a opor-
tunidade de praticar o bem, inevitavel-
mente lamentamos. Pois sabemos que
ainda terão que padecer, para aprender
o caminho da verdadeira felicidade.

Quando parte alguém que é bom, fica-
mos certos de que teremos mais um anjo
a nos dar conforto, nos momentos em
que precisarmos. E quando temos o pri-
vilégio de ser esse alguém, aquele a quem
amamos, mais uma dádiva nos será
concedida. A dádiva do amor. Do amor
que nunca morre. Principalmente quan-
do esse amor dá as mãos à fé cristã. Aque-
la que Jesus nos ensinou a não perder,
em momento algum.

Quando perguntaram ao Cristo: "mes-
tre, como saberemos quem são os teus
discípulos?" Ele respondeu: "meus discí-
pulos se conhecerão por muito se ama-
rem". Vejam que ele não disse "por se-

rem religiosos, por serem dessa ou da-
quela religião", apenas enfatizou "por
muito se amarem".

Sabe por que? Por que a verdadeira
religião de fé é o amor. Só ele salva. Só
com ele se progride nessa vida. Sem
amor, nada evolui para nada.

E no amor, as mães são mestras. Elas,
sim, sabem amar sem distinção. E quem
não mais as têm "por perto", mas se seu
amor um dia possuíram, será uma gran-
de e eterna lembrança. A minha mãe par-
tiu com o Reino dos Céus dentro de si.
Porque levou a consciência tranquila.
Porque levou amor no coração. Lembro

de uma amiga, cujo pai morreu de uma
neoplasia maligna com dolorosa metás-
tase nos ossos. Já perto de sua partida,
sua filha querida que dele cuidava há
meses, falou-lhe: "Pai, está doendo mui-
to? E ele serenamente respondeu: "Dói
tudo, minha filha. Tudo. Só não dói a cons-
ciência!..."

É sagrado o tesouro da consciência em
paz, do dever cumprido, da missão de
amor realizada entre os pais e os filhos,
que durará para sempre. Porque é jus-
tamente esse legado o que nos ensina a
transformar a dor da saudade no pra-
zer da lembrança. E disso, temos certeza
que, com esse amor, somos capazes.

Feliz de quem teve a oportunidade de
uma convivência feliz com sua mãe. Fe-
lizes dos que estão hoje, Dia das Mães,
prestando-lhes esta homenagem. Tão
pequena para o tanto que elas nos repre-
sentam, mas com o maior significado de
todos: a celebração do amor de filho. Viva
as mães.

39º Festival Nacional da Can-
ção (Fenac), um dos mais tradi-
cionais concursos musicais do

Brasil, abre novamente as portas para
receber milhares de canções criadas por
compositores de várias partes do país e
celebrar a diversidade dos ritmos naci-
onais. Músicos, grupos ou duplas podem
inscrever, até o dia 1° de julho, quantas
composições desejarem, desde que sejam
inéditas e em língua portuguesa. O even-
to será em Minas Gerais.

A edição deste ano irá distribuir R$ 186
mil em prêmios, a maior quantia da his-
tória do evento. O troféu Lamartine Babo
será entregue aos vencedores do 1º ao 5º
lugar e ao melhor intérprete. O autor da
música mais comunicativa receberá o
troféu Afonso Felicori. Os prêmios em di-
nheiro ainda serão oferecidos para os clas-
sificados entre o 5º e o 15º lugar.

As etapas do festival começam nos
dias 31 de julho e 1º de agosto em Extre-
ma; 7 e 8 de agosto em Três Pontas; 14 e
15 de agosto em Varginha; 21 e 22 de
agosto em Formiga; 28 e 29 de agosto
em Alfenas; 4 de setembro em Boa Es-
perança. Uma comissão julgadora se-
lecionará 170 músicas, sendo que 30
serão apresentadas em cada cidade sede
(15 por dia), e em Boa Esperança serão
apresentadas as 20 canções num só  dia.

Ainda em Boa Esperança, onde nasceu
o festival, serão reapresentadas as três clas-
sificadas de cada cidade e duas seleciona-
das do município. Na mesma cidade acon-
tecerá a semifinal, no dia 5 de setembro, e
no dia 6 será apresentada a grande final,
com a escolha da melhor canção.
EDITORAÇÃO: JÚNIOR DAMASCENO

As inscrições podem ser feitas pelo
correio ou pessoalmente na Rua Belo Ho-
rizonte, número 224, Jardim Andere,
CEP 37.006-370, Varginha (MG). O ma-
terial deve ser encaminhado em CD ou
DVD, para inscrições feitas pessoalmen-
te ou pelo correio e arquivo em MP3
para inscrição feita pelo site; acompa-
nhado de cópias da letra da música, fi-
cha de inscrição e comprovante do de-
pósito bancário. O valor da inscri-
ção é de R$10 por música. Outras
informações a respeito do festival
podem ser obtidas no seguinte site
www.festivalnacionaldacancao.com.br,
ou solicitadas pelo e-mail informacao@
festivalnacionaldacancao.com.br.

HISTÓRIA
Durante quase 40 anos de história,

muitos daqueles que se destacaram nas
apresentações do festival seguiram a
carreira musical e compõem o cenário
de grandes nomes da Música Popular
Brasileira. Entre alguns que já passa-
ram pelos palcos do Fenac estão:
Marcus Viana, Tadeu Franco, Celso
Adolfo, Cesar Brunet, Emerson No-
gueira, entre outros. O evento conta
com o apoio das Leis de Incentivo à
Cultura Federal (Rouanet) e Estadual
Mineira.

Na edição do ano passado, o Festival
Nacional da Canção recebeu 1.440 ins-
crições de músicos de 15 estados e do
Distrito Federal.

INSCRIÇÕES #

Germano
Romero
germanoromero@gmail.com

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

DIVULGAÇÃO

Emerson
Nogueira é um
dos nomes que
foram revelados
pelo festival

Cantores
disputam

R$ 186
MIL
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BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF N° 13.004.510/
0001-89 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação n°  733/2009 em João Pessoa, 8 de maio de 2009 –
Prazo: 180 dias, para a atividade de: Construção de Supermercado na Av. Mascarenhas de
Moraes, n° 12 – Mandacaru, Município: João Pessoa – UF:PB. Processo: 2009-001982/
TEC/LI-0184.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO – CNPJ/CPF N° 09.072.455/0001-
97 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,
emitiu a Licença de Instalação n°  731/2009 em João Pessoa, 7 de maio de 2009 – Prazo: 300
dias, para a atividade de: Habitação unifamiliar, com respectivo sistema de tratamento do-
tado de tanque séptico e sumidouro, na Zona Rural do Município, Município: Pedras de
Fogo – UF-PB. Processo: 2009-000210/TEC/LI0017.

SAMANDA SILVA XAVIER – CNPJ/CPF N°  08.017.325/0001-99 torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação n°  732/2009 em João Pessoa, 7 de maio de 2009 – Prazo: 180 dias, para a atividade
de: Exportação e envasamento de água mineral, no Sítio Pé-de-Serra Branca, Zona Rural,
Município: Santana dos Garrotes – UF:PB. Processo: 2009-00667/TEC/LI-0428.

ILLIA NADINNE DANTAS FLORENTINO LIMA – CNPJ/CPF N°  044.115.904-41 torna
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente., emitiu a
Licença de Instalação n°  505/2009 em João Pessoa 25 de março de 2009 – Prazo: 365 dias,
para a atividade de : Depósito de materiais de construção, no Loteamento Parque Esperança
QD. 16 Lote 21 – Renascer II, Município: Cabedelo – UF:PB. Processo: 2009-000057/TEC/
LI-0010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA – CNPJ/CPF N°  08.778.755/0001-23 torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a
Licença de Instalação n° 730/2009 em João Pessoa, 7 de maio de 2009 – Prazo: 730 dias,
para a atividade de: Implantação de esgotamento sanitário composto de rede coletora de
esgoto, poços de visita, duas estações elevatória, emissário de recalque e estação de
tratamento de esgoto: uma lagoa anaeróbia e duas facultativas, no Município de Arara.
Município: Arara – UF:PB. Processo: 2009-002073/TEC/LI-01191.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2009
A Prefeitura Municipal de Cacimbas - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços

nº. 005/2009, Tipo Menor Preço Global, objetivando a Construção de Módulos Sanitários.
Data de Abertura 27/05/2009 às 10:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se
a disposição dos interessados na Rua São José, 35, centro, Cacimbas – PB, maiores
informações através do tel: (83) 3476-1137, no horário das 08:00 às 12:00h.

Cacimbas, 08 de maio de 2009.
OLAVO SILVA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2009
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará

licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 014/2009, do Tipo Menor Preço por Item,
objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes, no dia 27/05/2009 às 14:00
horas, na sala de licitação deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas
até o dia 22/05/2009. Tel.:  (0xx83) 3261-1505.

Belém(PB), 8 de maio de 2009.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2009

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado pare-
cer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2009, que objetiva:
Serviços de implantação e modernização de serviços de engenharia (TRAFIC CALM),
voltados ao sistema viário urbano do mun; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: CONSLADEL CONSTRUTORA E LAÇOS DETETORES ELE-
TRÔNICA LTDA - valor estimado R$ 5.116.954,82.

Sousa - PB, 14 de Abril de 2009
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2009

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui
o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de
Licitação nº IN00002/2009, que objetiva: PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS NO ACOM-
PANHAMENTO DOS CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS
PELA CONTRATANTE JUNTO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDI-
CO o seu objeto a: BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA - R$ 30.000,00.

Dona Inês - PB, 08 de Maio de 2009
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2009.
OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS

CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS PELA CONTRATAN-
TE JUNTO...

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Geral.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/05/2009.
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS

CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS PELA CONTRATAN-
TE JUNTO AO INSS.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2009.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: FPM/ICMS/RECURSOS

DIVERSOS. Elemento de Despesa: 33903901 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00079/2009 - 08.05.09 - BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA - R$ 30.000,00

Senha mais segura para servidor
Administração garante que alterações preservam informações financeiras e funcionais que eram acessadas facilmente por qualquer pessoa

Secretaria da Adminis-
tração do Estado, através
da Gerência da Tecnolo-

gia da Informação, disponibilizou
uma nova senha para que os ser-
vidores estaduais consultem as
informações funcionais na Inter-
net e o contracheque do mês de
abril pelo Portal do Servidor, após
as devidas alterações no sistema
para garantir a segurança e sigi-
lo das informações funcionais.

A nova senha foi informada no
contracheque do mês de abril,
para ser utilizada, exclusivamen-
te, pelo servidor, para consulta de
contracheques e demais informa-
ções funcionais, através do Por-
tal do Servidor. A orientação da
Secretaria da Administração é
que o servidor não informe sua

A senha para ninguém, principal-
mente para efetuação de emprés-
timos consignados.

O sistema de acesso ao contra-
cheque on-line, através da pági-
na do Governo do Estado na In-
ternet, passou por algumas alte-
rações para garantir maior segu-
rança e comodidade a todos, além
de ter sido uma medida adotada
para preservar as informações
financeiras e funcionais do servi-
dor, que vinham sendo acessadas
facilmente por qualquer pessoa.

A administração informou que
havia falta de segurança no siste-
ma anterior, onde as informações
do servidor eram acessadas fa-
cilmente, apenas com a matriícu-
la e alguns dados pessoais, para
solicitação de uma nova senha.

Mostra de Flores é opção de presente
Para quem ainda não com-

prou o presente da mamãe,
uma boa sugestão é visitar a
II Mostra de Flores e Plantas
Ornamentais. O evento ocor-
re até as 20 horas de hoje, no
Shopping Sebrae, no Bairro
dos Estados. Espécies de vá-
rios tamanhos e cores podem
ser compradas por preços
que variam de R$ 2 a R$ 39.

Consideradas sinônimo
de bom gosto, as flores são
uma boa sugestão de pre-
sente para o Dia das Mães e
movimentam a economia
das produtoras rurais do
Brejo, região de onde elas
são oriundas. Entre as espé-
cies em exposição estão bro-
mélias, lírios, jasmins, tar-

getes, gerânios, além das
plantas tropicais.

A exposição tem três estan-
des localizados próximos à
banca de revistas do shop-
ping. Lá, está uma variedade
de flores, rosas e arranjos,
além de bonzais. Para Ale-
xandre Henrique Queiroga,
gerente de marketing do Sho-
pping Sebrae, o evento além
de estimular as vendas tra-
balha a responsabilidade so-
cial uma vez que estimula a
produção e comercialização
de flores de pequenas áreas
rurais do Brejo.

Ele destaca que no espaço
destinado à mostra de flo-
res, há a opção para todos os
tipos de mães, donas de casa,

profissionais, jovens ou mu-
lheres de mais idade. Entre
os produtos, estão bonsais
que podem ser encontrados
nas versões ornamentais e
frutíferos e custam de R$
29,00 à R$ 39,00.

Ao custo de R$ 2,00 a uni-
dade, o ramalhete de botões,
que varia de quantidade de
acordo com o gosto do clien-
te, é vendido já decorado e
embalado. Tem também ar-
ranjos prontos, de flores tro-
picais ou do campo, que fi-
cam em torno dos R$ 12,00.

 O evento é realizado pelo
Shopping Sebrae em parce-
ria com o projeto de Flori-
cultura no Brejo e Mata Pa-
raibana.

DIA DAS MÃES

Espécies de vários tamanhos e cores podem ser compradas por preços que variam de R$ 2 a R$ 39,00

  DIVULGAÇÃO


